
Kärcher tip: Čistenie podláh v priemysle

KM 85/50 R Bp Pack

Obj. 1.351-127.0
Plošný výkon (m2/h): 5100
Pracovná šírka  (mm): 615
Pracovná šírka s 1 boč. metlov (mm): 850
Nádoba na nečistoty (I): 50
Výkon (W): 1000
Pohon: elektrický - batéria 24V/105Ah
Vstavaná nabíjačka

€ 9 999,-
      bez dph

Bočná metla s nastavením 
rýchlosti otáčania pre zníženie 
prašnosti

Zdarma výbava 

Ob. číslo: 4.762-430.0
Hlavný zametací valec
Cena: € 262,- (314,40 s dph)

Ob. číslo: 5.731-585.0
Plochý filter
Cena: € 131,- (157,20 s dph)

Ob. číslo: 6.906-132.0
Bočná metla:
Cena: € 112,- (134,40 s dph)

www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov
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ZĽAVA V HODNOTE

549,- € bez Dph

Spotrebné prislušenstvo na rok ZDARM
A

DOPORUČENIE PRE PLOCHY OD 900 m2

Systém 2 nádob na nečistoty
s držadlom a kolieskami

Jednoduchá výmena plochého 
filtra bez použitia náradia



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

KM 85/50 R Bp
Záruka 36 mesiacov : 1599€ bez DPH (platí pri vyťažení 300 pracovných hodín ročne)

serVis - predlžená zárUka 

Servisná zmluva obsahuje: 

* Prehliadku po prvých 50 mth
* Prehliadku po každých ďalších 100 mth
* Kontrolu zametania a odsávania 
* Údržbu motora, odsávania a výmenu oleja
* Kontrola bezpečnostných signalizácii a bŕzd

rent - prenájOM strOjOV Už Od 1 dňa

Kliešte na väčšie nečistoty
s vrecom na odpadky

Hlavný zametací valec
antistatický na koberce

Hlavný zametací valec mäkký
na jemný prach v interiéry

Hlavný zametací valec tvrdý
na silne priľnuté nečistoty

Nadstsavba 
na zametanie kobercov
a športových povrchov

Maják pre lepšiu
bezpečnosť

Bezpečnostné pneumatiky
celogumenné,
nezanechávajúce stopy

Bočná metla
mäkká / tvrdá


