
Kärcher tip: Čistenie podláh v priemysle

B 60 W Bp DOSE R65
Obj. č.: 1.384-020.2
Plošný výkon (m2/h): 2600 
Pracovná šírka kief (mm): 650 
Pracovná šírka odsávania (mm): 940 
Objem nádrže na čistú/špinavú vodu (I): 60/60 
Príkon stroja (W): 300
Sada gel. batérie 24V-180 A/h s nabíjačkou
+
Sacia lišta, kompletná 
Obj. číslo: 4. 777-412.0 
Zahnutá, s opornými kolieskami 
Sacie stierky z priehl‘adného 
polyuretánu odolného voči oleju.

€ 9.699,-      
bez dph

Inštalované predzametanie, 
ktoré ušetrí pri väčších plo-
chách množstvo času a nákla-
dov na personál a stroje

Automatický oplach nádrže 
bez zbytočného
rozstrekovania vody

. . .  na čistenie stôp po pneumatikáchVýbava zdarma
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Ob. číslo: 6.907-414.0
Valcova kefa červená 2ks
Cena: € 210,- (252,- s dph)
(cena na ks/105,-)

Ob. číslo: 6.273-208.0
Sada stierok olejuvzdorné
Cena: € 185,- (222,- s dph)

Ob. číslo: 6.394-409.0
Rozprašovacia  fľaša 1,0 L
Cena: € 35,20 (42,20 s dph)

Ob. číslo: 6.295-546.0
RM 776  20l
Cena: € 113,- (135,60 s dph)

Ob. číslo: 6.295-415.0
RM 69  20l
Cena: € 102,- (122,40 s dph)

www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov

ZĽAVA V HODNOTE     

699,- € bez Dph

Spotrebné prislušenstvo na rok ZDARM
A

DOPORUČENIE PRE PLOCHY OD 1000 m2

Automatické napúšťanie vody 
rýchle a pohodlné plnenie 
nádrže na čistú vodu bez 
oblsuhy a rozstrekovania



Máte zlé riešenie?  OdkúpiMe Od Vás strOj a nahradÍMe hO spráVnyM 

   Výhoda RENT
- blíži sa audit?
- potrebujete generálne
  čistenie podniku?
- chcete si stroje vyskúšať?
   PRENAJMITE SI HO

FINANCOVANIE

BEZ INVESTÍCIÍ

NÍZKE MESAČNÉ SPLÁTKY FLEXIBILNEJŠÍ SERVIS

MAXIMÁLNA ISTOTA

VYŠŠIA DOSTUPNOSŤ

OPTIMÁLNE ZACHOVANIE HODNOTY

Ďalšie MOžnOsti VýbaVy strOja

B 60 W R65 S DOSE Bp
Záruka 36 mesiacov : 2999€ bez DPH (platí pri vyťažení 300 pracovných hodín ročne)

serVis - predlžená zárUka 

Servisná zmluva obsahuje: 

* Prehliadku á 200 mth a údržbu á 600 mth
* Kontrolu elekt. spojov, batérií a nabíjania, nádob na čistú a špinavú vodu a podvozku
* Údržbu pohonu kief, odsávania, dávkovania chémie

elektrický pohon / batéria disková hlava
valcová hlava
vibračná hlava

sacia lišta v tvare V
sacia lišta rovná
sacia lišta zahnutá

KIK inteligentné 
kľúče - rôzne farby - 
rôzne nastavenia

rent - prenájOM strOjOV Už Od 1 dňa


