OKULUM
YENİDEN
MÜKEMMEL!

%40’A
VARAN
İNDİRİMLİ
FİYATLAR

0850 288 30 00 numaralı Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçiniz.
Okulların her türlü temizlik ihtiyaçlarına yönelik, geniş ürün gamına sahip Kärcher;
zemin temizleme makinelerinden buharlı temizlik makinelerine, ıslak kuru elektrik
süpürgelerinden cam ve yüzey temizlik makinelerine kadar Alman mühendisliği ve
teknolojisi ile üretilmiş temizlik makineleri ile çözüm oluyor.
Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.
Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı
Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK OTOMATLARI
Kärcher Zemin Temizleme Makineleri‘yle yerler hijyenik olarak temizlenir ve pırıl pırıl olur. Tek geçişte sert zeminlerdeki kiri, tozu ve
kalıntıları tamamen temizler ve yüzeyleri anında kuru, temiz ve güvenli hale getirir.

BD 43/25

Akülü Otomat
• Akülü
• Disk fırça
• Birbirinden bağımsız temiz ve kirli su tankı

20 litre
RM 69
HEDİYELİ

Teknik bilgiler
Çalışma genişliği, fırçalar

mm

430

Çalışma genişliği, vakumlama

mm

850
25 / 25

Temiz/kirli su tank hacmi

l

Saha performansı

m²/sa

1720

Motor gücü

W

1100

Fırça temas basıncı

g/cm²

30–40

Fırça hızı

rpm

180

Gerilim, akü

V / Ah

24

Ağırlık

kg

48

Boyutlar (U x G x Y)

mm

1135 x 520 x 1025

Sipariş No.

9.600-985.0

BD 50/70

Akülü Otomat
• Birbirinden bağımsız tank sistemi
• Fırça başlığı ve emiş başlığı için mekanik
indirme/kaldırma
• Çok iyi vakum performansı (dönüşler dahil)
• 110 Ah jel ve 115 Ah sulu akü seçenekleriyle

20 litre
RM 69
HEDİYELİ

Teknik bilgiler
mm

510

Çalışma genişliği, vakumlama mm

850

Temiz/kirli su tankı

l

70 / 75

Saha performansı

m²/sa 2500

Motor gücü

W

1400

Temas basıncı

g/cm²

13

Fırça hızı

rpm

155

Akü

V / Ah 24 / 110

Ağırlık

kg

112

Boyutlar (U x G x Y)

mm

1310 × 590 × 1060

Çalışma genişliği, fırçalar

Sipariş No.

9.600-989.0

Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.
Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı
Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
Kompakt, çok sessiz ve kolay taşınabilir Kärcher Elektrik Süpürgeleri profesyonel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak
tasarlanmıştır. İster kuru, ister nemli veya ıslak olsun, doğru Kärcher makinesi her türlü kiri kolayca temizleyecektir.

T 11/1 Classic Hepa
Kuru Süpürge

• Son derece etkili HEPA 14 filtresi
• Düşük ağırlık
• Yalnızca 61 dB (A) ile çok düşük çalışma gürültüsü
Teknik bilgiler
40

Hava debisi

l/s

Vakum gücü

mbar / kPa 235/23,5

Tank kapasitesi

l

11

Motor gücü

W

850

Gerilim

V

220–240
ID 35

Standart nominal genişlik
Kablo uzunluğu

m

7,5

Ses gücü seviyesi

dB(A)

61

Ağırlık

kg

4,3

Boyutlar (U × G × Y)

mm

385 x 285 x 385

Sipariş No.

1.527-199.0

NT 27/1

Islak-Kuru Süpürge
• Kartuş filtre ve şamandıra sistemi
• Aksesuar deposu ve kablo kancası
• Tahliye hortumu
Teknik bilgiler
67

Hava debisi

l/s

Vakum gücü

mbar / kPa 200 / 20

Tank kapasitesi

l

27

Motor gücü

W

1380

Gerilim

V

220–240
ID 35

Standart nominal genişlik
Kablo uzunluğu

m

7.5

Ses basınç Seviyesi

dB(A)

72

Ağırlık

kg

7.5

Boyutlar (U x G x Y)

420 × 420 × 525

Sipariş No.

1.428-500.0

CAM / YÜZEY TEMİZLEME
Pencereden seramiğe kadar tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir cam ve yüzey temizleme makineleri, geride iz bırakmadan
mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar, tutması rahattır ve baş üstü kullanımlarda bile kolay çalışma imkanı sağlar.

WVP 10 Adv

Cam / Yüzey Temizleme Makinesi
• Hızlı şarj özelliği
• Değiştirilebilir akü ile uzun süreli kullanım
• Tüm pürüzsüz yüzeyler için uygun
Teknik bilgiler
Atık su tankı

ml

200

Akü şarj süresi

dk.

50

Gerilim

V

100–240

Şarj cihazı frekans

Hz

50–60

Emiş başlığı genişlik

mm

280

Dar emiş başlığı
genişlik

mm

170

Ağırlık

kg

1

Boyutlar (U x G x Y)

mm

Sipariş no.

