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

EGYEDI MEGOLDÁSOK 
AUTÓIPARI 
FELHASZNÁLÓK 
SZÁMÁRA
Olyan tisztítási koncepciókat kínálunk, melyek autószalonokban és műhelyekben, valamint korszerű  
üzemanyagtöltő állomásokon biztosítják a tisztaságot, és ezzel a biztonságos munkavégzés feltételeit.

AUTÓIPARI 
megoldások



  Megbízható tárcsakefe-technológia
  2 tartályos rendszer
  Hajlított szívógerenda
  Szállítókerekek

  Szórópisztoly, EASY!Force Adv.
  2 pólusú léghűtéses motor
  Magasnyomású tömlő, 10 m
  Automatikus nyomáslekapcsolás

  Szórópisztoly, EASY!Force Adv.
  Magasnyomású tömlő, 10 m
  Szórószár, 840 mm
  Automatikus nyomáslekapcsolás

  Munkaszélesség: 380 mm
  Frissvíz -/ szennyezettvíz-tartály:

    12 / 12
  Kefefordulatszám: 180 rpm
  Max. felületi telj.: 1520 m2/h

  Vízszállítás: 700 l/h
  Max. nyomás (bar / MPa): 

    255 /2,55
  Tápkábel: 5 m

  Vízszállítás: 450 l/h
  Munkanyomás (bar/MPa): 150/15
  Max. bemeneti hőmérséklet: 80 °C
  Üzemanyag tartály (l): 6,5

Könnyű, csendes és gyors: a tárcsakefés padozattisztító készülék nagy teljesít-
ményű lítium-ion akkumulátorral és eco!efficiency üzemmóddal rendelkezik. 
Professzionális eszköz a kicsi területek és zsúfolt felületek hatékony tisztításá-
hoz!

A hidegvizes tisztító 3-dugattyús pumpával, megerősített rozsdamentes acél 
dugattyúval, automatikus nyomáscsökkentővel és háromfázisú motorral ren-
delkezik. Egy hatékony berendezésben egyesül a hosszú élettartam, az egysze-
rű szervizelhetőség, a maximális rugalmasság és a kényelmes munkavégzés.

Egy fázisról üzemeltethető belépő kategóriás melegvizes készülék. Rendkívül 
kompakt, ergonomikusan átgondolt álló kivitelű gép kimagasló tisztítási tel-
jesítménnyel. Nagyméretű kerekeinek és tolófogantyújának köszönhetően 
egyenetlen talajon is igencsak mobil.

  Megbízható tárcsakefe-technológia
  2 tartályos rendszer
  Akkumulátor
  Beépített töltőkészülék

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

  Kézi szórópisztoly, EASY!Force
  Magasnyomású tömlő, 10 m
  Szórószár, 3-állású kézi fúvóka
  Felülettisztító, FR Classic

  Munkaszélesség: 510 mm
  Frissvíz -/ szennyezettvíz-tartály:

    50 / 50
  Kefefordulatszám: 180 rpm
  Max. felületi telj.: 2040 m2/h

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

    42 / 20 l

  Vízszállítás: 590 l/h
  Munkanyomás (bar/MPa): 130/13
  Max. nyomás (bar/MPa): 190/19
  Tápkábel: 5 m

Kompakt méretű, rendkívül fordulékony készülék, jó rálátást biztosít a tisztítan-
dó felületre. Mindennapi használatra alkalmas, a talajviszonyoknak megfelelően 
beállítható. Egyszerűen kezelhető, rövid betanulási idővel.  

Kézi seprőgép az egyszerű és fáradságmentes kültérben történő tisztításhoz. Por-
mentes seprést tesz lehetővé, és hatszor gyorsabb, mint egy hagyományos seprű. 
A bal- és jobb oldali oldalkefe megkönnyíti a szegélyek menti tisztítást.

