KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE ČISTENIE
PODLÁH VO VAŠEJ FIRME
(KM 105/100 R G + KSSB)
Kärcher riešenia na mieru pre plochy od 3000m2

INDUSTRIAL | KÄRCHER PORADCA 2020
(ponuka je platná do 31.12.2020)

www.karcher.sk
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KM 105/100 R G + KSSB

Obj. č.: 0.300-199.0
Plošný výkon (m2/h): 7350
Pracovná šírka (mm): 640
Pracovná šírka s 1 boč. metlou (mm): 1050
Objem nádrže na nečistoty (I): 2 x 50
Príkon stroja (W): 6500
Pohon: 4-taktný benzínový motor HONDA
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Možnosť pohonu stroja aj na batériu aj na LPG

€ 19.175,23.010,- s DPH
MÔŽETE
SI MA
PRENAJAŤ
KONFIGUROVATEĽNÝ

Servisná zmluva zdarma
pri vyťažení 300 mth/ročne

AKCIA pre rok 2020
Servisná zmluva v trvaní 24 mesiacov,
SERVISNÁ ZMLUVA
Záruka na stroj celých 24 mesiacov
Vyššia efektivita, menšie prestoje stroja
Maximálna spoľahlivosť a prevádzková bezpečnosť stroja
Predĺžená životnosť stroja
Efektívne plánovanie pravidelných kontrol
Používanie originálnych náhradných dielov a príslušenstva Kärcher
Vyškolení a skúsení servisní technici firmy Kärcher školení priamo vo výrobnom závode.
Plánovatelné a kalkulovatelné náklady
Zľavy na všetky objednávky náhradných dielov a príslušenstva

GRÁTIS

Konfigurovateľný podľa
potrieb zákazníka

Komforné sedadlo
s lakťovou opierkou

Výškové hydraulické

Kryt bočnej metly

vyprázdňovanie

pri zvýšenej prašnosti

Nadstavba na zametanie lístia

Servis + Rent + Used
Výhody Servisnej zmluvy
■ Pravidelné prehliadky a udrzby v
servisnych intervaloch
■ Kontrolu elekt. spojov, batérií a
nabíjania, nádObj na čistú a špinavú
vodu a podvozku
■ Údržbu pohonu kief, odsávania,
dávkovania chémie
■ Možnosť ďalšieho predĺženia záruky a
servisnej zmluvy až do 60 mesiacov

Výhody služby Rent

■ Blíži sa audit?
■ Prenájom už od jedného dňa
■ Potrebujete generálne
čistenie podniku?
■ Chcete si stroje vyskúšať?
■ PRENAJMITE SI HO

Tlačové chyby a omyly sú vyhradené, obrázky sú ilustračné. Všetky ceny sú uvedené v €.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Výhody služby Used

■ Máte zlé alebo zastaralé riešenie
čistenia vo vašej firme?
■ Odkúpime od Vás stroj a nahradíme
ho správnym

Na stánke uprataneskarcherom.sk prinášame tipy, návody a komplexné
riešenia pre každého. Je jedno, či ste živnostník, stredná firma, alebo veľký
hráč na trhu. Pre každého máme riešenie. Vaša požiadavka je naša výzva !
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www.uprataneskarcherom.sk

