SOLUȚII DE CURĂȚARE PENTRU
AFACEREA DUMNEAVOASTĂ!
Obțineți rezultate remarcabile de curățare cu ajutorul tehnologiei inovatoare
a echipamentelor noastre pentru curățarea și măturarea suprafețelor dure.

PROFESSIONAL | BSC, SERVICII PUBLICE, SPITALE/CLINICI, HOTELURI, RESTAURANTE, SPAȚII COMERCIALE, DEPOZITE, SPAȚII DE PRODUCȚIE

BD 50/70 R
Mașina de frecat-aspirat cu acumulator BD 50/70 R este răspunsul
nostru la clasa mică cu post de conducere. Este o alternativă
excelentă pentru clienții care apreciază productivitatea unei mașini
cu post de conducere la prețurile unei mașini cu ghidare manuală.
Prin modelul BD 50/70 R, Karcher oferă o alternativă economică la
soluțiile precedente.

Ușor de operat
Toate elementele de control sunt ușor
accesibile de pe scaunul confortabil al
șoferului. Codificarea culorilor de pe panoul
de control și simbolurile explicative urmează
un concept intuitiv de operare. Acest lucru
reduce timpul de instruire și posibilele erori
ale operatorului.

Manevrabilitate ridicată
Datorită stilului compact de construcție,
a razei de întoarcere de 1,6 m și a
greutății reduse, BD 50/70 R este foarte
ușor de manevrat și transportat.

Alternativă economică
BD 50/70 R Bp Pack Classic are un rezervor
de apă curată cu un volum de 70 l și unul de
apă murdară de 75 l și randament teoretic de
2500 m²/h, având prețul comparabil cu al
unei mașini de frecat-aspirat cu ghidare
manuală și capacitatea rezervorului de 60 l.
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În plus, oferă o vizibilitate excelentă
asupra zonei care urmează să fie
curățată, ceea ce facilitează în mod
semnificativ manipularea.

Date tehnice
Lățime de lucru (perii): 510 mm
Lățime de aspirare: 850 mm
Viteza periei: 155 rpm
Rezervor apă curată/murdară: 70 l/75 l
Acumulator: 24 V/105 Ah
Timp de funcționare (acumulator): până la 2,5 h
Dimensiuni (LxWxH): 1310x590x1060 mm
Greutate (netă): 114-194 kg
Randament teoretic: 2500 m²/h
Viteză maximă: 5,5 km/h
Pantă maximă (în modul lucru): 8%
Pantă maximă (în modul transport): 10%

BR 30/4 C Bp Pack
Mașina de frecat-aspirat cu acumulator BR 30/4 C Bp Pack impresionează
prin performanța superioară de curățare și prin manevrabilitatea datorată
greutății și a dimensiunilor reduse, dar și lipsei cablului. Este ideală pentru
curățarea de întreținere a pardoselilor din zone de dimensiuni mici, oferind
o curățare mult mai eficientă și mai igienică decât metodele convenționale.
Presiunea de contact a periei cu role este de zece ori mai mare decât cea
exercitată cu un mop în timpul curățării manuale.
De asemenea, suprafața curățată este imediat uscată, deoarece mașina
curăță și aspiră apa cu detergent dintr-o singură trecere, de aceea nu există
riscul de alunecare. Pentru o curățare în profunzime, funcția de aspirare
poate fi oprită și astfel soluția de curățare distribuită pe suprafață este
lăsată să acționeze.

