
NT 27/1
NT 27/1 là dòng máy hút bụi khô/ẩm công suất lớn dành cho các đơn vị sử dụng chuyên nghiệp. Máy có thiết kế nhỏ gọn hiếm có, được tích
hợp một số phụ tùng hữu ích theo tiêu chuẩn.

Mã đặt hàng 1.428-500.0

■   Bình nhựa

Thông số kỹ thuật
4039784724198

Loại dòng điện V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Lưu lượng khí l/s 67

Lực hút mbar / kPa 200 / 20

Dung tích thùng chứa l 27

Chất liệu thùng chứa Nhựa

Công suất W max. 1380

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn   DN 35

Chiều dài dây điện m 7,5

Áp suất tiếng ồn dB(A) 72

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện Kg 7,5

Trọng lượng bao gồm bao bì Kg 8,96

Kích thước (D × R × C) mm 420 × 420 × 525

Thiết bị
Ống hút m 2,5 / Ống khuỷu

Thanh hút Stück × m 2 × 0,5

Túi lọc Stück 1 / Giấy

Bàn hút sàn khô và ẩm mm 300

Đầu hút khe 
Cartridge filter Giấy
Đầu bơm mạnh Giấy
Dạng bảo vệ 
 Có bao gồm khi giao hàng      II

Màng lọc dạng lõi có phao

■ Màng lọc dạng loi cỡ lớn đảm bảo công suất hút cao
liên tục. Công tắc phao cơ khí sẽ gián đoạn luồng khí
khi đã đạt đến mức nạp tối đa.

Bộ giảm xóc mạnh mẽ

■ Bảo vệ chống va đập toàn diện không chỉ bản thân
máy mà còn bảo vệ các bức tường, máy móc và các
vật dụng của đồ nội thất khỏi bị hư hại.

Chốt kim loại chắc chắn

■ Chốt cực kỳ chắc chắn có thể khóa hết sức đáng tin
cậy.

N
T 

27
/1

, 1
.4

28
-5

00
.0

, 2
02

3-
05

-1
4



Mã đặt hàng

BỘ LỌC CARTRIDGE, TIÊU CHUẨN, BIA C HOẶC LOẠI BỤI M

Bộ lọc Cartridge giấy

Lọc trụ giấy 1 6.414-789.0 Bộ lọc trụ với bề mặt bộ lọc lớn hơn, tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô ướt NT 48/1 và tùy chọn cho NT 27/1 /Me
Advanced.



KHỚP UỐN

Khớp uốn nhựa

Ống hút nhựa cong 2 5.031-718.0 Ống hút nhựa cong (DN 35) với hệ thống kẹp C-35. Dùng cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 361 đến NT
611 Eco một động cơ công nghiệp (ngoại trừ NT Eco M và NT Eco H).



Ống hút nhựa cong, dẫn điện 3 5.031-939.0 Ống hút nhựa cong dẫn điện (DN 35) với hệ thống kẹp C-35. Dùng cho tất cả các dòng máy hút bụi khô ướt NT 361
đến NT 611 Eco một động cơ công nghiệp.



Ống hút nhựa cong 4 6.902-009.0 Nhựa, ID 35. 
Khớp uốn, kim loại

Ống hút cong kim loại 5 6.900-519.0 Ống hút cong bằng kim loại mạ crom, chắc chắn (DN 35), có thể được sử dụng thay cho ống hút nhựa cong (với bộ
chuyển đổi hệ thống clip 5.407-112.0; C 35-DN 35, nhựa, el.).



Ống hút cong, thép không gỉ, ID 35 6 6.903-141.0 Thép không gỉ và uốn cong, ID 35 
ĐẦU HÚT

Bàn hút sàn

Floor tool packaged NT Entry Class NW35 7 2.899-691.0 
Đầu hút sàn khô và ướt 8 6.906-512.0 Đầu hút nhựa đa năng (DN 35) với chiều rộng làm việc 300 mm. Với con lăn bên, dải bàn chải (6.903-278.0) và chổi

cao su (6.903-277.0). Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT.


Đầu hút đa năng khô và ướt 9 6.906-384.0 Đầu hút nhôm đa năng với chiều rộng làm việc 370 mm. Với con lăn bên có thể điều chỉnh độ cao, dải chổi quét
(6.903-064.0) và lưỡi cao su chịu dầu (6.903-081.0). Chỉ dành cho máy hút bụi khô và ướt NT.



