
AGRÁRIPARI 
megoldások

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

EGYEDI MEGOLDÁSOK 
AGRÁRIPARI 
FELHASZNÁLÓK 
SZÁMÁRA
A speciális feladatokhoz különleges megoldások szükségesek. Innovatív készülékeink  
probléma nélkül biztosítják a hatékony, higiénikus és gazdaságos munkavégzést.



  Durvaszennyeződés-lapát
  Tolókar, áthajtható
  Szívóerő szabályozás
  Oldalseprő, kivehető/állítható

  Kézi szórópisztoly, EASY!Force
  Magasnyomású tömlő, 10 m
  Szórószár, 840 mm
  Power fúvóka, szervókontroll

  Magasnyomású tömlő, 10m
  SDS Soft rezgéscsillapító rendszer
  Automatikus nyomáslekapcsolás
  Beépített üzemanyag- és tisztító- 

    szer-tartály

  Meghajtás-teljesítmény: 3300 W
  Max. felületi telj.: 3375 m²/h
  Szennyeződéstartály: 40 l
  Emelkedőképesség: max. 15 %

  Tápfeszültség (Ph/V/Hz): 3/400/50
  Vízszállítás: 760 l/h
  Nyomás (bar/Mpa): 30-180 / 3-18
  Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW

  Vízszállítás: 300-800 l/h
  Munkanyomás (bar/MPa): 30/180
  Tápkábel hossz: 5 m
  Üzemanyag tartály: 15 l

A megbízható, nagy teljesítményű Honda benzinmotorral felszerelt, kézzel veze-
tett készülék kiválóan alkalmas 600 m²-t meghaladó kültéri felületek alapos és 
pormentes tisztítására. Nagy mértékű fordulékonyságát kompakt méretei és 
meghajtása teszik lehetővé.

Robusztus, hosszú élettartamra tervezett készülék porszórt acélkerettel a nagy 
kihívást jelentő ipari felhasználásokhoz, és a szivattyú maximális védelméért. 
Állítva és fektetve is használható, ezáltal felhasználójának maximális rugal-
masságot biztosít.

Háromfázisú készülék 4-pólusú vízhűtéses motorral, tartozéktartóval, egy-
gombos kezeléssel, vegyszertartállyal, EasyPress pisztollyal, fokozatmentes 
nyomás- és vízmennyiség szabályozással. Az egyedülálló Eco-fokozat garan-
tálja a környezetbarát és gazdaságos üzemelést.

  Állítható fő seprőhenger
  Tolókar, áthajtható
  Seprőlapát-elv
  Nagy szennyeződéstartály
  Súly: 22 kg

  Függőleges felépítés
  Beépített vízszűrő
  Motorvédő elektronika, LED-es
  Olajszint-ellenőrző ablak
  Vízszállítás: 500 – 1000 l/h

  SDS soft rezgéscsillapítás
  Nyomásmentesítő rendszer, lángőr
  Servo Controlra és távirányításra

    előkészítés

  Max. felületi telj.: 2800 m²/h
  Munkaszélesség: 480 mm
  Tartálytérfogat, bruttó / nettó: 

    42 / 20 l

  Kézi szórópisztoly, EASY!Force Adv.
  Max. nyomás (bar / MPa): 

    30-250 / 3-25
  4 pólusú váltómotor, 

    levegő- és vízhűtés

  Tápfeszültség (Ph/V/Hz): 3/400/50
  Vízszállítás: 600-1200 l/h
  Nyomás (bar / Mpa): 30-140 / 3-14
  Csatlakozási teljesítmény: 99 kW

Kézi seprőgép az egyszerű és fáradságmentes kültérben történő tisztítás-
hoz. Pormentes seprést tesz lehetővé, és hatszor gyorsabb, mint egy hagyo-
mányos seprű.A bal- és jobb oldali oldalkefe megkönnyíti a szegélyek menti 
tisztítást.

Hidegvizes, vízhűtéses, háromfázisú motorral felszerelt magasnyomású mosó 
kiemelkedő teljesítménnyel és új, innovatív külsővel. Nagy hatótávolsággal ren-
delkezik, a 10 m hosszú tömlőnek köszönhetően. A nyomáskapcsoló vezérlés a 
pisztoly elengedésével a gépet lekapcsolja, így növelve az élettartamot.

Telepített, olajfűtéses magasnyomású tisztítóberendezés magas biztonsági ké-
nyelemmel és fűtési teljesítménnyel, beépített, automatikus nyomásmentesí-
téssel, kipufogógázhőmérséklet-ellenőrzéssel, szárazonfutás elleni védelemmel 
az úszótartályban.

