SZOLGÁLTATÓ
EGYSÉGEK
Autószőnyeg-tisztító, levegőtorony, parfümtorony —
Növelje telephelye vonzerejét a Kärcher kiegészítő
önkiszolgáló berendezéseivel!
PROFESSZIONÁLIS | JÁRMŰTISZTÍTÁS

HOZZON KI TÖBBET TELEPHELYÉBŐL,
NÖVELJE FORGALMÁT SOKOLDALÚ KÉSZÜLÉKEINKKEL!

BŐVÍTSE KÍNÁLATÁT A LEGEGYSZERŰBB MÓDON,
NÖVELJE ÜGYFELEI ELÉGEDETTSÉGÉT!

Kärcher Mat Cleaner (MA)
Autószőnyeg-tisztító:
3 fázisú száraztisztítás, vízmentesen.

Kärcher Air Tower (AT)
Levegőtorony:
Egyszerű kezelés, visszatérő vásárlók!

Kényelmes szőnyegtisztítást tesz lehetővé víz felhasználása
nélkül. Széles beillesztési tengelyének köszönhetően akár
80 centiméteres textil- és gumiszőnyegekhez is használható. Erőteljes keféivel mindenféle lábtörlőt könnyedén
megtisztít, ügyfelei garantáltan le lesznek nyűgözve. A szőnyeg behelyezése elölről történik, a szennyeződés azonnal
egy szeméttárolóba hullik. A lábszőnyegek a tisztítási folyamat alatt ideiglenesen tárolhatók a készüléken. A készülék
személyre szabható az Ön telephelyének feltételeihez.
Elektronikus érmeelfogadó rendszere számos pénzérmét és
zsetont felismer, és az egyedi követelményeknek megfelelően programozható. A 400 Voltos egység működési ideje
könnyen és tetszés szerint beállítható a maximális 10 percen belül.

Kényelmes megoldás az abroncsnyomás precíz ellenőrzésére és szükség szerinti beállítására 8 bar nyomásig,
kérésre beépített fagyvédelemmel is elérhető. A gumiabroncs-nyomás digitális kijelzőn olvasható le. Elektronikus
érmeelfogadó rendszere lehetővé teszi különböző érmék és
zsetonok használatát. A maximális 7 percig bármilyen
működési időtartam szabadon beállítható, személyre szabott beállításokkal élhet igényeinek és telephelye helyi
adottságainak megfelelően.

Kärcher Perfume Tower (PT)
Parfümtorony:
Tiszta illatanyagok minden ízlés számára.

Kärcher Air Water Tower (AWT)
Vízadagolós levegőtorony:
A rendezetlen telephely a múlté!

Egyszerűen és tartósan közömbösíti a járművekben előforduló kellemetlen szagokat, pl. a cigarettafüstöt. A parfümtoronyhoz négyféle illatanyag választható. Az illatanyagok
kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy széles kínálatot tudjunk nyújtani annak érdekében, hogy minél több ügyfelet
tudjunk kiszolgálni. Az elektronikus érmeelfogadó és a
működési idő programozható, az egyéni igényeknek megfelelően gyorsan és egyszerűen beállítható. Az elektronikus
érmeelfogadó mind érmék, mind zsetonok befogadására
alkalmas, és a működési időhöz hasonlóan (amely a maximális 7 percig tetszőlegesen beállítható) egyszerűen és
gyorsan beállítható az egyéni igényeknek megfelelően.

A levegő-/vízkiszolgáló toronnyal egyszerre két igény is
kiszolgálható, így telephelye rendezett marad, mivel nincs
szükség öntözőkannákra és hasonló tárolókra. Képes a gépjármű abroncsnyomásának precíz ellenőrzésére és beállítására 8 bar nyomásig, valamint rendelkezik víz utántöltési
opcióval pl. a szélvédő tisztításához szükséges tartály újratöltéséhez. Kérésre beépített fagyvédelemmel is rendelhető.
A berendezés futási ideje bármilyen időtartamra beállítható
a maximális 7 percen belül. Elektronikus érmeelfogadó
rendszere lehetővé teszi különböző érmék és zsetonok
használatát.

