
Automatický

oklep �ltra

KM 75/40 W G

NT 30/1 Tact L

€ 389,-
€ 466.80,- s DPH

Hĺbková čistota a krátky čas schnutia  
(Obj. č.: 1.100-130.0)

 ■ Kompaktný - nízka hmotnosť

 ■ Výkonný - rýchle čistenie aj schnutie

 ■ Hubica na čalúnenie

Vákuum (mbar/kPa): 220/22

Max. plošný výkon (m2/h): 25

Prietok vzduchu (l/s): 54

Nádrž na čistú/špina-

vú vodu (l): 10/9 

PUZZI 10/1 

€ 580,-
€ 696,- s DPH

BD 50/50 C Bp Classic

€ 3.010,-
€ 3.612,- s DPH

www.karcher.sk

Pečiatka predajcu:

MIC 34 C (konfigurácia)

od € 67.240,-

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2018. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku. 

Voliteľné 
príslušenstvo

€ 3.080,-
€ 3.696,- s DPH

Zanechajte čistý interiér               
(Obj. č.: 1.148-201.0)

 ■ Jednomotorový mokrosuchý vysávač

 ■ Automatický oklep filtra

 ■ Nízke náklady na údržbu

Príkon (W): 1.380

Vákuum (mbar/kPa): 254/24,4

Prietok vzduchu (l/s): 74

Objem nádoby (l): 30 

Prostredie predáva - čistá dieľňa      
aj showroom                                                       
(Obj. č.: 9.714-043.0)

 ■ Ručne vedený umývací automat 

s po honom na batériu

 ■ Kotúčová kefa

 ■ Jednoduchá obsluha

Pohon: batéria

Pracovná šírka kief (mm): 510

Plošný výkon (m2): 2.040

Nádrž na čistú/špina-

vú vodu (l): 50/50 

+ Súčasťou stroja je batéria,

   nabíjačka a sacia lišta

Čisté parkovacie plochy aj sklady, 
koniec prachu, listom a kamienkom  
(Obj. č.: 1.049-205.0)

 ■ Výkonný benzínový motor

 ■ Efektívna filtrácia, takmer bezprašné 

zametanie

 ■ Výmena kief a filtrov bez náradia

Pohon: 4-taktný benzínový motor

Objem nádoby (l): 40

Výkon (W): 3.300

Max. plošný výkon (m2): 3.375

Max. pracovná šírka  s 1 bočnou                   

kefou (mm): 750

Naplno 365 dní v roku                            
(Obj. č.: 1.442-210.2)

 ■ Celoročné použitie

 ■ Rýchla výmena nadstavieb bez náradia

 ■ Výkonný turbo-dieselový motor

 ■ Kúrenie, klimatizácia

Pohon: 4-taktný turbo-dieselový motor

Výkon (kW/koní): 24/34 

Rýchlosť jazdy (km/h): 20

Stúpavosť (%): 25

Na všetky ročné obdobia
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Horúcovodný vysokotlakový čistič na denné použitie 
v extrémnych podmienkach

HDS 13/20-4 SX
Obj. číslo: 1.071-932.0
Verzia s integrovaným hadicovým 
bubnom
Prietok (l/h): 600-1300
Tlak (bar/MPa): 30-200/3-20
Druh prúdu (~/V/Hz): 3/400/50
Príkon (kW): 9,3
Max. teplota (°C): 80/155
Vysokotlaková hadica (m): 20

HDS 13/20-4 X
Obj. číslo: 1.071-927.0
Vysokotlaková hadica (m): 10
Teraz € 4.770,- (€ 5.724,- s DPH)

 

€ 4.990,-
€ 5.988,- s DPH

So stupňom ECO
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Kärcher riešenia na mieru
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