
SB VC 
ÖNKISZOLGÁLÓ PORSZÍVÓ

Innovatív dizájn, mindent felülmúló teljesítmény, fejlett
és megbízható technológia — mindennapi használatban.
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ERŐS. KÉNYELMES.
EGYEDI.

Kärcher SB VC:
a kézzel fogható élmény.
SB VC önkiszolgáló porszívónkkal a legmeg-
felelőbb járműbelső-tisztító készülékre tehet 
szert, vállalkozásának helyszínéhez igazítva. 
Kifinomult technikai részletei, valamint
könnyű karbantarthatósága garantálják
a gond nélküli felhasználást és üzemeltetést. 
Ilyen feltételek mellett szinte sajnálatos, 
hogy a porszívózás gyorsan elvégezhető.

Állítsa össze
saját készülékét!
Egy-, vagy inkább kétállásos rendszerre 
lenne szüksége? Szeretné ha készüléke 
egyedi színben pompázna?
A körülmények megkövetelnék extra hangszi-
getelés beépítését?

Ezek után érdemes kiválasztani a legmegfe-
lelőbb fizetési rendszert: elektronikus érme-
elfogadónk képes többféle érme vagy zseton 
elfogadására, de ha Önnek elegendő egyféle 
érmetípussal üzemeltetni készülékét akkor 
mechanikus érmekezelő rendszerünk a leg-
megfelelőbb választás. Ingyenes használat-
hoz a legegyszerűbb, start-gombos rendszer is 
választható (saját flotta rendszeres tisztítá-
sához leginkább ez a megoldás ajánlott).

Hasznos lehet a választható háromkulcsos 
opció is: külön kulcsokkal a pénzkazettához, 
az elektromos rendszerhez és a készülék 
ajtajához.



A LEGMAGASABB IGÉNYEKHEZ
FEJLESZTVE

Ergonómikus szennyeződéstartály
A készülék kihasználja a tartály teljes űrtartalmát, így megnő az ürítések között 
eltelt hasznos idő. A tartály ürítése egyszerű és kényelmes, 
a felhasználó nem érintkezik közvetlenül a szennyeződéssel.

Optimalizált szívófej
Az optimális kezelés érdekében speciális felületi kiképzéssel rendelkezik a marko-
latnál. Használatával kiváló tisztítási eredmény érhető el a csomagtartóban csak-
úgy, mint a jármű belsejében jellemző illesztéseknél és réseknél.

Tömlővisszahúzó üvegszálas oszloppal
Az intelligens megoldás minimálisra csökkenti a szívótömlő nem kívánatos érint-
kezését a talajjal. Megóvja a tömlőt és ezzel meggátolja, hogy szennyeződés jus-
son a járműbe. Távol tartja a tömlőt a talajtól, ugyanakkor a tömlő könnyen cse-
rélhető marad.

Tact, a szabadalmaztatott
automata szűrőtisztító rendszer
A szűrő képes a teljesen automatikus öntisztításra, miközben a készülék szívóereje 
állandóan magas marad. A rendszer nagy előnye az alacsony karbantartási költ-
ség és a szűrő hosszú élettartama. Az automata szűrőletisztítás finom por eseté-
ben különösen hatékony. A rendszer a szívás megkezdése után 15 másodperccel 
levegőbefúvással automatikusan megtisztítja a lapos harmonikaszűrőt.

Ec turbinákkal (opcionális)
Mono/Duo önkiszolgáló porszívóink erős, masszív Ec turbinákkal fel-
szerelhetők. A szénkefe nélküli turbina 5000 üzemórányi várható élet-
tartama lényegesen hosszabb a hagyományosénál.

Elektronikus érmevizsgáló
Az egyedileg programozható elektronikus érmevizsgáló rendszer megbízhatóan 
ismer fel és fogad el 6 különböző típusú érmét vagy zsetont. Csak egyetlen érme-
vizsgáló szükséges, még a kétállásos Duo önkiszolgáló porszívókhoz is.



TECHNIKAI JELLEMZŐK,
KONFIGURÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

SB VC 1 - Egyállásos "Mono" változat
Automatikus szűrőtisztító rendszerének köszönhetően 
folyamatosan magas a szívóteljesítménye, üvegszálas 
tömlővisszahúzó oszlopa és ergonomikus szívófeje 
kényelmesebbé teszi a tisztítást.

SB VC 2 - Kétállásos "Duo" változat
Egyállásos készülékünk előnyeit duplán is kihasználhatja, 
kompromisszumok nélkül. Mindkét változat választható 
a hosszabb élettartamú Ec-motorral.

Hangszigetelés

EC turbinák

Különböző indító és fizető
rendszerek

3 kulcsos rendszer

Mono vagy Duo változat

Műszaki adatok SB VC 2 Ec SB VC 1 Ec SB VC 2 SB VC 1

Porszívóhelyek száma 2 1 2 1

Levegőszállítás l/mp 2 × 60 60 2 × 74 74

Vákuum mbar 2 × 244 244 2 × 254 254

Szennyeződéstartály űrtartalma l 2 × 36 36 2 × 36 36

Teljesítményfelvétel kW 2 × 1.38 1.38 2 × 1.38 1.38

Zajszint dB(A) 65 62 63 60

Hálózati csatlakozás Ph/V/Hz 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60

Méretek (h × sz × m) mm 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200



NÉGY JÓ OK ARRA HOGY
ÖN IS A KÄRCHERT VÁLASSZA

Innovatív technológia
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.

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

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.

Partneri bizalom
Megbízhat bennünk. Támogatjuk Önt az első ötletektől 
a megvalósításig, a rendszer kezdeti indításáig és természe-
tesen azon is túl. Ez mindenképpen előnyös Önnek és ügy-
feleinek is egyaránt.
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Örömmel állunk rendelkezésére:

Kärcher Hungária Kft.
Központ
 
H-1118 Budapest, Budaörsi út 62.
Tel. +36 1 920 6600

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