MŰSZAKI ADATOK,
FELSZERELTSÉG

NÉGY JÓ OK ARRA HOGY
ÖN IS A KÄRCHERT VÁLASSZA
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Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel

kW

Védelmi osztály

IP

44

44

44

44

Hálózati csatlakozás

Ph/V/Hz

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

Méretek (h × sz × m)

mm

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

Úttörők vagyunk a járműtisztítás terén. Fejlett technológiánk
megbízható, kipróbált és folyamatosan tesztelt, napi szinten
dolgozunk a jobbá tételén. Ez vásárlóinknak is köszönhető,
akikkel mindig közeli kapcsolatban maradunk, így tudunk
gyorsan reagálni a felmerülő aktuális piaci igényekre.

Felszereltség
Fagyvédelem

–

Kalibrálás*

–

–

Cikkszám

1.534-902.0

1.534-903.0

A szállított csomag tartalmazza.

Opcionális tartozékok.
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–
1.534-912.0

* Kérjük, ellenőrizze, hogy az ország törvényei alapján szükséges-e a kalibrált készülék.
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Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel

kW

Védelmi osztály

IP

44

44

44

44

Hálózati csatlakozás

Ph/V/Hz

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

Méretek (h × sz × m)

mm

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

Fagyvédelem

–

Kalibrálás*

–

Cikkszám
A szállított csomag tartalmazza.

–
–

1.534-900.0
Opcionális tartozékok.

1.534-901.0

1.534-910.0

1.534-911.0

* Kérjük, ellenőrizze, hogy az ország törvényei alapján szükséges-e a kalibrált készülék.

PT

PT Fp

Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel

kW

0.30

0.30

Védelmi osztály

IP

44

44

Hálózati csatlakozás

Ph/V/Hz

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

Méretek (h × sz × m)

mm

423 × 423 × 1550

423 × 423 × 1550

Felszereltség
Fagyvédelem

–

Cikkszám

1.534-908.0

A szállított csomag tartalmazza.

1.534-909.0

Opcionális tartozékok.

MA 80

MA 80 S

MA 80-3

MA 80-3 S

Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel

kW

0.40

0.40

0.40

0.40

Védelmi osztály

IP

44

44

44

44

Hálózati csatlakozás

Ph/V/Hz

1 / 230 / 50

1 / 230 / 50

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Méretek (h × sz × m)

mm

1097 × 531 × 1071

1511 × 531 × 1071

1097 × 531 × 1071

1511 × 531 × 1071

Felszereltség
Rakodófelület

–

Cikkszám

1.534-904.0

1.534-905.0

1.534-906.0

–
1.534-907.0

4.070-351.0

4.070-351.0

4.070-351.0

4.070-351.0

Tartozék
Szennyfelfogó tartály
Cikkszám
A szállított csomag tartalmazza.

Opcionális tartozékok.

Nemzetközi jelenlét
A Kärcher ma egy globális szinten aktív, családi tulajdonban
lévő tisztítástechnológiai innovációs piacvezető vállalat.
Bár a gyártás és fejlesztés Németországban történik, Ön
bárhol is legyen, minket mindig elérhető közelségben talál.
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Felszereltség

Flexibilis modularitás
Egységekből építkező rendszereink rövid idő alatt összeállíthatók, költséghatékonyak, és maximális rugalmasságot
garantálnak a különböző komponensek kiválasztásakor
és helyszíni összeállításakor.

1.534-913.0

AT

Innovatív technológia

Partneri bizalom
Megbízhat bennünk. Támogatjuk Önt az első ötletektől
a megvalósításig, a rendszer kezdeti indításáig és természetesen azon is túl. Ez mindenképpen előnyös Önnek és ügyfeleinek is egyaránt.

Örömmel állunk rendelkezésére:
Kärcher Hungária Kft.
Központ

e-mail: info@karcher.hu
facebook.com/KarcherHungaria
www.karcher.hu

Műszaki módosításokra a jog fenntartva. Az esetleges tartalmi és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek szimbolikus fotók.

H-1118 Budapest, Budaörsi út 62.
Tel. +36 1 920 6600

