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KÄRCHER PROFESSIONAL — ÖN ADJA A FELADATOT, MI A MEGOLDÁST.

EGYEDI MEGOLDÁSOK 
A SZÁLLODA- ÉS 
GASZTRONÓMIAI IPAR 
SZÁMÁRA
Professzionális tisztítási rendszerek a fenntartható higiéniamenedzsmentért. 
Jól megválasztott készülékekkel könnyű kézben tartani a tisztaságot!



  Nagy és tartós, mosható főszűrő
  Alacsony zajszint: 59 dB(A)
  Beépített kábeltárolás, könnyű kezelés
  Vákuum (mbar / kPa): 220 / 22
  Légmennyiség: 43 l/s
  Tartálytérfogat: 10 l
  Kombinált padlófej
  HEPA 14 szűrő

  Könnyű súly: 4,3 kg
  Zajszint: 61 dB(A)
  Vákuum (mbar / kPa): 235 / 23,5
  Súly: 4,3 kg
  Légmennyiség: 40 l/s
  Tartálytérfogat: 11 l
  Kombinált padlófej
  HEPA 14 szűrő

  Extra munkaszélesség: 330 mm
  Optikai segítség a kefe könnyű beállításához
  Szabadalmaztatott centrifugális tengelykapcsoló
  Állítható markolat
  Extrém szakadásmentes porzsák
  Súly kiegészítők nélkül: 8,8 kg
  Vákuum (mbar / kPa): 200 / 20
  Légmennyiség: 40 l/s

  Nagy tisztítási teljesítmény
  2 ellentétesen mozgó henger
  Felületi teljesítmény: 300 m²/h
  Szórónyomás köztes tisztításnál: 3,4 bar
  Szórási mennyiség köztes tisztításnál:  

    0,38 l/min
  iCapsol üzemmód
  Beépített iCapsol tartály

  Optimálisan és sokoldalúan 
    használható a mindennapokban
  Kivehető szennyezettvíz tartály
  Ergonomikus kétkezes markolat
  Légmennyiség: 74 l/s
  Vákuum (mbar / kPa): 254 / 25,4
  2,5 m-es permettömlő beépített vízvezetővel
  Kárpittisztító fej

  Ultrakönnyű, vezeték nélküli gép
  Ergonomikus kialakítás
  eco!efficiency üzemmód
  36 V-os akkumulátor-platform
  Zajszint: 65 dB(A)
  Légmennyiség: 40 l/s
  Vákuum (mbar / kPa): 223 / 22,3
  Teleszkópos szívócső

  Szűrőlerázás ApClean félatomata
    szűrőtisztító rendszerrel
  Flexibilis tömlő és tápkábel 

    tároló, átgondolt tartozék tárolás
  Kivehető szűrőtartó
  Légmennyiség: 74 l/s
  Vákuum (mbar / kPa): 273 / 27,3
  Harmonikaszűrő
  Nedves-száraz padlótisztító fej

  Kompakt kialakítás, csekély súly
  Alacsony zajjal járó működés
  Levegő mennyisége: 1200 m³/h
  Turbina fordulatszáma: 1450 rpm
  Felvételi teljesítmény: 120 W
  Tartós, masszív műanyag burkolat
  Ergonomikus hordozófogantyú
  Beépített kábeltárolás

  Kiváló tisztítási eredmények
  Gyors száradási idő
  Magas szintű higiénia
  Parkolóállás parkolótámasszal
  Lítium-ion pótakkumulátor
  Integrált elősöprési funkció

    hajfelszedő kefével
  18 V akkumulátor platform
  Kefefordulatszám: max. 650 rpm

Kompakt, ergonomikus, dőlésbiztos porszívó, le-
nyűgöző eredményeket nyújt alacsony működési 
zajával, és rendkívül hatékony HEPA 14 szűrőjével.
Olyan csendes, hogy akár éjszaka is fenntartások 
nélkül használható szállodákban vagy kórházakban.

Higiénikus és gazdaságos szárazporszívó erős szí-
vóteljesítménnyel, HEPA 14 szűrővel, minimális 
súllyal és nagyon jó ár-érték aránnyal. Ideális zaj- 
érzékeny területeken és éjszakai használathoz. 

Egyesíti a kiemelkedő tisztítási tulajdonságokat és 
a magas ergonómiát (beépített tartozék- és kábel-
felvétel, egyszerű használhatóság, komfortmarko-
lat magasságállítás) a jó árral. Különösen olyan ve-
vőnek ideális aki nagy igényeket támaszt a tisztítá-
si eredmények és a felületi teljesítmény terén.

