
ŠKOLY A PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA 
Kärcher riešenia na mieru

Obratný umývací automat, pohodlné umývanie s 
extra dlhou výdržou vďaka líthium-iónovej batérii

BR 35/12 C Bp Pack
Obj. číslo: 1.783-450.0
Vďaka kompaktnému tvaru vyčistíte 
aj úzke priestory
Max. plošný výkon (m2/h): 1.400
Pracovná šírka kief (mm): 350
Pracovná šírka vysávania (mm): 450
Príkon (W): 500
Čistá/špinavá voda (l): 12/12

 

€ 2.760,-
€ 3.312,- s DPH

Čistá a suhá podlaha

Znížené riziko úrazov 
pošmyknutím! Podlaha 
zostáva čistá a suchá.
Tabuľu „Pozor, mokrá 
podlaha“ už potrebovať 
nebudete.

 ■ Rýchle nabíjanie

 ■ Možné dobíjanie podľa potreby

 ■ Plná batéria už za 3 hodiny

 

Mokrá podlahaNebezpečenstvopošmysknutia !
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€ 140,-
€ 168,- s DPH

KM 70/20 C

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

€ 760,-
€ 912,- s DPH

T 12/1

WVP 10

www.karcher.sk

Pečiatka predajcu:    

BD 50/60 C Ep + lišta

€ 2.054,-
€ 2.464,80 s DPH

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2019. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku.

€ 625,-
€ 750,- s DPH

€ 250,-
€ 300,- s DPH

Ručne vedený umývací automat s pohonom na sieť                                                                   
(Obj. č.: 1.127-002.0 + 4.777-401.0 )

 ■ Veľká pracovná šírka

 ■ Veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu

 ■ Veľký objem nádrže pri kompaktných rozmeroch

 ■ Sacia lišta nie je súčasťou balenia

Pracovná šírka kief (mm): 510

Pracovná šírka vysávania (mm): 850

Nádrž na čistú/špinavú vodu (l): 60/60

Max. plošný výkon (m²/h): 2040

Príkon (W): 1100

Napätie (V) : 230

 

Tichý, ľahko ovládateľný vsávač
na suché vysávanie bezpečný voči 
prevrhnutiu s nožným spínačom 
a chráničom proti nárazu                                                      
(Obj. č.: 1.355-100.0)

 ■ Nižšia spotreba energie až o 40 % 

pri vynikajúcom výkone

 ■ Obzvlášť tichý

Podtlak (mbar): 240

Prietok vzduchu  (l/s): 53

Max. príkon (W): 800

Objem nádoby (l): 12

 

Voda pod vysokým tlakom rýchlo 
odstráni nečistoty na schodoch,          
betónových/asfaltových ihriskách           
i pri nádo bách na odpad                                                                   
(Obj. č.: 1.520-934.0)

 ■ Plošný čistič FR pre rýchle čistenie         

veľkých plôch bez rozstrekovania

 ■ Hadicový bubon pre pohodlnú 

manipuláciu (VT hadica 15 m)

 ■ Jednoduchá obsluha

Prietok (l/h): 500

Príkon (kW): 2,8

Pracovný tlak (bar/MPa): 150/15

Druh prúdu (~/V/Hz): 230/50

Batériový profi vysávač pre hladké 
povrchy od okien až po dlaždice                                
(Obj. č.: 1.633-550.0)

 ■ Pracuje v horizontálnom a vertikálnom 

smere, zvládne prácu aj nad hlavou

 ■ Výrazne vyšší sací výkon

 ■ Veľký objem nádrže na znečistenú 

vodu

Výdrž batérie (min): 35

Čas nabíjania (min): 180

Pracovná šírka (mm): 280

Objem nádoby na špinavú

vodu (l): 200

Zametie chodníky, ihriská, telocvične 
a parkoviská                                     
(Obj. č.: 1.517-106.0)

 ■ Oceníte havne na jeseň v listnatých 

areáloch

 ■ Takmer bezprašné zametanie rýchlejšie 

ako s metlou 

 ■ Praktická bočná metla

Max. pracov. šírka s 1 boč. metlou (mm): 700

Max. plošný výkon (m2): 2.800

Pohon: ručný

Objem nádoby (l): 42

www.karcher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavabie_predajcov.htm  
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