További termékinformációért keresse viszonteladóját.
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  Nagyteljesítményű benzinmotor
  Üzemállapot kijelzés
  Túlterhelés elleni védelem
  Alacsony olajszintnél aut. leállás

  Flíz porzsák
  Nedves-száraz padlófej, 300 mm
  Réstisztító fej
  Papír harmonikaszűrő

  Szívótömlő, 4 m, Szívócső 2×0,5 m
  Réstisztító fej, leeresztőtömlő
  Nedves-száraz padlófej, 400 mm
  Papír patronszűrő

  Hengerűrtartalom: 440 cm3

  Motor teljesítmény (kW / LE):
   11,7 / 16
  Tápfeszültség: 400/230 V (3/1 fázis)
  Üzemanyag-tartály: 25 l

  Tartálytérfogat: 40 l
  Max. felvételi telj.: 1380 W
  Kábelhossz: 7,5 m
  Zajszint: 70 dB(A)

  Tartálytérfogat: 70 l
  Vákuum (mbar / kPa): 254 / 25,4
  Légmennyiség: 2×74 l/s
  Csatlakozási telj.: 2400 W

Nagy teljesítményű készülék hosszú üzemidővel, megbízható egyfázisú vagy 
háromfázisú tápellátást biztosít több különböző gép működtetéséhez az 
áramszolgáltatásból kieső területeken. A változatos felhasználás céljából 
erős benzinmotorral van szerelve, amely nagyfokú függetlenséget biztosít.

Kiváló minőségű nedves-száraz porszívó, melyen minden fontos funkció egy
központi forgókapcsolón keresztül kiválasztható és beállítható. Félautoma-
taszűrőtisztítási rendszerrel, amely a finompor eltávolítását még akkor is lehe-
tővé teszi, ha porzsák nélkül használjuk.

A kétmotoros ipari készülék nedves felületen és durva szennyeződésnél is 
meggyőző erővel bír, ehhez nagyon nagy űrtartalmú, könnyen üríthető tar-
tály párosul. Ütközőjébe praktikus tartozéktároló van beépítve. Nagy szívó-
teljesítmény, bevált Kärcher-minőség, kedvező áron!

  Szívókosár/szűrő
  Nívópálca olajszint-ellenőrzéshez
  Berántós indítószerkezet
  Ipari motor, EU Stage V szabvány

  Nagy teljesítményű 36V / 240Ah
    akkumulátor, beépített töltővel
  Dose-rendszer: tisztítószer 

    szükség szerinti adagolása
  Tartályöblítő rendszer

  Maximális hatékonyság, 
    egyszerű kezelés
  Nagyméretű víztartály, 500 l
  Átfolyási sebesség: 500 - 900 l / h
  Nyomás (bar/MPa): 150-500 / 15-50

  Teljesítmény (m3/h - l/min): 45 - 750
  Szívómélység: 7 m
  Nyomómagasság: 25 m
  Motor teljesítmény (kW / LE):

   4,8/6,5

  Kefefej tárcsás vagy görgő 
    technológiával
  Beállítható kefenyomás
  Innovatív KIK kulcsrendszer
  eco!efficiency mód

  Fűtőolaj-fogyasztás eco!Efficiency
    módban: 7,5 kg/h
  Power fúvóka
  Nyomásállítás a fordulatszám-

    szabályozón keresztül

A benzinmotorral és robusztus acélvázzal ellátott szennyezettvíz-szivattyú 
óránként akár 45 m3 víz elszivattyúzására képes külső áramellátás nélküli helye-
ken, jellemző felhasználási területei a megtelt pincék vagy munkagödrök. Max. 
30 mm átmérőig problémamentesen feldolgozza a durva szennyeződéseket is.

A tökéletes, 360 fokos látószög mellett a készülék olyan kényelmes funkciókkal 
is rendelkezik, mint például a tartályöblítő rendszer és a frissvíz-tartály auto-
matikus feltöltése.

Önellátó működésű, melegvizes, magasnyomású tisztítás 500 bar nyomá-
son! A HDS 9/50 mosó nagyteljesítményű dízelmotorjával és tréler alapjával 
a tökéletes választás építkezéseken, az ipari szektorban vagy kommunális 
használatra is.

További termékinformációért keresse viszonteladóját.

1.042-210.0

0.300-376.0

1.524-521.2

1.042-209.0

1.148-321.0

1.667-278.0

WWP 45

B 150 R 
Bp Dose + 240Ah

HDS 9/50
De Tr1

PGG 8/3

NT 40/1 Ap L

NT 70/2 Adv

Vízszivattyú

Kompakt felülős 
súroló-szívógép

Kültéri  
áramfejlesztő

Nedves-száraz 
porszívó Melegvizes  

magasnyomású 
mosó

Nedves-száraz 
porszívó



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