Kompakt készülék kisebb szőnyegfelületek köztes 
tisztításához. Eltávolítja a szennyeződéseket és 
egyidejűleg fel is frissíti a szőnyegpadlót. Tisztít és 
seper egy munkamenetben, tisztítás után a felület 
rövid időn belül újra járható. Használata 200 - 600 
m² felületen gazdaságos.

A Puzzi 10/1 textiltisztító fejjel és padlófejjel 1 
bar permetezési nyomással biztosítja a textil felü-
letek gyengéd mélytisztítását, lenyűgöző eredmé-
nyekkel, különösen a szőnyegek és kárpitok tisz-
tításánál.

Tökéletesen alkalmas a legszűkebb helyeken törté-
nő tisztításra: az ultrakönnyű, nagy teljesítményű 
akkumulátoros hátiporszívó innovatív EPP anyag-
ból készült. Ergonomikus és kényelmes hordozóke-
rete garantálja a fáradtságmentes munkát.

Kompakt, közepes méretű száraz-nedves por-
szívó kimagasló szívóteljesítménnyel, félauto-
mata szűrőtisztítási rendszerrel, minőségi és 
hosszú élettartamú alkatrészekkel, sokoldalú 
felszereltséggel.

A nagyon hatékony, kompakt, csendes, és hosszú 
élettartamú készülék a megtisztított szőnyegek 
száradását akár 50% -kal is felgyorsíthatja. Megfe-
lel az európai hatékonysági irányelveknek is.

Ideális a kis területeken végzett higiénikus, minden-
napos tisztításhoz és padlófertőtlenítéshez: az akku-
mulátoros készülék mikroszálas hengeres technoló-
giával van ellátva, jó választás minden típusú ke-
ménypadló tisztításához. 
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További termékinformációért keresse viszonteladóját.



  Hosszú élettartamú Li-ion akku
  Robusztus kialakítás
  Könnyen kezelhető vezérlőpanel
  Csendes, energiatakarékos 

    tárcsás kefefej
  Szívás munkaszélessége: 900 mm
  Kefenyomás (g / cm²/kg): 

    30 - 40 / 22,5 - 28
  Kefefordulatszám: 180 rpm

  Felvételi teljesítmény: 1500 W
  Masszív fém fogaskerekek
  Egyszerű kezelés
  Csatlakozó a felszívóegységhez, 

   amely a porvisszatartást segíti
  Munkaszélesség: 430 mm
  Munkamagasság: 90 mm
  Kefenyomás (g / cm² / kg): 30 / 43
  Kefefordulatszám: 150 rpm

  Magasnyomású tömlő, 10 m
  3-állású fúvóka (0°/25°/40°)
  Kézi szórópisztoly, EASY!Force
  Szennymaró
  Vízszállítás: 500 l/h
  Munkanyomás (bar / MPa): 150 / 15
  Max. nyomás (bar / MPa): 200 / 20
  Tápkábel hossz: 5 m

  Kiszerelés: 5 l
  Csomagolási egység: 2 db
  pH-érték: 11,2
  Kellemes, friss citrus illat
  Víz és alkoholálló kemény 

    és flexibilis felületekhez ajánlott
  Zselés állagának köszönhetően

    függőleges felületekre is ideális

  Hatékony alaptisztítószer
  Csíkmentes száradás
  Anyagkímélő összetétel
  pH-érték: 1,8
  Kiszerelés: 5 l
  Csomagolási egység: 2 db
  Easy-to-clean hatás: megkönnyíti

    a következő tisztítást.

  Pormentes és alapos seprés
  Könnyen állítható tolófogantyú
  Nagy szennyeződéstartály
  Felület-teljesítmény: max. 3680 m² / h
  Munkaszélesség: 480 mm
  Tartálytérfogat (bruttó/nettó): 42 / 20 l
  Állítható főseprőhenger
  Kézi seprőegység

  Kiszerelés: 500 ml
  Csomagolási egység: 8 db
  Univerzális folteltávolítás 

    minden textil felületre és kárpitra
  Oldószerálló kemény felületek, mint íróasztalok,

    ajtók, szekrények folteltávolításához
  Széles alkalmazási terület

Kompakt, kézi irányítású készülék 43 cm munka-
szélességgel, 25 literes tartályokkal, tárcsás kefe-
fejjel és 80 Ah lítium-ion akkumulátorral felszerel-
ve. Kiválóan manőverezhető, a nagy teljesítményű 
akku akár kétórás használatra is elegendő energiát 
biztosít.