Productivitate crescută
Datorită greutății și a dimensiunilor reduse,
mașina de frecat-aspirat BR 30/4 C Bp
seamănă cu un aspirator vertical și poate fi
utilizată cu ușurință chiar și în spațiile mici,
greu accesibile. Înălțimea redusă a capului
periei de doar 7 cm permite curățarea fără
efort chiar și sub obiectele de mobilier.
Productivitatea este cu 25% mai mare decât
în cazul mașinilor cu fir datorită lipsei
cablului ce face ca procesul de curățare să fie
mai dificil și să dureze mai mult.
Prima mașină de curățat din platforma
Battery Universe
BR 30/4 C PB se caracterizează printr-o
versatilitate crescută, fiind prima mașină de
curățat pardoseli ce face parte din platforma
Battery Universe. Acest lucru oferă
utilizatorilor oportunitatea de a folosi același
acumulator pentru mai multe aparate care fac
parte din această platformă, deci pentru o
multitudine de sarcini de curățare.
Mobilitate totală
Acumulatorul de 36 V și 7,5 Ah asigură un
timp de funcționare de aproximativ 35 de
minute, iar timpul de încărcare de doar o oră
cu încărcătorul rapid face posibilă utilizarea
mașinii BR 30/4 C BP de mai multe ori pe
parcursul unei zile. Acumulatorii din
platforma Karcher Battery Universe au o
durată lungă de viață, de peste 1000 de
cicluri de încărcare, iar ecranul LCD integrat
oferă informații în timp real cu privire la
starea bateriei și timpul de încărcare.
Date tehnice:
Performanță maximă: 200 m²/h
Lățime de lucru (perii): 300 mm
Lățime de aspirare: 300 mm
Viteza periilor: 1.270 U/min
Presiunea periilor: 100 g/cm²
Rezervor apă curată/murdară: 4/4 l
Acumulator: 36 V/7.5 Ah
Dimensiuni (LxWxH): 390x335x1180 mm
Greutate: 14 kg
Nivel acustic: 69 db/A
Timp de funcționare: aprox. 35 min
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B 40 W
Maşina de frecat-aspirat B 40 W cu ghidare manuală convinge prin
utilizarea simplă şi confortabilă. Mașina funcționează pe bază de
acumulatori (24 V/105 Ah) și este dotată cu sistemul eco!efficiency pentru
un consum redus de energie şi o durată de viaţă mai lungă a bateriei. De
asemenea, este echipată cu sistemul de operare Kärcher Intelligent Key
(KIK), care permite fiecărui utilizator să configureze un profil individual,
ceea ce o face foarte ușor de operat. Nivelul redus de zgomot în timpul
operarării permite curățarea în zone sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele
și hotelurile. Rezervorul de apă murdară poate fi curățat cu ușurință cu un
sistem opțional de clătire încorporat.

Ușor și confortabil de utilizat
Operare foarte simplă datorită butonului
Easy Operation prin care funcțiile de bază
sunt controlate cu ușurință. Controlul
vitezei se face ușor din padelele
ergonomice de accelerare. Periile (rolă sau
disc) se pot schimba prin apăsarea unui
buton, fără alte unelte necesare. De
asemenea, codificarea pe culori ajută la
familiarizarea cu funcțiile mașinii și la
manipularea cu ușurință a acesteia.
Funcționalitatea sistemului KIK
Sistemul de operare Kärcher Intelligent Key
poate fi utilizat pentru a seta diferite niveluri
de acces autorizat prin intermediul cheilor cu
coduri de culori, astfel minimizând riscul
utilizării de către persoanele neautorizate.
Pot fi presetați parametri precum viteza de
deplasare, viteza periei sau dozajul
detergentului. Cheia este utilizată pentru a
transmite setările către aparat, excluzând
erorile de operare.
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Lamelă robustă și fiabilă
Corpul lamelei în formă de V este din
aluminiu pentru a-i menține rigiditatea
permanent, iar protecțiile laterale sunt
cauciucate pentru a proteja obiectele
și corpurile de mobilier. Suporturile
pentru roți din oțel inoxidabil prezintă
o rezistență excelentă la coroziune.

Date tehnice:
Rezervor apă curată/murdară: 40/40 l
Lățime de lucru (perii): 510 mm
Lățime de aspirare: 900 mm
Randament teoretic: 3060 m²/h
Viteza periei: 180 rpm
Motor tractiune: 130 W
Greutate: 204 kg
Viteza maximă de lucru: 6 km/h
Dimensiuni (LxWxH): 1249x575x1145 mm

KM 75/40 W Bp Pack
Mașina de măturat cu ghidare manuală cu acumulator KM 75/40 W
Bp Pack impresionează prin performanța excelentă de curățare și
ușurința ridicată în utilizare, întreținere și service. Modelul Bp Pack cu
acumulator încorporat poate fi încărcat de la orice priză, însă mașina
este disponibilă și în varianta cu motor Honda pe benzină. De
asemenea, poate fi utilizată atât în spațiile interioare, cât și în
exterior.

