PUZZI 10/1
Puzzi 10/1 s talno šobo/šobo za oblazinjene površine za čiščenje preprog/oblazinjenih površin s pomočjo
razpršilno-ekstrakcijske metode. Idealno za manjše površine. Z vgrajenim kavljem za kabel in pritrditvijo za ročno/sesalno šobo.

Številka naročila

1.100-130.0

Tehnični podatki

Oprema
4039784917088

Šoba za oblazinjene površine

Maks. površinska zmogljivost

m²/h

20 – 25

Čistilna sredstva

Zračni tok

l/s

74

Pršilno-sesalna cev

Vakuum

mbar / kPa 254 / 25,4

Dodaten ročaj

Glasnost razpršila

l/min

1

Talna šoba

Tlak pršenja

bar

1

Posoda sveža/umazana voda

l

10 / 9

Zmogljivost turbine

W

1250

Zmogljivost črpalke

W

40

Vrsta toka

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Integriran prostor za shranjevanje
dodatkov
Integriran prostor za shranjevanje
talne šobe
Ročaj z okencem za pregled
umazane vode

Teža brez dodatkov

Kg

10,5

Teža vključno z embalažo

Kg

16,08

Mere (D × Š × V)

mm

690 × 325 × 440


Zavihki RM 760 / 2 Kos(i)
m


mm






Odstranljiva posoda 2 v 1



Vključno v dobavo

240



D-ročaj za pršilno/sesalno cev
Pršilno-sesalna cev

2,5

Kos(i)

1

Puzzi 10/1, 1.100-130.0, 2023-01-09

■ Snemljivi rezervoar umazane vode
■ Črpalka / turbina z gumiranim ležajem
■ Dodatni ročaj na talni šobi

Optimalno primeren za vsakodnevno
uporabo
■ Nastavitev ročaja brez orodja; pritrditev

pribora/kabla; hitra menjava iz talne šobe na

Snemljiv rezervoar za umazano vodo

Raznovrstna uporaba

■ Rezervoar za umazano vodo se enostavno

■ Raznolik pribor za raznoliko uporabo (npr. šoba

odstrani, uporabite pa ga lahko tudi za polnjenje

za fuge za čiščenje avtosedežev ali oblazinjenih

rezervoarja za svežo vodo.

površin).

Puzzi 10/1, 1.100-130.0, 2023-01-09

šobo za tekstil.

PRIBOR ZA PUZZI 10/1
1.100-130.0
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Številka
naročila
PRALNI SESALNIKI
Talne šobe
Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, v kompletu

1 4.130-007.0

Priročen komplet je sestavljen iz gibljive talne šobe (240 mm), sesalne cevi in D-ročaja. Komplet je
namenjen čiščenju preprog s Kärcher sesalnikom za pranje Puzzi.



Prilagodljiva talna šoba, 240 mm, posamezna

2 4.130-008.0

Talna šoba s širino 240 mm je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi. Šoba ima
fleksibilno strgalo in prozoren del za optimalno čiščenje preprog.



3 4.130-001.0

Kompaktna, 110 mm široka šoba za oblazinjene površine za vstavljanje v standardni ročaj
4.130-000.0 iz serije Puzzi.



Razpršilno-sesalna cev 2,5 m

4 6.394-826.0

Razpršilno-sesalna cev je dolga 2,5 m in je primerna za uporabo s sesalnikom za pranje Puzzi.



Puzzi razpršilno-sesalna cev 4,0 m

5 6.394-375.0

Razpršilno-sesalna cev z dolžino 4 m in s premerom 32 mm. Primerna je za Kärcher sesalnik za
pranje Puzzi.



Ročaj

6 4.130-000.0

Modularni ročaj za talno šobo, šobo oblazinjene površine in šobo za reže. Z integriranim oknencem 
za kontrolo umazanije. Priključki za pršilno in sesalno cev.

Razpršilna/sesalna cev Puzzi, dolžina 0,775 m

7 4.025-004.0

Razpršilno-sesalna cev, dolžine 775 mm je primerna za Kärcher sesalnike za pranje Puzzi. Cev je
idealna tudi za razširitev obstoječe razpršilno-sesalne cevi.



Posoda za čistilno sredstvo, komplet

8 4.070-006.0

Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base
tir.



9 4.130-010.0

Ročne šobe
Šoba za oblazinjene površine Puzzi
Pršilne in sesalne cevi

Ostalo

Ozka šoba za fuge
D-ročaj (za razpršilno/sesalno cev Puzzi)

Ozka šoba za pršilno-sesalne stroje.



10 4.321-001.0

Idealno za priročno čiščenje preprog: D-ročaj za pritrditev na razpršilno/sesalno cev Kärcherjevih
pršilno- ekstrakcijskih čistilnikov Puzzi.



11 4.762-014.0

Adapter za trde površine za talno šobo 240mm.



Adapterji za trde površine
Adapter za trde površine, 240 mm

 Dodatni pribor
Puzzi 10/1, 1.100-130.0, 2023-01-09

 Vključno v dobavo

