
ŠKOLY A PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA
Kärcher riešenia na mieru

Obratný umývací automat, pohodlné umývanie s 
extra dlhou výdržou vďaka líthium-iónovej batérii

BR 35/12 C Bp Pack
Obj. číslo: 1.783-450.0
Vďaka kompaktnému tvaru vyčistíte 
aj úzke priestory
Max. plošný výkon (m2/h): 1.400
Pracovná šírka kief (mm): 350
Pracovná šírka vysávania (mm): 450
Príkon (W): 500
Čistá/špinavá voda (l): 12/12

ŠKOLY A PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA

€ 2.930,-
€ 3.516,- s DPH

Čistá a suchá podlaha

Znížené riziko úrazov 
pošmyknutím! Podlaha 
zostáva čistá a suchá.
Tabuľu „Pozor, mokrá 
podlaha“ už potrebovať 
nebudete.

■ Rýchle nabíjanie

■ Možné dobíjanie podľa potreby

■ Plná batéria už za 3 hodiny

Mokrá podlahaNebezpečenstvopošmysknutia !

ŠKOLY A PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA | KÄRCHER PORADCA 2020



€ 150,-
€ 180,- s DPH

KM 70/20 C

BR 40/10 C Adv

€ 2.390,-
€ 2.868,- s DPH

T 12/1

WVP 10

www.karcher.sk

Pečiatka predajcu:    

BD 50/50 C Bp Classic

*€ 2.030,-
*€ 2.436,- s DPH

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

€ 645,-
€ 774,- s DPH

€ 260,-
€ 312,- s DPH

Ručne vedený kompaktný umývací automat s pohonom 
na batérie a výbornou manévrovacou schopnosťou.                                                                    
(Obj. č.: 1.127-001.0 )

■ Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy operation

■ Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch

■ Cenovo výhodný základný model

Pracovná šírka kief (mm): 510

Pracovná šírka vysávania (mm): 900

Nádrž na čistú/špinavú vodu (l): 50/50

Max. plošný výkon (m²/h): 2040

Príkon (W): 1100

Napätie batérie (V) : 24

Tichý a ľahko ovládateľný vysá-
vač na suché nečistoty. Ergono-
mický nožný spínač, praktická rúč-
ka a prípojka na elektrickú kefu.                                                   
(Obj. č.: 1.355-100.0)

■ Nižšia spotreba energie až o 40 % 

pri vynikajúcom výkone

■ Obzvlášť tichý

Podtlak (mbar): 240

Prietok vzduchu  (l/s): 53

Max. príkon (W): 800

Objem nádoby (l): 12

Kompaktný umývací automat 
s obojsmerným nehlučným umývaním
a vysávanim, sklápacím držadlom
a odnímateľnými nádržami
(Obj. č.: 1.783-311.0)

■ 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

Batériový pro�  vysávač pre hladké 
povrchy od okien až po dlaždice                                
(Obj. č.: 1.633-550.0)

■ Pracuje v horizontálnom a vertikálnom 

smere, zvládne prácu aj nad hlavou

■ Výrazne vyšší sací výkon

■ Veľký objem nádrže na znečistenú 

vodu

Výdrž batérie (min): 35

Čas nabíjania (min): 180

Pracovná šírka (mm): 280

Objem nádoby na špinavú

vodu (ml): 200

Zametie chodníky, ihriská, telocvične 
a parkoviská                                     
(Obj. č.: 1.517-106.0)

■ Oceníte havne na jeseň v listnatých 

areáloch

■ Takmer bezprašné zametanie rýchlejšie 

ako s metlou 

■ Praktická bočná metla

Max. pracov. šírka s 1 boč. metlou (mm): 700

Max. plošný výkon (m2): 2.800

Pohon: ručný

Objem nádoby (l): 42

www.karcher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov.htm  
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*cena bez batérií


