WERKT U AL
STOFVRIJ BINNEN UW BEDRIJF ?
Maak kennis met onze speciale stof-/waterzuiger voor grote oppervlakten.
Fijnstof, grofvuil of vloeistoffen geen enkel probleem
voor deze twee motorige krachtpatser.
PROFESSIONAL | AGRO

PROFESSIONAL | AGRO | NT 75/2 TACT²

PROFESSIONAL VAN TOP TOT TEEN !
Eindeloos zuigen en eenvoudig in gebruik.
Maak kennis met onze speciale stof-/waterzuiger voor grote oppervlakten.
Met deze stof-/waterzuiger in c
 ombinatie met de voorzetzuigmond kunt u tot maar
liefst 1.250 m2 per uur stofzuigen. Grote hoeveelheden fijnstof, grofvuil of vloeistoffen
verdwijnen moeiteloos in de 75 l grote roestvrijstalen kantelbare container. Dankzij het
innovatieve Tact filterreinigingssysteem kunt u lang achtereen zuigen, ook als het
om grote volumes fijn stof gaat. Met gerichte, luchtstoten reinigt het filter zichzelf.
Naast lage onderhoudskosten zorgt Tact ook nog eens voor een langere levensduur
van het filter. Dus weg met de bezem en ga voor gemak en efficiency.

Stof-/waterzuiger
NT 75/2 Tact2 Me TC Adv
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Bestelnr. : 1.667-316.0

 uchtverplaatsing : 2 x 74 l/s
L
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 2760 W
Tankinhoud : 75 l
Spanning : 220-240 V
Standaard nominale diameter : DN 40
Incl. diverse toebehoren
Kabellengte : 30 m
Metalen voorzetzuigmond in hoogte
verstelbaar incl. rubberlippen
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De kenmerken :
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 oorzien van Tact automatische
V
filterreiniging. Nooit meer verstopte
filters en altijd maximale zuigkracht.
5
Fijnstof, grofvuil of vloeistoffen geen
enkel probleem alles gaat in de
container.
Eenvoudige lediging van de
opgezogen vloeistoffen dankzij
de afvoerslang.
Dankzij de verstelbare duwbeugel
aan elke gebruiker aan te passen.
In de RVS container is er plek voor
75 liter water, vuil, fijnstof...
Dankzij de voorzetzuigmond kunnen grote oppervlakken
eenvoudig en snel gereinigd worden.
De voorzetzuigmond kan eenvoudig voorzien worden
van rubberlippen voor het opzuigen van vloeistoffen.
Eenvoudige lediging dankzij kantelbaar onderstel.
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Kijk voor meer informatie op
www.karcher.nl

We geven u graag advies. Uw Kärcher Agro Dealer :

DEMO

KLIK HIER

02/2019 - Gedrukt in België op chloorvrij gebleekt papier.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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