Operare practică
Caracteristica distinctivă a acestei mașini
este ușurința în operare, de la coborârea
periei laterale până la golirea recipientului
pentru murdarie. Toate comenzile, cum ar
fi pornirea, coborârea periei și curățarea
filtrului sunt aranjate în mod clar la
îndemâna utilizatorului. Murdăria grosieră
poate fi preluată cu ușurință folosind
clapeta pentru deșeuri de dimensiuni mai
mari fără a deteriora peria sau mașina.
Manipulare ușoară a containerului
Mânerul recipientului pentru murdărie de
tip cărucior retractabil face ca acesta să
poată fi îndepărtat, transportat și golit
fără efort. Peria tip rolă funcționează pe
principiul răsturnării, astfel încât
containerul de 40 de litri poate fi umplut
practic aproape de capacitatea sa maximă.
Când este plin, acesta poate fi golit cu
foarte puțin efort, pur și simplu trăgându-l
de mâner pe rotilele integrate, în mod
similar cu o valiză.
Sistem performant de filtrare
O caracteristică a sistemului performant
de filtrare al mașinii de măturat KM 75/40
W Bp Pack este curățarea mecanică a
filtrelor. Un alt avantaj îl reprezintă
înlocuirea simplă a filtrelor, fără a intra în
contact cu murdăria si fără a fi necesare
unelte. Suprafața mare a filtrului de 1,8 m²
permite lucrul pentru intervale lungi de
timp. De asemenea, cu ajutorul sistemului
de scuturare mecanică puteți curăța
filtrele în timp ce lucrați pentru a le
prelungi durata de viață.
Date tehnice:
Lățime de lucru (cu o perie laterală): 750 mm
Capacitate recipient: 40 l
Acumulator: 24 V/60 Ah
Greutate (greutate lucru): 124 kg
Randament teoretic: 3375 m²/h
Viteza de lucru: 4,5 km/h
Nivel acustic: 65 dB(A)
Suprafața filtrului: 1,8 m²
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KM 100/100 R Bp Pack
Mașina de măturat cu post de conducere KM 100/100 R Bp Pack
impresionează prin performanța excelentă de curățare și ușurința ridicată în
utilizare, întreținere și service. Aceasta este ideală pentru curățarea
suprafețelor de dimensiuni mari, atât în spațiile interioare, cât și în exterior.
KM 100/100 R este disponibilă în varianta cu motor pe benzină, diesel sau
GPL, precum și cu motor electric alimentat cu baterii. O caracteristică
neobișnuită pentru categoria din care face parte această mașină este
controlul pneumatic al mecanismului de măturare hidraulic și al tracțiunii.
Performanță ridicată
KM 100/100 R poate fi echipată cu două
perii laterale pentru a-și extinde lățimea de
măturare la 1300 mm. Astfel echipat poate
mătura zone de până la 10.400 m²/oră la o
viteză de lucru de aproximativ 6 km/h.
Capacitatea recipientului pentru murdărie
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de 100 de litri garantează o productivitate
ridicată. Peria rolă principală și periile
laterale sunt ridicate automat atunci când
mașina este oprită. Acest lucru împiedică
deformarea acestora atunci când aparatul
nu este în funcțiune.

Protecție asigurată
O caracteristică remarcabilă este sistemului
automat de scuturare a filtrului, care curăță
filtrele automat de fiecare dată când mașina
este oprită, prelungind astfel durata de viață
a acestora. Praful fin este reținut printr-un
filtru rotund cu suprafață mare, omologat
pentru clasa de praf M, cu o eficiență de
99,9%. Bara de protecție a mașinii previne
deteriorarea acesteia și a periilor, în cazul
nedorit al lovirii unui obstacol.
Ușor de operat
Comenzile sunt clar stabilite, proiectate
ergonomic și au fost menținute la un nivel
cât mai simplist pentru o operare ușoară.
Utilizatorul are o singură pedală pentru
deplasare înainte și înapoi și o pedală
pentru a deschide clapeta ce permite

colectarea deșeurilor de dimensiuni mai
mari. Mașina este frânată automat prin
intermediul sistemului hidraulic, în
momentul în care operatorul ridică
piciorul de pe pedala de accelerație.

