Robustný vysokotlakový čistič s dlhou životnosťou
v náročných podmienkach

HD 9/50 Ge Cage
Obj. číslo: 1.367-506.0
S robustnou priemyselnou pištoľou
a reguláciou otáčok chrániacou motor
Prietok (l/h): 500 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa): 150-500 / 15-50
Typ motora: Honda GX 660 benzín
Príkon (kW): 16
Max. teplota na prívode (°C): 60
Vysokotlaková hadica (m): 10 (heavy-duty)
Pracovný nadstavec (mm): 700

STAVEBNÍCTVO
Kärcher riešenia na mieru

STAVEBNÍCTVO | KÄRCHER PORADCA 2020

Nezávislosť od prúdu

€ 12.440,€ 14.928,- s DPH

HDS 10/20-4 MX

HD 10/25-4 SX Plus

Efektívnejšie čistenie strojov
a stavebných zariadení horúcou vodou

Studenovodný vysokotlakový čistič
s navíjacím hadicovým bubnom

(Obj. č.: 1.071-912.0)

(Obj. č.: 1.286-927.0)

■

2 nádrže na čistiaci prostriedok

■

Na každodenné používanie

■

Výkonný trojfázový motor

■

Vodou chladený elektromotor

■

Jednoduchá obsluha

■

Veľké kolesá s pogumovanými

Prietok (l/h): 500-1.000

pneumatikami na ľahku prepravu

Tlak (bar/MPa): 30-200 / 3-20

Prietok (l/h): 500-1.000

Druh prúdu (Ph/V/Hz): 3/400/50

Tlak (bar/MPa): 30-250 / 3-25

Príkon (kW): 7,8

Druh prúdu (Ph/V/Hz): 3/400/50

Max. teplota (°C): 80/155

Príkon (kW): 9,2

Vysokotlaková hadica (m): 20

Vysokotlaková hadica (m): 20

€ 3.880 ,-

€ 1.980,-

€ 4.656,- s DPH

€ 2.376,- s DPH

NT 30/1 Tact Te L

NT 50/1 Tact Te L

Povysáva všetko, bez výmeny filtra
môžete prejsť od suchých nečistôt
k mokrým

Profesionálny vysávač na vysávanie
suchých aj mokrých nečistôt
s bohatou výbavou

(Obj. č.: 1.148-211.0)

(Obj. č.: 1.148-411.0)

■

Vynikajúci pomer ceny a výkonu

■

Nastaviteľné ergonomické madlo

■

Automatický oklep filtra umožňujúci prácu

■

Olejuvzdorná vypúšťacia hadica

bez prerušenia

■

Široká podlahová hubica s rýchlo

■

vymeniteľnými nadstavcami

Expert na jemný prach

Príkon (W): 1.380

■

Centrálny otočný prepínač

Vákuum (mbar/kPa): 254/25,4

■

Zásuvka na elektronáradie

Prietok vzduchu (l/s): 74

Príkon (W): 1.380

Objem nádoby (l): 30

Vákuum (mbar/kPa): 254/25,4
Prietok vzduchu (l/s): 74
Objem nádoby (l): 50

€ 509,€ 610,80,- s DPH

€ 775,€ 930,- s DPH

FRV 30
Plošný čistič s odsávaním pre
vysokotlakové čistenie bez rozstreku
vody a priečnej kontaminácie

BR 40/10 C Adv

Kompaktný umývací automat s obojsmerným
nehlučným umývaním a vysávanim,
sklápacím držadlom a snímateľnými nádržami

(Obj. č.: 2.111-010.0)
Max. prietok (l/h): 1.300,
Max. tlak (bar): 250
Max. teplota (°C): 60

(Obj. č.: 1.783-311.0)
Vynikajúci pomer ceny a výkonu
■

2 rýchlo rotujúce valcové kefy s vysokým prítlakom

■

Nízka podjazdová výška, možnosť zložiť nádrž

■

S integrovaným riadením prítoku vody a prítlaku kief

Pracovná šírka kief (mm): 400
Nádrž na čistú/špinavú vodu (l): 10/10
Max. plošný výkon (m2/h): 400

€ 388,€ 465,60 s DPH

Súprava trysiek 050 k FRV 30
pre stroje HDS 10/20 a HD 10/25
Obj. číslo: 2.642-433.0
Cena: 53,- (63,60 s dph)

Pečiatka predajcu:

55_2020_cieľové_letáky

€ 2.390,€ 2.868,- s DPH

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2020. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku.

www.karcher.sk