Đầu hút khe

Đầu hút khe 10 6.900-385.0 Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 35) để hút bụi trong các kẽ hở và ngóc ngách. Chiều dài: 210 mm. 
11 6.906-240.0 Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 35) để hút bụi trong các kẽ hở và ngóc ngách. Chiều dài: 250 mm. 
12 6.900-922.0 Dụng cụ hút khe bằng nhựa (DN 35) để hút bụi trong các kẽ hở và ngóc ngách. Chiều dài: 370 mm. 

Chổi đa năng

Bàn chải đa nhiệm 13 6.903-863.0 Lông cứng tự nhiên (lông bò), 120 × 45 mm. 
Bàn chải đa năng 14 6.900-425.0 Bàn chải đa năng PPN_Bristle 

 Có bao gồm khi giao hàng      Phụ kiện đang có hàng     
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Mã đặt hàng

ĐẦU HÚT

Đầu hút vệ sinh xe hơi

Car nozzle packaged with Signet 15 2.889-356.0 
Đầu hút cho xe hơi 16 6.906-108.0 Dụng cụ hút bụi ô tô dạng góc, phẳng, bằng nhựa với chiều rộng làm việc khoảng 90 mm. Chỉ dành cho máy hút bụi

khô ướt NT.


Dụng cụ hút cao su, mũi 45 °

Đầu hút cao su, mũi 45° 17 6.902-104.0 Đầu hút cao su 45 ° (DN 35), chịu dầu và thích hợp cho máy hút bụi. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT. 
Đầu hút kết hợp, khô

Đầu hút kết hợp, khô 18 6.906-511.0 Dụng cụ sàn kết hợp có chức năng chuyển đổi, bằng nhựa (272 mm). Với tấm đế bằng thép không gỉ, bộ bắt ren
6.905-417.0 và kết nối DN 35.



Đầu hút bụi ống

Bàn chải ống 35/100 19 6.903-035.0 Nhựa, đường kính ống 100 mm 
Bàn chải ống 35/200 20 6.903-036.0 Nhựa, đường kính ống 200 mm 
Chổi hút

Bàn chải hút 21 6.903-862.0 Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút
bụi CV và NT.



Đầu hút turbo

Đầu hút Turbo 22 2.860-113.0 Đầu hút turbo bằng nhựa (DN 35/32, 160 mm) với ống giảm áp. 
23 2.860-114.0 Đầu hút turbo bằng nhựa (DN 35/32, 270 mm) với ống giảm áp. 

ỐNG HÚT

Ống hút, kim loại

Bộ ống hút, mạ crom 24 6.902-074.0 Ống hút, kim loại, mạ crom, NW 35. Chiều dài: 0,5 mét. 
Ống hút 25 6.900-514.0 Ống hút kim loại mạ crom (DN 35, 1x0,5 m), tiêu chuẩn cho hầu như tất cả các máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT

một động cơ.


Ống hút, thép không gỉ

Ống hút 26 6.902-154.0 Ống hút bằng thép không gỉ dài 0,5 m (ID 35) dùng cho máy hút bụi khô ướt. Lý tưởng cho các ứng dụng hút bụi ướt
thường xuyên và hút bụi các thành phần ăn mòn.



Ống hút, nhựa

Ống hút 27 6.900-384.0 Ống hút bằng nhựa (DN 35, 1x0,5 m) chỉ thích hợp cho máy hút bụi BV và T. 
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

Ống hút C DN35 28 4.440-626.0 Ống hút tiêu chuẩn 2,5 m có uốn cong, chốt cài ở đầu hút chân không và kết nối kẹp C 35 ở đầu phụ kiện. Không có
mô-đun PDFC. Tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô ướt NT 27/1 / Me Advance và NT 48/1.
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Mã đặt hàng

ỐNG HÚT

Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

Ống nối dài 29 6.906-237.0 Ống nối dài tiêu chuẩn không dẫn điện cho tất cả các ống C-32 và C-35 với hệ thống kẹp. 
Ống hút 30 6.906-241.0 Ống hút 4 m không uốn cong và bộ chuyển đổi có chốt cài ở đầu hút chân không và kết nối kẹp C 35 ở đầu phụ kiện. 

31 6.906-275.0 Ống hút dẫn điện 2,5 m không uốn cong và bộ chuyển đổi có chốt cài ở đầu chân không và kết nối kẹp C 35 ở đầu
phụ kiện.



32 6.906-500.0 Ống hút dẫn điện 4 m không uốn cong và bộ chuyển đổi có chốt cài ở đầu chân không và kết nối kẹp C 35 ở đầu phụ
kiện.