Date tehnice
Lățime de lucru (cu o perie laterala): 1000 mm

Capacitate recipient: 100 l
Acumulator: 24 V/240 Ah
Greutate : 540 kg
Performanță teoretică: 6000 m²/h
Viteza de lucru: 6 km/h
Nivel acustic: 75 dB(A)
Suprafața filtrului: 6 m²

KÄRCHER SERVICE
Prevenirea este mai bună decât repararea. Prin inspecțiile și reviziile profesionale periodice poți reduce la minimum
posibilitatea defectării mașinii tale. Pachetele noastre de service te pot ajuta în acest sens, de la aparate de curăţat cu
înaltă presiune la spălătorii auto. Fiecare pachet de service este adaptat la cerințe specifice, de la o inspecție de siguranță
simplă ca parte a reglementărilor legislative la pachetul complet de service. Contractele noastre de service vi se vor
potrivi perfect mai ales daca mașinile dumneavoastră sunt folosite mai puțin de 250 de ore pe an. Daca echipamentele
dumneavoastră sunt folosite mai des de atat, vă recomandăm contractele noastre full service.

PACHETE SERVICE
Avantajele pachetelor de service:
• Perioada de nefuncționare a echipamentului este minimă
• Asigură cel mai înalt nivel de fiabilitate și siguranță de operare pentru mașină
• Rentabilitate și durată de viață mai mare pentru mașina dumneavoastră
• Inspecții de siguranță periodice cerute prin lege
• Sunt folosite doar piese de schimb și accesorii originale Kärcher
• Răspuns rapid
• Tehnicieni Kärcher pregătiți si cu experiență
• Reviziile sunt planificate de Kärcher, nu este luat nimic din timpul dumneavoastră
• În contractul de inspecție/service poate fi stipulat un număr nelimitat de inspecții/revizii
• Costurile pot fi planificate și calculate
• Reduceri la toate comenzile de piese de schimb și accesorii (prin service), dacă ați solicitat un tehnician
• Costuri de operare reduse
1. Verificare Kärcher
• Suport tehnic pe toată durata
derulării contractului
• Teste de siguranță anuale conform
legislației, includ aplicarea unor
marcaje de verificare și certificare
• Raport de service complet după
fiecare verificare
• Costuri de deplasare incluse

La toate variantele de contracte
putem include la solicitarea dvs:
• Accesorii
• Detergenti
• Consumabile
• Baterii

Ştampilă distribuitor:

2. Mentenanţă Kärcher
• Teste de siguranță anuale conform
legislației, includ aplicarea unor
marcaje de verificare și certificare
• Posibilitatea de a programa
intervenția în intevalul de timp ales
de dumneavoastră
• Raport de service complet după
fiecare verificare
• Costuri de deplasare și manoperă
incluse pentru reperele recomandate
• Stoc de piese dedicat echipamentului
dumneavoastră
• Suport tehnic la punerea în funcțiune
• Înlocuirea preventivă a reperelor
supuse uzurii în conformitate cu
manualul de mentenanță
• Suport telefonic 24/24
• Service prioritar în caz de defectare a
echipamentelor

3. Full Service Kärcher
• Garanție extinsă pe toată durata
contractului de service
• Teste de siguranță anuale conform
legislației, includ aplicarea unor
marcaje de verificare și certificare
• Raport de service complet după
fiecare verificare
• Costuri de deplasare și manoperă
incluse pentru reperele recomandate
• Stoc de piese dedicat echipamentului
dumneavoastră
• Suport telefonic 24/24
• Înlocuirea preventivă a reperelor
supuse uzurii în conformitate cu
manualul de mentenanță
• Service prioritar în caz de defecțiune
• Manoperă gratuită pentru înlocuirea
reperelor defecte
• Înlocuire gratuită a reperelor
necesare reparării echipamentului

