NT 30/1 TACT TE L
Preferatul profesioniștilor dintre aspiratoarele de tip umed-uscat: Karcher NT 30/1 Tact cu priză ( pornire /oprire automată) și
sistem de curățare a filtrului Tact pentru lucru continuu.

Cod de comandă.

1.148-211.0

Date tehnice

Dotare

Cod EAN

4054278046006

Tipul de curent.

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Debit aer

l/s

74

Vacuum

mbar / kPa 273 / 27,3

Capacitate container

l

Material container
Puterea motorului

30
Plastic

W

Diametru nominal standard

Max. 1380
Diametrul intern 35

Furtun de aspirare

m

4 / cu cot

Tub de aspirare.

Pieces × m
/ mm

2 × 0,55 / 35 / Oțel inoxidabil

Punga filtru

Pieces

1 / Pâslă

Pieces

1

mm

360

Recipient din plastic PE pentru
eliminarea prafului
Duză pentru podea umeda și
uscată
Duză pentru spatii înguste.



Lungimea cablului de alimentare
de cauciuc

m

7,5

Nivelul presiunii acustice

dB(A)

69

Greutate fără accesorii.

kg

13,5

Greutate cu ambalaj.

kg

18,2

Mufă de racord pentru uneltele
electrice
Închidere automată la capacitate
maximă de umplere
Sistem automat de pornire/oprire
pentru uneltele electrice

Dimensiuni (L × l × H).

mm

560 × 370 × 580

Pregătire antistatică



Filtru de tip evantai

PES

Curațare filtru

Sistem automat de curățare a
filtrelor Tact

Bară de protecție



Clasa de protecție

I

Rotile cu frână





Inclus in pachetul de livrare.
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■ Filtru plat pliat PES
■ Pregătire antistatică
■ Întrerupătorul automat de pornire/oprire

Manson cu supapa de aer si atasament de
cauciuc

Priza automata cu pornire/oprire
automata

■ Curatare complet automata a filtrului prin jeturi

■ Noul manson asigura conectarea optima la scula

■ Versiunile Te sunt dotate in serie cu priza,

puternice de aer fara reducerea puterii de
aspirare
■ Durata de functionare filtrului de cel putin 180

kg de praf fin - unica in piata

electrica
■ Puterea de aspirare poate fi reglata prin

intermediul inelului rotativ de la baza
mansonului

intrerupator de pornire / oprire automata si
sistem anti-static

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2023-01-01

Sistem automat de curatare a filtrului
Tact

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cod de
comandă.
FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M
Filtru flexibil plat PES
1 6.907-662.0

Filtru cutat plat pentru aspiratoare umede și uscate fabricat din fibre PES cu etichetă albastră.
Potrivit pentru aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf M și L.



2 6.904-367.0

Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si
NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.



3 6.907-455.0

Cel mai bun filtru cutat plat, fabricat din material cu fibre PES/PTFE, cu etichetă neagră. Pentru cele 
mai dificile aplicații la aspirarea lichidelor, a prafului fin și a murdăriei grosiere din clasele de praf
M și L.

Cot ambalat NW35 2K

4 2.889-170.0

Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel.



Cot electroconductor ambalat N

5 2.889-148.0

Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design
antistatic.



Cot complet ambalat NW35 2K

6 2.889-168.0

Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Design conductiv electric. Recomandat în mod special în
cazul concentrațiilor mari de praf fin.



Duză de podea ambalată NW35 360mm

7 2.889-152.0

Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucși ușor de înlocuit. Include benzi de
periere și raclete.



Duza de podea pentru aspirare umed – uscat

8 6.906-512.0

Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie 
(6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Duza neutrala pentru podea diametru35

9 6.906-384.0


Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime
ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai
pentru aspiratoare NT.

Flat-pleated filter packaged PES
Filtru flexibil plat din hartie
Filtru plat Kaercher -rezerva
Filtru flexibil plat PTFE
Filtru plat cu pliuri PTFE

COTURI
Coturi din material plastic

DUZE DE ASPIRARE

Duză umed-uscată pentru pardoseli

10 2.889-118.0

Duză universală (DN 35) pentru aspirarea umedă a unor suprafețe mari. Racleta și peria se pot
înlocui rapid și ușor.



Duză antracit de podea ambalată NW35

11 2.889-173.0

Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu
bucșe ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.



12 2.889-159.0

Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.



13 6.900-425.0

Perie universala PPN_Bristle



14 6.906-108.0

Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 
90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.

Duza pentru rosturi
Duză pentru rosturi NT DN 35
Perii universale
Perie universala PPN_Bristle
Duze curatare autoturism
Duză auto DN35

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.
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Duze podea

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Cod de
comandă.
DUZE DE ASPIRARE
Duze curatare autoturism
Car nozzle packaged with Signet



15 2.889-356.0

Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata
45°



16 6.902-104.0

Duza de aspirare din cauciuc 45º (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat.
Numai pentru aspiratoarele NT.

