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

EGYEDI 
MEGOLDÁSOK 
IPARI FELHASZNÁLÓK 
SZÁMÁRA
Akkor érhető el hatékony tisztítás, ha minden megoldás harmonizál egymással. Rendszerszolgáltatóként  
minden területen hatékony, biztonságos, erős és egymáshoz illő tisztítási megoldásokat kínálunk.



  Erőteljes Battery Power+ 36 V akkumulátor, 
    7.5 Ah kapacitással
  Félautomata szűrőtisztítás
  Kis súly, kompakt méretek
  Tartálytérfogat: 22 l
  Műanyag tartály
  Zajszint: 70 dB(A)
  Légmennyiség: 57 l/s
  Vákuum (mbar / kPa): 152 / 15,2

  Erős, 2 pólusú, léghűtéses elektromos motor
  Kiváló minőségű bronz hengerfej
  Függőleges és vízszintes működésre tervezve
  Nagy mobilitás
  Intelligens tartozéktárolás
  Átfolyási sebesség: 700 l/h
  Munkanyomás (bar / MPa): 170 / 17
  Max. nyomás (bar / MPa): 255 / 25,5

A folyadékok, durva szennyeződések és finom por 
felszívására kifejlesztett, akkumulátorral működő 
porszívó lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt még 
olyan helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre háló-
zati csatlakozás.

A könnyen kezelhető készülék egyesíti a gőztisztító 
és a nedves-száraz porszívó funkcióit. A gőzölés 
során a felesleges vizet a készülék azonnal eltávo-
lítja. Különösen felhasználóbarát gőzporszívó extra 
tisztítási programokkal és integrált tartozékokkal.

Megbízható és erőteljes, kompakt és mobil: robusz-
tus 3-dugattyús axiálpumpával rendelkezik, meg-
erősített rozsdamentes acél dugattyúval, automati-
kus nyomáscsökkentővel és megbízható háromfá-
zisú motorral.

1.528-130.0

1.092-010.0

1.151-932.0

NT 22/1 Ap Bp LSGV 8/5 HD 7/17 M Plus
Nedves-száraz 
porszívó

Gőzporszívó Hidegvizes  
magasnyomású mosó

  Robusztus, öntött alumínium szívógerenda
  Kefefej tárcsatechnikával
  4 akkumulátortípus választható
  Energiatakarékos eco!efficiency mód
  Tartály öblítő rendszer
  Beépített töltőkészülék
  Tisztítószer-adagolás
  Menetmeghajtás

  M porosztályú szűrő a veszélyes por 
    felszívásához
  Egyszerű és biztonságos ürítés
  Pormentes ürítési rendszer
  Légmennyiség (l/s / m³/h): 370 / 1329
  Vákuum (mbar/kPa): 33 / 3,3
  Tartálytérfogat: 170 l
  Résfúvóka és kárpittisztító fej: ID 140
  Zajszint: 75 dB(A)

Erőteljes folyadék- és forgácsporszívó, kopásmen-
tes oldalcsatornás fúvókával. Extra hosszú élettar-
tammal, a termelő ágazat három műszakos haszná-
latához építve.

Akkumulátoros, felülős padozattisztító készülék 2 
tárcsakefével (75 cm) és 150 l tartállyal. Tökéletes 
közepesen nagy beltéri felületek tisztításához 
(2500-5000 m2), kialakítása biztosítja, hogy mindig 
teljes rálátása legyen a területre.

A masszív kialakítású, mobil, nyomatékkal működ-
tetett rendszer nagy mennyiségű, egészségre ve-
szélyes finom forgács és por elszívására alkalmas 
(TLV > 0,1 mg/m³). Energiahatékony (IE2) sugárirá-
nyú kompresszora folyamatos működésre lett ter-
vezve.

9.986-064.01.246-020.2

9.982-506.0

IVR-L 100/30B 150 R + D 75 ID 130/22
Ipari porszívóSúroló-szívógép Ipari porelszívó 

rendszer

  Maximális hatékonyság, egyszerű kezelés
  Nagyméretű, 500 literes víztartály
  Átfolyási sebesség: 500 - 900 l / h
  Nyomás (bar/MPa): 150 - 500 / 15 - 50
  Fűtőolaj-fogyasztás eco!Efficiency módban: 

    7,5 kg/h
  Power fúvóka
  Nyomásállítás a fordulatszám-szabályozón

    keresztül

  Gazdaságos és környezetbarát meghajtás
  Beépített gyorscserélő rendszer
  Maximálisan kényelmes működtetés
  Rendkívül könnyen karbantartható
  Üzemanyag-tartály: 41 l
  Munkasebesség: 25 km/h
  Emelkedőképesség: 25 %
  Terhelés: max. 1100 kg
  Részecskeszűrő, légkondicionálás, fűtés

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

Egész évben használható kommunális gép gyors-
cserélő rendszerrel, zavartalan kilátású komfort 
fülkével, intuitív működtetési koncepcióval. 42 
lóerős teljesítménye takarékos, közös nyomócsö-
ves közvetlen befecskendezésű modern dízeltech-
nikájú motor, alacsony kibocsátási értékekkel. 