Nagy teljesítményű egytárcsás gép sokrétű fel-
használási lehetőségekkel. 430 milliméter mun-
kaszélességével ideális ipari padlótisztításhoz.
Nagy teherbírású, gondozásmentes bolygóke-
rék-meghajtásának szervizköltsége a hagyomá-
nyos szíjhajtáshoz képest jóval kedvezőbb. 

A kompakt, könnyű és sokoldalúan alkalmazható hi-
degvizes magasnyomású mosó rendkívül mobilis, 
álló és fektetett helyzetben is működtethető, vala-
mint praktikus tartozéktárolóval is rendelkezik.  
A réz hengerfej és az automatikus nyomásmentesí-
tés növeli a gép élettartamát.

Univerzális felülettisztító koncentrátum padlóhoz és 
beltérhez, hatékonyan eltávolítja a zsírlerakódáso-
kat, nikotint, kávéfoltot. Gyorsan és csíkmentesen 
szárad, magasfényű felületeken is. 

Aktív, viszkózus, friss illatú alaptisztító koncent-
rátum a szennyezett szaniter felületek kézi tisztí-
tására. Speciális gél formulájával a függőleges fe-
lületeken is jobban tapad, pl. WC-csészében és 
piszoárban.

Univerzális sörtékkel beltérre és kültérre is kiválóan 
használható. Porszűrője, robusztus burkolata, köny-
nyen beállítható főseprőhengere és fokozatmente-
sen állítható oldalseprői alapos tisztítást tesznek 
lehetővé. A bal- és jobb oldali oldalkefe megköny-
nyíti a szegélyek menti tisztítást.

Univerzális folttisztító minden textilfelülethez és 
kárpithoz. Megbízhatóan távolítja el az olajat, cipő- 
krémet, rágógumit, filctollat és graffitiket.
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További termékinformációért keresse viszonteladóját.

  Extrém fordulékony az erősen zsúfolt
    területeken és kanyarokban is
  Kiváló teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
  Energiatakarékos eco!efficiency mód
  Kompakt kialakítás
  Behajtható kormányrúd
  Hengertechnológia
  Seprés, súrolás és felszívás egy munkamenetben
  2 tartályos rendszer

  Nagyobb hatékonyság
  Rugalmasság, több választási lehetőség
  Ergonomikus kialakítás
  Moduláris rendszer, az Ön igényeire szabva
  Egyszerűen dokkolható tisztítókészülékek
  Szabadalmaztatott billenthető dobozok
  Könnyű hozzáférés a tárolt eszközökhöz
  Magasabb szintű fenntarthatóság

Kompakt/kézi irányítású forgatható hengerkefés, 
gazdagon felszerelt padozattisztító készülék. Az 
opcionálisan kapható HEPA szűrő megszűri a tá-
vozó levegőt a szennyezett vízből mely által 
megvalósítható a munkavégzés a nagy higiéniát 
igénylő helyeken.

Egyetlen takarítókocsi, számos lehetőség. A modu-
láris rendszerű Flexomate család nagy segítség az 
irodák, a szállodák és a rendelők tisztán tartásához. 
Hatékonyabb, rugalmasabb, ergonomikusabb: egy 
kocsi, amely újraértelmezi a kézi takarítást. 

1.783-460.0

BR 45/22 C
Bp Pack

FlexoMate

Súroló-szívógép

Takarítókocsik



Műszaki módosításokra a jog fenntartva. Az esetleges tartalmi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek szimbolikus fotók. 

ÖRÖMMEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!

SZOLGÁLTATÁSAINK
Tanácsadónk helyszíni felmérés után adott felülethez 
és tisztítási feladathoz ajánl gépeket és tisztítószereket.

Szaktanácsadást biztosítunk az újabb felmerülő takarí- 
tási feladatok megoldására.

GRENKE lízing: vonzó tartósbérlet és lízing konstrukciók, 
kiszámítható, tervezhető, fix díjakkal.

Keresse ellenőrzésre, karbantartásra és teljes szervizre 
vonatkozó, optimálisan kialakított szervizcsomagjainkat!

Lehetőséget biztosítunk a személyzet betanítására 
a gépek és tisztítószerek megfelelő használatához.

A megrendelt gépeket ingyenesen kiszállítjuk 
a megadott címre.

 Könnyen kezelhető berendezések
 Időmegtakarítás gépeink használatával
 Látható különbség a kézi megoldásokkal szemben

 Megbízható német technológia
 5 évnél fiatalabb innováció
 Ellenőrzött minőség

MIÉRT VÁLASSZA A KÄRCHER TERMÉKEIT?

kaercher.com/hu

1118 Budaörsi út 62.

Kärcher Magyarország

Kärcher Magyarország

Kärcher Professional

karchermagyarorszag (1) 920 6600

info.hu@karcher.com