17 6.906-511.0

Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza 
din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.

18 6.903-862.0

Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm.
Numai aspiratoare CV si NT.



19 2.889-192.0

Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)



20 2.889-191.0

Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.



Duze combinate (aspirare uscata)
Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm
Perii de aspirat
Pensula de aspirare diametru35
TEVI DE ASPIRARE
Tevi de aspirare din otel inoxidabil
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55
Tevi de aspirare din metal
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm
FURTUNURI DE ASPIRARE

Furtun ambalat NW35 4.0m

21 2.889-135.0

Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.



Furtun ambalat NW35 2.5m

22 2.889-134.0

Furtun de aspirare de 2,5 m cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.



Furtun electroconductor ambalat NW

23 2.889-136.0

Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.



24 2.889-137.0

Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.



Furtun ambalat NW40 4m

25 2.889-138.0

Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.



Furtun ambalat NW35 2.5m

26 2.889-139.0

Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.



Furtun rezistent la ulei NW40 4m

27 2.889-140.0

Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.



Furtun electroconductor ambalat NW

28 2.889-141.0

Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.



 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.
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Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Cod de
comandă.
FURTUNURI DE ASPIRARE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Furtun electroconductor ambalat NW

29 2.889-142.0

Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 
m.

Extensie furtun ambalat NW35 2.5m

30 2.889-145.0

Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 35. Lungime: 2,5 m.

Extension hose conductive packaged NW35

31 2.889-343.0




Seturi pentru reparatii
Set pentru reparații NW35

32 2.889-149.0

Kit pentru reparaţii ID 35 pentru noul sistem de fixare cu inel.



MUFE DE LEGATURA
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica
Guler electroconductiv DN 35

33 2.889-151.0

Adaptor pentru unelte cu dispozitiv de fixare din cauciuc și glisor pentru controlul fluxului de aer,
pentru noul sistem de fixare cu inel. Potrivit pentru a fi utilizat cu toate sculele electrice existente.



Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica
34 5.407-005.0

Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul 
DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.

35 5.453-016.0

Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 – DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de
absorbtie DN 35.



36 2.889-154.0

Sac filtrant din pâslă cu volum de 30 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului,
pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.



Filtru de suprafata (clasa de praf H) NT 361,
561, 611 (H)

37 6.904-242.0

material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H



Filtru plat cu pliuri ambalat PTFE H

38 6.907-671.0

Filtru cutat plat Safety/HEPA fabricat din material din fibre PES/PTFE cu etichetă roșie. Certificat
pentru clasa H de praf. Pentru aspirarea prafurilor periculoase, a murdăriei grosiere și a lichidelor.



Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru
indepartarea umeda – modele NT 611 Eco K & KF



Conector DN 35 pe con DN 35
Adaptor pentru scule electrice, cu filet
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE
Saci filtranti din pasla (3 straturi)
Pungi pentru filtru din material textil, 5 × , NT
30/1

Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare
umeda NT 361, 561, 611

39 6.904-287.0

Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf
40 2.889-158.0

Saci din plastic PE pentru eliminare fără degajare de praf.



Filtru din lemn tip bara, NT 30/1, NT 40/1, NT
50/1

41 2.414-000.0

Filtru tip cartuș pentru rumeguș din material textil cu înveliș PTFE și etichetă maro. Pentru
aspirarea în siguranță a unor cantități mari de rumeguș și fibre din clasele de praf M și L.



Membrana filtranta, NT 30/1, NT 40/1, NT
50/1

42 2.889-281.0

Filtru suplimentar cu membrană fabricat din material nețesut pentru aparatele din gama Tact și Ap. 
Pentru a fi tras direct peste container, permițând astfel aspirarea fără un sac de filtrare. Poate fi
spălat și reutilizat.

Punga de plastic pentru eliminarea prafului,
10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Filtru din material textil

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.
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Flat pleated filter HEPA, dust class H

ACCESORII PENTRU NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0

43

44

45

46

47

48

Cod de
comandă.
SETURI ACCESSORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE
Set universal pentru mestesugarit ID 35

43 2.637-595.0

Set accesoriu pentru utilizare industriala si comerciala.



Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35

44 2.862-166.0

Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie
si accesorii.



Duză de aspirare la găurire

45 2.679-000.0

Duză pentru praful generat de găurire pentru aspirarea fără emisii de praf a găurilor. Poate fi
utilizată cu aspiratoarele umede și uscate și aspiratoarele uscate de la Kärcher.



Add-on kit cyclone pre-separator

46 2.863-027.0

Adaptor nou la vechi DN 35

47 2.889-312.0

Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede
și uscate la coturile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală
DN 35.



Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50

48 5.031-436.0

Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lăţimi nominale
DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede şi uscate de la Kärcher.



ALTE ACCESORII PENTRU NT

 Accesorii disponibile optional.

NT 30/1 Tact Te L, 1.148-211.0, 2023-01-01

 Inclus in pachetul de livrare.



