KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB
Tùy chỉnh dễ dàng, máy quét chạy bằng động cơ điện, bộ lọc làm sạch Tact, chổi biên tùy chọn và hệ thống Teach theo dõi độ mòn của con lăn
chính.

Mã đặt hàng

0.300-236.0

Thiết bị

Động cơ kéo
Hiệu suất truyền động

V / kW

Loại truyền động

4054278182872

Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động



Thủy lực

Nắp bụi thô



24 / 0,8

Nguyên tắc đổ lật



Ắc-quy

Bộ truyền động dạng kéo tiến



Hiệu suất diện tích tối đa (m2/h)

m²/h

10000

Bộ truyền động dạng kéo lùi



Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn
chải biên

m²/h

13600

Hút



Bề rộng vận hành

mm

Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực



Sử dụng ngoài trời



Sử dụng trong nhà



Chỉ báo ắc-quy



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
Khả năng leo dốc
Tốc độ vận hành

mm
mm
Ah
V
h
l
%
km/h

880
1250
1700
400
24
max. 5
130
12
8

Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)

kg

838,1

Trọng lượng, sãn sàng vận hành

kg

840

Chổi bên hình lưỡi liềm chuyên để
quét

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

840,1



Kích thước (D × R × C)

mm

1800 × 1500 × 1450

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



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



Quét động
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Thông số kỹ thuật



Có bao gồm khi giao hàng

Thiết bị cần được tư vấn sử dụng chuyên sâu

■ Không còn nhàm chán khi quét bằng tay
■ Làm sạch ở góc trong một lần đi qua
■ Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công

hay làm nhiều lần

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

Hệ thống chỉ dẫn
■ Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính
■ Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn
■ Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco

■ Làm sạch tự động
■ Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần.
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Chổi biên hình lưỡi liềm

PHỤ KIỆN CHO KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB
0.300-236.0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

7

Mã đặt hàng
BÀN CHẢI CON LĂN CHÍNH
Bàn chải con lăn chính, mềm
Con lăn quét chính, mềm / tự nhiên

1

4.762-526.0

Với lông bàn chải tự nhiên, lý tưởng để quét bụi mịn trên bề mặt nhẵn ở cả khu vực bên trong và bên ngoài.



2

4.762-527.0

Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời.



3

6.966-065.0

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



4

6.906-705.0

Loại bỏ bụi bẩn cứng đầu ngoài trời, chống ẩm, mài mòn nhẹ



5

6.907-519.0

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



Bàn chải con lăn chính, cứng
Con lăn quét chính, cứng
BÀN CHẢI BÊN
Bàn chải bên, mềm
Chổi biên, mềm
Bàn chải bên, cứng
Chổi biên, cứng
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
Bàn chải bên, bên trái
Bộ đính kèm cho chổi mặt thứ hai, bên trái

6

2.851-254.0

Hoàn chỉnh, bao gồm các chổi biên tiêu chuẩn để tăng độ che phủ vùng



7

2.852-059.0

Để tăng khả năng hiển thị, ví dụ: trong nhà để xe hoặc nhà kho dưới lòng đất.



8

2.852-244.0

Để giảm bụi khi làm việc với chổi quét của xe quét KM 125/130 R: che chổi biên làm giảm sự phát tán bụi và do đó
ngăn môi trường và thiết bị bị bám bụi.



Để tăng độ an toàn



Đèn
Đèn làm việc
Quét/Hút bụi
Bộ đính kèm nắp chổi biên KM 125/130
Đèn báo
Đèn hiệu cảnh báo trên mái bảo vệ

9

2.852-058.0

10

2.852-057.0

Ghế tiêu chuẩn

11

2.851-380.0

Chỗ ngồi tiêu chuẩn với sự thoải mái khi làm việc tốt.



Ghế thoải mái

12

2.851-381.0

Để tăng sự thoải mái khi lái xe.



Dịch vụ Kärcher Fleet KM

13

2.643-381.0

Kärcher Fleet là giải pháp sáng tạo để quản lý đội xe chuyên nghiệp. Cổng thông tin dựa trên web phục vụ cho việc
quản lý máy móc, ứng dụng làm sạch và sử dụng đội tàu trong suốt.



14

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.

Đèn hiệu cảnh báo



HỆ THỐNG PHUN NƯỚC
Hệ thống phun nước cho chổi biên

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng
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Bộ dụng cụ lắp ráp khác

PHỤ KIỆN CHO KM 125/130 BP PACK 400AH WET+KSSB
0.300-236.0

15

16

17

22

23

24

18

19

20

21

Mã đặt hàng
KHÁC
15

4.035-542.0

Chìa khóa cho các người điều hành. Không thể điều chỉnh.



Bộ điều hợp Homebase

16

5.035-488.0

Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.



Bộ dụng cụ lau Homebase

17

4.035-374.0

Bộ Homebase Mop gồm thanh kẹp giẻ lau, khung đỡ giẻ lau và giá đỡ bình – đây là giải pháp hoàn hảo để trực tiếp
gắn giẻ lau vào máy chà sấy khô một cách chắc chắn.



Móc đôi

18

6.980-077.0

Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.



Giữ tay cầm màu xám

19

6.980-078.0

Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.



Hộp đựng chai

20

6.980-080.0

Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.



Bộ dụng cụ gom rác Homebase

21

4.035-524.0

Dụng cụ nhặt rác bao gồm dây buộc trên máy.



22

2.641-243.0

Hệ thống cung cấp để sạc pin ướt, pin có thể được làm đầy dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Gắn hộp cao 4 mét.



23

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.



24

2.851-262.0

Kết cấu thép chắc chắn. Phù hợp với IEC 60335-2-72.



Chìa khóa KIK 5 cái, màu vàng
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD
Phụ kiện làm sạch trong nhà

PIN KÉO VÀ BỘ SẠC
Phụ kiện cho ắc quy
Hộp có giá treo tường
MÁY GIẶT THẢM
Khác
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh
BUỒNG LÁI VÀ TRẦN BẢO VỆ
Vòm bảo vệ cho người vận hành

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng
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Mái che bảo vệ

