
SGV 6/5
Kết hợp máy vệ sinh hơi nước và máy hút bụi khô/ẩm trong một sản phẩm: SGV 6/5 thân thiện với người dùng cho phép hơi nước phun vào vật
thể, lượng nước sản sinh sẽ được hút sạch chỉ trong một thao tác duy nhất. Ngăn phụ kiện tích hợp sẵn đảm bảo phụ kiện không bị mất mát.

Mã đặt hàng 1.092-000.0

■   Công tắc bật chế độ EASY Operation
■   Chức năng VapoHydro

Thông số kỹ thuật
4039784829282

Công suất gia nhiệt W 3000

Dung tích bình chứa l 5 – 5

Chiều dài dây điện m 7,5

Áp suất hơi bar max. 6

Nhiệt độ nồi hơi °C max. 165

Điện áp V 220 – 240

Tần số Hz 50

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện Kg 39

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 46,82

Kích thước (D × R × C) mm 640 × 495 × 965

Thiết bị
Vòi phun hơi nước có tay cầm 
Ống hơi 2x 
Bàn hút sàn 
Vòi phun cầm tay 
Chất liệu thùng chứa Nhựa

Vỏ máy Thép không gỉ
 Có bao gồm khi giao hàng     

Thiết bị cần được tư vấn sử dụng chuyên sâu
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Cực kỳ thân thiện với môi trường với chế

độ vận hành EASY-Operation

■ Một công tắc cho tất cả các chức năng. Xử lý đơn giản
và nhanh chóng, không cần huấn luyện chuyên sâu.

■ Các ký hiệu dễ hiểu giúp vận hành máy dễ dàng.

Tay cầm tích hợp hệ thống điều khiển tính

năng hết sức tiện lợi

■ Điều khiển các tính năng quan trọng nhất như điều
chỉnh nước/hơi nước và bật/tắt tính năng hút bụi.

■ Tiết kiệm thời gian, linh hoạt, đơn giản và trực tiếp
điều khiển các tính năng trong khi vận hành.

Làm sạch không sử dụng hóa chất

■ Làm vệ sinh các bề mặt cứng mà không dùng đến hóa
chất

■ Từ bỏ việc sử dụng hóa chất trong việc làm sạch
nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí

■ Dễ dàng loại bỏ các loại nước thải sau khi sử dụng mà
không cần trực tiếp chạm tay
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Mã đặt hàng

MÁY LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC/ MÁY HÚT BỤI HƠI NƯỚC

Bộ cọ tròn 1 2.863-011.0 Bộ gồm thép không gỉ, đồng thau và chổi tròn Pekalon. 
Đầu hút sàn, 300 mm, với bàn chải Pekalon 2 2.889-005.0 Đầu hút sàn cho các ứng dụng hơi nước và hút bụi. 
Dải cao su, 300 mm 3 2.889-007.0 Dải cao su cho đầu hút sàn 2.889-005.0. 
Đầu hút tay, 150 mm 4 2.889-008.0 Đầu hút tay cho các ứng dụng hơi nước và hút bụi. 
Dải bàn chải, 150 mm 5 2.889-009.0 Dải bàn chải cho đầu hút tay 2.889-008.0. 
Dải cao su, 150 mm 6 2.889-010.0 Dải cao su cho đầu hút tay 2.889-008.0. 
Bộ chuyển đổi 7 2.889-011.0 Để đo áp suất trên máy hút bụi hơi nước SGV kết nối với đồng hồ đo áp suất chân không 1-0 bar (4.901-035.0) 
Đầu hút khe 8 2.889-028.0 Đầu hút có kẽ hở, 200 mm. 
Bộ điều hợp phần mở rộng 9 2.889-052.0 Bộ chuyển đổi để gắn chổi tròn. 
Đầu hút hơi nước 10 4.440-009.0 Ống hút hơi dùng cho các ứng dụng hút hơi và hút bụi, chiều dài 4 m. 
Bộ ống nối thêm 11 2.889-004.0 Bộ ống gồm hai vòi hút hơi. 
Dải bàn chải 300 mm 12 2.889-006.0 Có thể kẹp các dải bàn chải vào vòi hút sàn của máy hút bụi hơi nước Kärcher. Chiều dài: 300 mm. 
Đầu hút sàn hình tam giác 13 2.889-053.0 Đầu hút sàn hình tam giác để làm sạch các góc. 
Bộ bàn chải tròn bằng thép không gỉ 14 2.863-007.0 Lông rất cứng. 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO SGV 6/5
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Mã đặt hàng

MÁY LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC/ MÁY HÚT BỤI HƠI NƯỚC

Bộ bàn chải tròn bằng đồng 15 2.863-008.0 Lông cứng. 
Bộ cọ tròn Pekalon 16 2.863-009.0 Lông cứng trung bình. 
Bàn chải tròn bằng thép không gỉ 17 6.907-539.0 Bàn chải tròn làm bằng thép không gỉ này có lông rất cứng để làm sạch triệt để bụi bẩn nặng. Sợi kim loại chắc chắn

giảm thiểu hao mòn.


Bàn chải tròn Pekalon 18 6.907-540.0 Bàn chải tròn với lông vừa từ Pekalon (PEK) và các sợi kim loại. 
Bàn chải tròn bằng đồng thau 19 6.907-541.0 Các lông cứng trên bàn chải tròn bằng đồng thau này đảm bảo kết quả làm sạch tốt nhất, trong khi sợi kim loại dễ

dàng chịu được các ứng dụng khó ngay cả.


Bàn chải tròn, xanh lam, Pekalon 20 6.907-587.0 Bàn chải tròn màu xanh dương với lông Pekalon (PEK) cứng trung bình dành cho máy hút bụi hơi nước Kärcher SGV
6/5 và SGV 8/5.



Bàn chải tròn, xanh lá cây, Pekalon 21 6.907-588.0 Bàn chải tròn màu xanh lá cây với lông Pekalon (PEK) cứng vừa cho máy hút bụi hơi nước Kärcher SGV 6/5 và SGV
8/5.



Bàn chải tròn, màu vàng, Pekalon 22 6.907-589.0 Bàn chải tròn màu vàng với lông Pekalon (PEK) cứng trung bình dùng cho máy hút bụi hơi nước Kärcher SGV 6/5 và
SGV 8/5.



Bàn chải tròn, màu đỏ, Pekalon 23 6.907-590.0 Bàn chải tròn màu đỏ với lông Pekalon (PEK) cứng trung bình dành cho máy hút bụi hơi nước Kärcher SGV 6/5 và
SGV 8/5.



MÁY HÚT BỤI

Bộ phụ kiện

Bộ hút chân không cho dụng cụ điện 24 2.863-112.0 Ống hút linh hoạt (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí của dụng cụ điện (ví dụ: máy cưa, máy
mài, máy khoan, v.v.), để hút sạch bụi bẩn.



 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     

PHỤ KIỆN CHO SGV 6/5
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