280 x 130 x 335
1.633-560.0

Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.
Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı
Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ
Buharlı temizlik makineleri ile kimyasal kullanmadan hijyenik bir temizlik elde etmek mümkündür. Kärcher Buharlı Temizlik Makineleri
& Buharlı Vakumlu Makineleri, herhangi bir kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan hijyenik ve ekonomik bir şekilde temizlik yapar.
Geniş aksesuar yelpazesi bu makineleri bütün sert zeminler, cam ve seramik yüzeyler gibi farklı alanlarda kullanımlara uygun hale
getirir.

SG 4/4

Buharlı Temizlik Makinesi
• 4 bar basınç sayesinde mükemmel temizlik
• Çift tank sistemi
• Güvenli kullanım ve taşıma

Teknik bilgiler
Voltaj

V

220–240

Isıtma kapasitesi

W

2300

Tank kapasitesi

l

4

Kablo uzunluğu

m

7.5

Buhar basıncı

bar

4

Aksesuarsız ağırlık

kg

8

Boyutlar (U x G x Y)

mm

475 × 320 × 275

Sipariş numarası

1.092-104.0

HALI-KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ

Halı, döşeme, koltuk gibi tekstil yüzeyler her gün yoğun bir şekilde kullanılır ve çabuk kirlenir. Kärcher’in dayanıklı ve yüksek
performanslı halı yıkama makineleri bu yüzeylerin derinlemesine temizliği için günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
Uygun aksesuarlarla kombine edildiğinde, fayansların ve camların temizliğinde de kullanılabilir.

Puzzi 10/1

Halı-Koltuk Yıkama Makinesi
• Çıkarılabilir kirli su tankı
• Hem zemin hem de döşemenozulu
• Zemin nozulunda ekstra tutamak

Teknik bilgiler
Azami saha performansı m²/sa

20-25

Hava debisi

l/s

54

Vakum gücü

mbar / kPa 220 / 22

Püskürtme miktarı

l/dk

Püskürtme basıncı

bar

1

Temiz / Kirli su tankı

l

10 I 9

Vakum motor gücü

W

1250

Pompa motor gücü

W

40

1

Gerilim

V

220–240

Ağırlık

kg

10.7

Boyutlar (U x G x Y)

mm

705 × 320 × 435

Sipariş No

1.100-130.0

Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.
Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı
Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
Basınçlı yıkama makinelerini 1950 yılında icat eden Kärcher, teknolojisini sürekli geliştirerek, temizlik ekipmanları üretiminde
bir dünya lideri haline gelmiştir. Makinelerimiz üstün teknolojiye sahip tasarım ve donanımları sayesinde yüksek performans
olmak üzere iki temel gruptan oluşmaktadır. Sıcak - soğuk basınçlı yıkama makinelerinde ısıtma elektrikli, veya dizel motor ile
yapılmaktadır.

HD 5/15 C

Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi
• Yatay ve dikey çalışma
• Yüksek kalite pirinç silindir kafa
• Ergonomik tasarımı ve entegre
taşıma kolu sayesinde kolay taşıma

Teknik bilgiler
Besleme gerilimi

Ph / V / Hz 1 / 230 / 50

Bağlantı yükü

kW

2.8

Su debisi

l/sa

500

Çalışma basıncı

bar / MPa

150 / 15

Maks. basınç

bar / MPa

200 / 20

Maks. giriş sıcaklığı °C

60

Ağırlık

25.7

kg

Boyutlar (U x G x Y) mm

380 × 360 × 930

Sipariş No.

1.520-930.0

MEKANİK SÜPÜRÜCÜ
Kärcher süpürücüleri dış alanların temizliği için en iyi sonuçları sağlamak üzere üretilmiştir. Her türlü uygulamada
gösterdikleri temizlik performansı ve kullanım konforuyla öne çıkmaktadır. Kärcher süpürücüler, iç ve dış ortamlarda;
ince toz, katı partikül ve atık temizliğinde kullanılırlar.

KM 70/15 C 2 SB
Mekanik Süpürücü

• Ana fırça iki tekerlekten tahrik alır
• Ayarlanabilir itme kolu ve
yan fırçalar

Teknik bilgiler
Manuel

Motor
Saha performansı

m²/sa 3680

Çalışma genişliği

mm

480

Çalışma genişliği
1 yan fırça ile

mm

700

Çalışma genişliği
2 yan fırça ile

mm

920

Atık tankı

l

42

Ağırlık

kg

23

Kutu dahil ağırlık

kg

30

Boyutlar (U x G x Y)

mm

966 x 953 x 1039

Sipariş No.

1.517-154.0

Avantajlı fiyatlar stoklarla sınırlı olup, 23.08.2021-30.09.2021 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerlidir.
Ürün görselleri temsilidir, modeline göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi ve diğer ürünlerimiz için 0850 288 30 00 numaralı
Müşteri Destek Hattımız ile iletişime geçebilir veya www.karcher.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
Ürün siparişleri fatura tarihindeki TCMB € Satış Kuru esas alınarak TL tutara çevrilip fatura edilecektir.

İhtiyacınıza
uygun temizlik
çözümleri ve
deterjanlar için
bizimle
iletişime
geçin.
Kiralayarak Sahip Olma Avantajları ile...

