
Komplexné riešenia pre Vašu obchodnú 
prevádzku  
Kärcher riešenia na mieru 

€ 2.760,-
€ 3.312,- s DPH

€ 4.120,-
€ 4.944,- s DPH

Retail | KÄRCHER PORADCA 2019

B 35/12 C Bp Pack 
Agilný umývací automat
1.783-450.0
Ľahký, tichý: Umývací automat 
BR 35/12 C s rýchlo nabíjateľnou 
lítium-iónovou batériou, otočnou 
kefovou hlavou.

B 40 C Bp Pack + R45
Obratný umývací automat
0.300-012.0
Umývací automat B 40 C Bp s 
chodiacou obsluhou a funkciou 
predzametania. Vyznačuje sa 
jednoduchou, bezpečnou a 
pohodlnou manipuláciou.

  



KM 70/20 C 2SB

WVP 10 Adv T 12/1

CV 38/2 Adv NT 30/1 Tact L

BD 30/4 C Bp Pack

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2019. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku. Tel: +421 (0) 37 / 6555 798

€ 545
€ 654,- s DPH

€ 1.640,-
€ 1968,- s DPH

€ 690,-
€ 828,- s DPH

€ 190,-
€ 228,- s DPH

€ 250,-
€ 300,- s DPH

€ 390,-
€ 468- s DPH

Ručný zametací stroj pre 
jednoduché a ľahké čistenie 
vonkajších plôch. Šesťnásobne 
rýchlejší ako ručná metla
obj.č.: 1.517-107.0

Presklené plochy, vitríny, sklenené
chladiace pulty zbavíte rýchlo
odtlačkov.
obj.č.: 1.633-560.0

Praktický jednomotorový vysávač, 
tichý, ľahko ovládateľný, na suché 
vysávanie.
obj.č.: 1.355-100.0

Vysávač na mokro-suché hmoty 
NT 30/1 Tact L je univerzálny stroj 
pre profesionálov z najrôznejších 
odvetví.
obj.č.: 1.148-201.0

Ultra kompaktný stroj, hmotnosť iba 
21 kg: umývací automat BD 30/4 C 
Bp Pack s pohonom na batérie pre 
rýchle čistenie plôch do 300 m².
obj.č.: 1.783-230.0

Vysávač s elektrickou kefou spája 
vynikajúce čistiace vlastnosti s 
atraktívnou cenou. Stroje sú veľmi 
vhodné pre zákazníkov s vysokými 
nárokmi na výsledky čistenia a 
plošný výkon. 
obj.č.: 1.033-336.0
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•  Veľká nádoba na nečistoty
• Jednoduchá manipulácia a
vyprázdňovanie pomocou
ergonomickej rúčky na nádobe

• Obojstranný pohon hlavného
zametacieho valca

• Sklápacie madlo na posúvanie stroja,
nastaviteľné v 3 rozdielnych výškach

• Vrátane výkonnej lítium-iónovej batérie
• Úplná bezúdržbovosť pri viacnásobne
vyššej životnosti

• Jednoduché uskladnenie a preprava
• Veľmi tichý, neruší okolie počas svojej
prevádzky.

• Expresné čistenie hladkých plôch
• Čistenie bez šmúh a kvapiek
• Vymeniteľná batéria
• Možnosť predĺženia (nadstavec) pre čistenie

vyššie umiestnených hladkých plôch.
 

• Prípojka pre elektrickú kefu
•  HEPA filter, zachytí tie najjemnejšie 

čiastočky ( na objednávku)
•  Integrovaný držiak kábla na hlave

turbíny
• Klipový systém na jednoduchú

prácu s príslušenstvom
•   Veľký permanentný filter z

umývateľného nylónu

• Vyberateľné teleso filtra
•   Flexibilné odkladanie hadice a

sieťového kábla
• Certifikovaný v prachovej triede L
• Automatický oklep filtra

• Signálna kontrolka signalizuje používate-
ľovi, kedy by mal zmeniť nastavenie val-
covej kefy, aby sa dosiahol ten najlepší
výsledok čistenia

• Rýchla výmena kábla bez potreby
špeciálnych znalostí, ktorá šetrí náklady.

• Výmena kefy bez náradia
• Kontrolka stavu naplnenia filtračného
vrecka

Nádoba na špinavú vodu (ml): 200
Výdrž batérie (min): 35
Čas nabíjania (min): 50

Max. príkon (W): 800
Prietok vzduchu (l/s): 53
Vákuum (mba/kPa): 240/24

Max. príkon (W): 1380
Prietok vzduchu (l/s): 74
Vákuum (mba/kPa): 254/25,4

Max. príkon (W): 850
Prietok vzduchu (l/s): 40
Vákuum (mba/kPa): 200/20

Pracovná šírka kief (mm): 280
Max. plošný výkon (m2/h): 900
Nádrže na čistú/špinavú vodu (l): 4/4
Pohon: Li-lon Batéria (V/Ah): 36,5/5,2

Pracovná šírka s 2 bočnými 
metlami (mm): 980
Max. plošný výkon (m2/h): 3680
Nádoba na nečistoty (l): 20
Pohon: manuálný

www.karcher.sk

Pečiatka predajcu:    

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


