
Kärcher tip: Čistenie podláh v priemysle

KM 100/100 R G

Obj. č.: 1.280-105.0
Plošný výkon (m2/h): 8000
Pracovná šírka  (mm): 700
Pracovná šírka s 1 boč. metlou (mm): 1000
Nádoba na nečistoty (I): 100
Výkon (W): 6700
Pohon: 4-taktný benzínový motor HONDA

€ 13 799,-
      bez dph

Bočná metla na zvýšenie 
pracovnej šírky
a vymetanie kútov

Ob. číslo: 6.414-532.0
Valcový filter
Cena: € 283 (339,60 s dph)

Ob. číslo: 6.905-986.0
Bočná metla
Cena: € 135,- (162 s dph)

Ob. číslo: 6.906-375.0
Hlavný zametací valec 
Cena: € 414,- (496,80 s dph)

www.kaercher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavanie_predajcov
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Vysoký zametací výkon, nízke 
prevádzkové náklady a jedno-
duchá úrdžba

Valcový filter s automatickým 
oklepom. Bezprašné zametanie 
a dlhé pracovné intervaly

ZĽAVA V HODNOTE

899,- € bez Dph

Spotrebné prislušenstvo na rok ZDARM
A

DOPORUČENIE PRE PLOCHY OD 2500 m2

Výbava zdarma



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 100/100 R G
Záruka 36 mesiacov : 2299€ 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

Hlavný zametací valec 
antistatický - na koberce

Hlavný zametací valec mäkký, 
prírodný vlas - na zametanie 
jemného prachu v intneriéri

Hlavný zametací valec tvrdý, 
odolný voči vlhkosti,  
odstránenie pevne priľnutých 
znečistení v exteriéri

Možnosť pohonu stroja aj  
na batériu aj na plyn

Bezpečnostné pneumatiky 
celogumové,
nezanechávajúce stopy

Pracovné osvetlenie pre 
v podzemných garážach                               
alebo pracovných halách

Ochranná strecha            
pre obsluhu s majákom