Kết nối ống

Bộ chuyển đổi, ID 32/35, với ren trong 33 6.902-077.0 Bộ chuyển đổi không dẫn điện có ren trong. Để kết nối hai ống hút không có đầu nối. Thích hợp cho DN 32 hoặc
DN 35.



Suction hoses with cone connection

Ống hút hoàn chỉnh 34 4.440-287.0 Tiêu chuẩn, 4.0m, ID 35 
BỘ ĐẦU PHUN

Bộ đầu vòi 35 2.860-116.0 Bộ đầu hút cho tất cả máy hút bụi NT với các phụ kiện DN 35 bao gồm dụng cụ cho khe, dụng cụ cho vải, bàn chải
tròn (x3)



PHỤ KIỆN KHÁC NT

Dụng cụ khoan bụi 36 2.679-000.0 Đầu hút bụi khoan dùng để hút bụi lỗ khoan. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt và khô của Kärcher. 
CS 40 Me 37 2.863-026.0 Bộ chuẩn bị trước lốc xoáy CS 40 Me hiệu quả cao cho tất cả các máy hút bụi khô ướt của Kärcher là một phụ kiện

được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng bụi mịn trên các công trường xây dựng hoặc trong công nghiệp.


FILTER BAGS

Túi lọc giấy

Túi lọc bụi, 5 × , NT 27/1 38 6.904-290.0 5 túi lọc giấy. BIA- (U, S, G, C) bụi dòng M. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT 27/1 / Me Advanced. 
BỘ LỌC T/NT

Túi lọc ẩm

Túi lọc ướt 39 6.904-171.0 Sử dụng cho bụi loại L, làm sạch tổng quát, khô và ướt, chống rách 
Bộ lọc vải

Màng lọc, NT 27/1, NT 48/1, NT 351 40 6.906-103.0 Màng lọc vải/ màng lông cừu Polyester, có thể giặt đến 40°C. Đối với máy hút bụi khô ướt NT 27/1 /Me Advance, NT
48/1, NT 351 Eco / Professional.



CONNECTING SLEEVES

Bộ tiếp hợp kết nối C ID (kẹp trên dầu), dẫn điện

Đầu nối C DN 35 41 5.407-112.0 Đầu nối ống C 35 cho phụ kiện DN 35, dẫn điện. 
Bộ tiếp hợp kết nối cho dụng cụ điện, kẹp, dẫn điện

Bộ chuyển đổi kết nối cho dụng cụ điện, C 35, dẫn
điện

42 5.453-048.0 Bên trong Ø 25,4 mm, bên ngoài Ø 34,6 mm / 38 mm, dẫn điện. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT. 
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Mã đặt hàng

CONNECTING SLEEVES

Bộ tiếp hợp kết nối cho dụng cụ điện, kẹp, dẫn điện

Bộ chuyển đổi kết nối cho dụng cụ điện, C 35, dẫn
điện

43 5.453-050.0 Bên trong Ø 27 mm, bên ngoài Ø 36,5 mm / 38,8 mm, el. Chỉ dành cho máy hút bụi khô ướt NT. 

Bộ tiếp hợp cho dụng cụ điện, có thể bắt hoặc tháo vít

Bộ chuyển đổi cho các dụng cụ điện, có thể vặn ID 35 44 5.453-016.0 Bộ chuyển đổi nhựa 3 chiều có hướng dẫn cách lắp. Dành cho DN 26 đến DN 36. Để kết nối với ống hút DN 35 công
nghiệp.



45 5.453-026.0 Bên trong Ø 28,6 mm, bên ngoài Ø 37,3 mm / 38,8 mm. 
46 6.902-059.0 Bộ chuyển đổi dụng cụ điện dẫn điện, có ren. Đường kính trong: 32 mm. Đường kính ngoài: 39 mm. 
47 6.902-095.0 Bộ chuyển đổi dụng cụ điện 2 chiều, có ren. Để kết nối với ống hút DN 35 công nghiệp. Đường kính trong: 28 mm.

Đường kính ngoài: 34 mm và 38,8 mm. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT.


Ống hơi thu ngắn

Bộ giảm tốc từ ID 35 đến ID 32 48 6.902-072.0 Bộ giảm tốc với hình nón kết nối bên trong DN 32. Lý tưởng cho các phụ kiện từ dòng máy hút bụi công nghiệp kết
hợp với máy hút bụi khô ướt công nghiệp NT.



Bộ tiếp hợp thu ngắn/nối dài

Bộ giảm tốc / ống bọc bộ điều hợp 49 2.860-117.0 DN 40/35, DN 35/32 (ống -> vòi), nhựa. 
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD

Khác

Cáp kéo dài 50 6.647-022.0 Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc. 
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