Csendes, akkumulátoros, robusztus ipari készülék 
innovatív seprőrendszerrel. Kemény bevetésekhez 
ajánljuk az építőiparban, fémfeldolgozó üzemek-
ben, öntödékben és más szennyeződésintenzív cél-
csoportoknál (az akkumulátor nem tartozék).

1.186-122.0

KM 130/300  
R Bp
Seprőgép

1.524-521.2

HDS 9/50
De Tr1
Melegvizes  
magasnyomású mosó

1.442-250.2

MIC 42
Kommunális 
adapterhordozó

  EASY Operation kezelési elv
  Optimális illeszkedés különböző felületekhez
  Hidraulikus magasürítés
  Seprőlapát-elv
  Csekély porfelkavarás
  Szervókormányzás 
  Akkumulátorkijelző
  Stabil ütközésvédelem

  Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó
  Optikai töltésszint-jelző
  Ideális a fémfeldolgozó iparban való 

    alkalmazáshoz
  Légmennyiség (l/s / m³/h): 87,5 / 315
  Vákuum (mbar/kPa): 260 / 26
  Résfúvóka és kárpittisztító fej: ID 70
  Tartályürítés, billenthető alváz

  EASY-Operation rendszer
  Egyszerű és gyors kezelés
  Kényelmes funkcióvezérlés
  Tartálytérfogat: 5 - 5 l
  Gőznyomás: max. 8 bar
  Kazán hőmérséklete: max. 175 °C
  Gőzszívótömlő markolattal
  Rozsdamentes acél burkolattal

További termékinformációért keresse viszonteladóját.



  Szórótömlő elektromos vezérléssel
  Lapos sugarú fúvóka
  Földelő vezeték csévélővel
  Elektronikus vezérlés
  Légmennyiség áram: 0,5 - 3,5 m3/min
  Szárazjég kapacitás: 15 kg
  Szárazjég pellet átmérő: 3 mm
  Szárazjég felhasználás: 15 - 50 kg/h

  Szívógerenda
  Tárcsakefe
  Menetmeghajtás
  Automatikus vízstop
  Frissvíz / szennyezettvíz-tartály: 70 / 75 l
  Felületi teljesítmény: 2805 m2/h
  Kefefordulatszám: 180 rpm
  Felvételi teljesítmény: 1400 W

  Antisztatikus rendszer
  Be/kikapcsoló automatika
  Padlótisztító fej 
  Kettős biztonsági szűrőrendszer
  Vákuum (mbar / kPa): 254 / 25,4
  Tartálytérfogat: 75 l
  Felvételi teljesítmény: max. 1000 W
  Kábelhossz: 10 m

A beépített tartályürítéssel rendelkező gép szárazjég 
pellettel működik megfelelő levegőnyomással opti-
malizált áramlástechnikával a kiemelkedő tisztítási 
eredmény érdekében. Szűk helyeken is könnyen ma-
nőverezhető. A szabályozható légmennyiség a meg-
felelő szórásképet biztosítja a tisztítandó felületen.

Keskeny és kompakt felépítésének köszönhetően az 
akkus felülős gép tárcsatechnikával extrém könnyen 
manőverezhető és szállítható például liftben is. Az 
akkumulátor és töltőkészülék az alapfelszereltség 
része. Hála a színkódolt kezelőelemeknek, könnye-
dén kezelhető, és felszereltsége is bővíthető.

A H-porosztályra bevizsgált készülék kimagasló 
biztonságot kínál a veszélyes hulladékok, egész-
ségre ártalmas porok, így az azbesztpor eltávolítá-
sához is. Automatikusan nyomon követi a levegőá-
ramlás sebességét, és akusztikus riasztást ad, ha a 
sebesség a 20 m/s-os határérték alá csökken. 

1.574-002.0

1.161-071.0

1.667-294.0

IB 7/40 AdvBD 50/70 R  
Bp Pack  
Classic

NT 75/1 Tact 
Me Te HSzárazjeges 

tisztító

Súroló-
szívógép

Nedves-száraz 
porszívó

További termékinformációért keresse viszonteladóját.

