
Kärcher tip: Čistenie podláh v priemysle

B 150 Bp DOSE R90

Plošný výkon (m2/h): 5400
Pracovná šírka kief (mm): 900 
Pracovná šírka odsávania (mm): 1060
Objem nádrže na čistú/špinavú vodu (I): 150/150  
Príkon stroja (W): 2800
Sada kys. batérie 36V-240 A/h so vstavanou
nabíjačkou
AQ set a AQ plnenie
+
Sacia lišta, kompletná 
Obj. číslo: 4. 777-412.0 
Zahnutá, s opornými kolieskami 
Sacie stierky z priehl‘adného 
polyuretánu odolného voči oleju.

€ 21 499,-      
bez dph

Vysoký zametací výkon, nízke 
prevádzkové náklady a jedno-
duchá úrdžba

. . .  na čistenie stôp po pneumatikáchVýbava zdarma
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Ob. číslo: 6.907-377.0
Valcova kefa červená 2ks
Cena: € 334,- (400,80 s dph)
(cena na ks/167,-)

Ob. číslo: 6.273-293.0
Sada stierok olejuvzdorné
Cena: € 222,- (264,40 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     

849,- € bez Dph

Zametanie, umývanie
a vysávanie v jednom
pracovnom kroku

Ovládací panel - múdre kľúče KIK: 
zvýšenie bezpečnosti
a predchádzanie nesprávnej
obsluhy

Spotrebné prislušenstvo na rok ZDARM
A

DOPORUČENIE PRE PLOCHY OD 2500 m2

Dávkovanie chémie - DOSE: 
rovnomerné a presné dávko-
vanie čistiacich prostriedkov.
 Zároveň šetrí náklady 
na čistiace prostriedky



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

Bp B 150 R90 S DOSE Bp
Záruka 36 mesiacov : 1299€ 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

rent - prenájOM strOjOV Už Od 1 dňa

Pohon všetkých kolies (Adv. verzia).
Veľmi dobra trakcia, držanie stopy a bezpečnosť

disková hlava
valcová hlava

Ochranný rám kefovej 
hlavy

Homebase box,
manuálne príslušenstvo vždy po ruke

Stroj s nízkym tlakom kolies

Pracovné LED osvetlenie


