KM 105/100 R BP+KSSB
Xe quét hút ngồi lái với hệ thống giũ bụi tự động, chổi bên hình lưỡi liềm để quét độc đáo, tự điều chỉnh trục chính để phù hợp với sự hao mòn
qua hệ thống chỉ dẫn và khái niệm quét mới.

Mã đặt hàng

0.300-205.0

Thiết bị

Động cơ kéo
Hiệu suất truyền động

kW

Loại truyền động

4054278182254

Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động



Động cơ xoay chiều

Nắp bụi thô



1,4

Nguyên tắc đổ lật



Điện

Bộ truyền động dạng kéo tiến



Hiệu suất diện tích tối đa (m2/h)

m²/h

6300

Bộ truyền động dạng kéo lùi



Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn
chải biên

m²/h

8700

Hút



Bề rộng vận hành

mm

Sử dụng ngoài trời



Sử dụng trong nhà



Bộ đếm thời gian vận hành



Chức năng quét, có thể ngắt



Bánh xe hơi



Khóa thông minh Kärcher



Hệ thống khởi động/ngừng



Hệ thống chỉ dẫn




Bề rộng vận hành với một chổi biên
Bề rộng vận hành với hai chổi biên
Dung lượng ắc-quy
Điện áp ắc-quy (V/AH)
Thời gian sử dụng pin
Bình chứa rác quét được

mm
mm
Ah
V
h
l

640
1050
1450
240
24
max. 4
100

Khả năng leo dốc

%

12

Tốc độ vận hành

km/h

6

Chổi bên hình lưỡi liềm chuyên để
quét

Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)

kg

332

Hệ thống Power Plus



Trọng lượng, sãn sàng vận hành

kg

507



Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

333

Tuự động điều chỉnh độ mòn con lăn
chổi chính
Hệ thống giũ bụi tự động



Kích thước (D × R × C)

mm

1800 × 1250 × 1450

Màn hình đa tính năng



Ngôn ngữ người sử dụng/quyền
người sử dụng



Khái niệm dịch vụ chung



Tùy chọn ràng buộc Home Base



Chổi chính trên trục sau





Có bao gồm khi giao hàng

KM 105/100 R Bp+KSSB, 0.300-205.0, 2023-01-01

Thông số kỹ thuật

Chổi bên hình lưỡi liềm chuyên để quét
■ Không còn nhàm chán khi quét bằng tay
■ Làm sạch ở góc trong một lần đi qua

Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến
để đạt hiệu quả cao
■ Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả

tốt nhất
■ Làm sạch tự động

Hệ thống chỉ dẫn
■ Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính
■ Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn

KM 105/100 R Bp+KSSB, 0.300-205.0, 2023-01-01

Thiết bị cần được tư vấn sử dụng chuyên sâu

PHỤ KIỆN CHO KM 105/100 R BP+KSSB
0.300-205.0

1

2

3

4

5

6

Mã đặt hàng
BÀN CHẢI BÊN
Bàn chải bên, mềm
Chổi biên, mềm

1

6.966-065.0

Quét bụi mịn trên mọi bề mặt, chống ẩm cho trong nhà và ngoài trời



2

6.907-519.0

Bộ lọc tổng hợp, chống ẩm, có thể giặt được, tiết kiệm chi phí bảo trì



BỘ LỌC
Bộ lọc nếp gấp phẳng
Bộ lọc xếp nếp phẳng

BỘ DỤNG CỤ LẮP RÁP CHO XE QUÉT VÀ XE QUÉT HÚT BỤI
Bộ dụng cụ lắp ráp khác
Bộ phụ kiện túi thu gom lá KM 105/100 R

3

2.852-245.0

Duy nhất trên thị trường: Túi thu gom lá dùng để thu gom số lượng lớn lá bằng máy quét chân không loại 105 Nó chỉ 
đơn giản được gắn vào phía sau của thiết bị, như với máy cắt cỏ.

4

2.852-243.0

Nắp chổi biên cho xe quét hút KM 105. Để giảm bụi, vì điều này làm giảm sự phân tán bụi một cách bền vững và do 
đó ngăn môi trường xung quanh và thiết bị bị bám bụi.

5

2.852-242.0

Hệ thống phun nước cho xe quét hút KM 125/130 R. Để gom bụi khi cần, có thùng nhựa 30 lít, ống xả nước, đai gắn 
và đầu cho chổi biên trái.

6

4.070-006.0

Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.

Quét/Hút bụi
Nắp chổi biên
HỆ THỐNG PHUN NƯỚC
Hệ thống phun nước cho chổi biên
MÁY GIẶT THẢM
Khác
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh

 Phụ kiện đang có hàng

KM 105/100 R Bp+KSSB, 0.300-205.0, 2023-01-01

 Có bao gồm khi giao hàng