A kompakt, könnyű és sokoldalúan bevethető ipari hidegvizes magasnyomású 
tisztító kiváló mobilitással jeleskedik, és mind álló, mind fekvő üzemmódra alkal-
mas. Praktikus tartozéktárolással, sárgaréz hengerfejjel, és automatikus nyomás-
mentesítéssel.

További termékinformációért keresse viszonteladóját.
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  Lapos sugarú fúvóka
  Szórópisztoly
  Földelő vezeték csévélővel
  Szórótömlő, elektromos vezérlés
  Szárazjég kapacitás: 15 kg

  Nagyszerű ergonómiai kialakítás
  eco!efficiency üzemmód
  36 V akkumulátor-platform
  Zajszint: 65 dB(A)

  Permettömlő vízelvezetővel, 2,5 m
  Hálózati kábel, 7,5 m
  Kárpittisztító fej
  Kábelakasztó

  Szárazjég pellet átmérő: 3 mm
  Szárazjég felhasználás: 

    15-50 kg/h
  Légmennyiség áram: 

    0,5-3,5 m3/min

  Légmennyiség: 40 l/s
  Vákuum (mbar / kPa): 223 / 22,3
  Csomagolási súly: 6,2 kg
  Névleges teljesítmény: 500 W

  Max. felületi telj.: 12-18 m2/h
  Frissvíz- / szennyezettvíz-tartály: 

    8 / 7 l
  Turbina teljesítmény: 1200 W
  Permetnyomás: 1 bar

Kompakt felépítésének köszönhetően szűk helyeken is könnyen manőverez-
hető. Áramlástechnikailag úgy optimalizált, hogy alacsony levegőnyomásnál 
is kiemelkedő tisztítási eredményt ér el. Meggyőző tisztítóerővel rendelke-
zik, és megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek.

Nagy teljesítményű, rendkívül robusztus, és ultrakönnyű az innovatív EPP 
anyagnak köszönhetően. A hosszú élettartamú akkumulátoros készülék ideá-
lis választás a legszűkebb helyeken végzett tisztítási feladatokhoz, hosszú 
élettartamú szénkefe nélküli gondozásmentes meghajtó motorral.

Nagy teljesítményű permetextrakciós készülék kárpitfejjel, kisebb felületek tisz-
tításához. Kárpittisztításhoz vagy szőnyegfelületeken folteltávolításra alkalmas, 
tisztítás után csekély nedvesség marad vissza, ezáltal a felület rövid időn belül 
újra járható lesz.

  Munkanyomás: 100 - 120 bar
  Tápfeszültség (Ph/V/Hz): 

   3 / 400 / 50
  Átfolyási sebesség: 500 / 900 l/h
  Súly kiegészítők nélkül: 330 kg

  Hatékony HEPA 14 szűrő
  Zajszint: 65 dB(A)
  Vákuum (mbar / kPa): 235 / 23,5
  Tartós és masszív kialakítás

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

  Méretek (hossz × szél. × mag.):
   800 × 1200 × 2100 mm
  Akár 4 adagolószivattyúval 

    is rendelhető

  Légmennyiség: 40 l/s
  Csomagolási súly: 6,3 kg
  Tartálytérfogat: 11 l
  Kombinált padlófej

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

A kompakt méretű, alacsony helyigényű egyállásos önkiszolgáló magasnyo-
mású tisztító egyedi igények szerint konfigurálható, vonzó többletbevételt 
generálhat. Akár hét különböző mosóprogramot kínál a teljes járműtisztítás-
hoz, melyek érintőképernyőjén keresztül egyszerűen kiválaszthatók. 

Higiénikus és gazdaságos: a készülék erős szívóteljesítménnyel, HEPA 14 szű-
rővel, minimális súllyal és nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkezik. Szűrője az 
EN 1822/2009 vizsgálati szabványnak megfelelően tanúsított, kiszűri az aller-
giát kiváltó részecskéket, vírusokat és gombákat.

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

További termékinformációért keresse viszonteladóját.
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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