  Nemesacél tartály
  Harmonikaszűrő
  Automatikus szűrőlerázás
  Elektromos telítettség lekapcsolás
  Fázisok száma (Ph): 1
  Feszültség: 220/240 V
  Tartálytérfogat: 60 l
  Szűrőfelület: 0,95 m2

  Automatikus lekapcsolás telítettség esetén
  Olajálló tápkábel
  Forgatható tömlőcsatlakozás
  Optikai szintjelző
  Tápfeszültség (V / Hz): 220-240 / 50-60
  Légmennyiség (l/s, m3/h): 59 / 212,4
  Vákuum (mbar / kPa): 230 / 23
  Résfúvóka és kárpittisztító fej: DN50

  Menetmeghajtás
  Lengő főseprőhenger
  Átdobós seprési elv
  Mechanikus szűrőlerázás
  Felületi teljesítmény: 5100 m2/h
  Munkaszélesség: 615 mm
  Szennyeződéstartály: 50 l
  Munkasebesség: 6 km/h

Kompakt ipari gép gyártóterületek és gyártásban 
résztvevő gépek tisztítására. Nagyméretű hátsó-, 
és lefékezhető első kerekeivel egyszerűen mozgat-
ható és bárhová elvihető. Az automatikus, Tact² 
rendszerű szűrőtisztítás hosszú, megszakítások 
nélküli üzemidőt biztosít.

A legkisebb készülék az IVR-L sorozatból, ideális 
kis mennyiségű folyadék és szilárd anyagok felszí-
vására és elválasztására, mint például a fémfeldol-
gozó iparban előforduló hűtőfolyadékok, kenőa- 
nyag-emulziók, víz vagy olajat tartalmazó fémfor-
gács.

Belépő kategóriás felülős készülék magas felülettel-
jesítményt és hatékonyságot kínál közepes nagysá-
gú felületeken a legnagyobb kényelemmel. Külön-
böző felszereltségekkel kapható, például második 
oldalkefével, vagy akár hátramenet-funkcióval.

1.576-100.0

9.986-054.0

1.351-127.0

IVC 60/24-2
Tact2

IVR-L 40/12-1 KM 85/50 R  
Bp Pack

Ipari porszívó

Ipari porszívó

Seprő- és seprő- 
szívógép

  Hosszú élettartamú, vízhűtéses elektromotor
  Beépített vízszűrő
  Motorvédő elektronika, LED-es
  Olajszint-ellenőrző ablak
  Kézi szórópisztoly, EASY!Force Adv.
  Vízszállítás: 500 – 1000 l/h
  Max. nyomás (bar/MPa): 30-250 / 3-25
  4 pólusú váltómotor, levegő- és vízhűtés

  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

  Magasnyomású tömlő, 10 m
  2 db tisztítószer-tartály
  Szárazonfutás elleni védelem
  4 pólusú, vízhűtéses motor
  Vízszállítás (l/h): 400 – 800
  Max. nyomás (bar / MPa): 30-180 / 3-18
  Max. hőmérséklet: 80-155 °C
  Üzemanyag-tartály: 25 l

Hidegvizes, vízhűtéses, háromfázisú motorral fel-
szerelt magasnyomású mosó kiemelkedő teljesít-
ménnyel és innovatív külsővel. 10 méteres töm-
lőjének köszönhetően nagy hatótávolsággal ren-
delkezik, a függőleges felépítésnek köszönhetően 
a készülék kevesebb helyet igényel. 

Kompakt/ kézi irányítású, gazdagon felszerelt pa-
dozattisztító gép forgatható hengerkefefejjel és 
KART technológiával a maximális fordulékonyság 
érdekében. Ideális választás kisebb felületekre. Op-
cionálisan kapható HEPA szűrővel a magasabb higi-
éniái szintet igénylő területek tisztításához. 

Igazi univerzális melegvizes készülék, mely gyakor-
latilag minden egyéni tisztítási igénynek megfelel. 
Háromfázisú belépő szintű gép a középkategóriá-
ban. Négypólusú, vízhűtéses elektromos motorral, 
és olyan lenyűgöző tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint például az eco!efficiency mód.

1.286-913.0

1.783-460.0
1.077-908.0

HD 10/25-4 S 
Plus

BR 45/22 C  
Bp Pack

HDS 8/18-4 M

Hidegvizes  
magasnyomású mosó

Melegvizes  
magasnyomású 
mosó

Súroló-szívógép



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


