SUCHÝ VYSAVAČ T 10/1

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 35/1 Ap

Příkonem 800 W vyrábí tento kompaktní stroj silný podtlak o hodnotě 24,4
kPa. Vysavač lze jednoduše a pohodlně bez zatěžujícího ohýbání vypínat a
zapínat pomocí nožního spínače. Ergonomicky tvarované koleno s plynulou
regulací sání dovoluje dlouhé pracovní intervaly bez únavy. Délka sací hadice
je 2,5 m. Vysavač Kärcher je vybaven dvěma bočními koly a dvěma vodicími
kolečky pro lepší pojíždění. Nárazník po obvodu vysavače se stará o to, aby
nárazuvzdorná nádrž o kapacitě 10l nezpůsobila žádné škody na nábytku.
Sériově je T 10/1 vybaven vliesovým filtračním sáčkem, který je schopný
pojmout až dvakrát více prachu v porovnání s papírovým filtračním sáčkem.
Volitelně je možné dovybavit stroj HEPA filtrem.

Výrazným produktovým znakem nové jednomotorové Ap řady jsou její
kompaktní rozměry. Vysavače jsou plnohodnotní profesionálové
kompaktních rozměrů. NT 35/1 Ap nabízí navíc ještě větší nádobu o
objemu 35 l. Modely přicházejí sériově s plochým skládaným filtrem a
poloautomatickým čištěním filtru, díky kterému lze pracovat déle bez
přerušení.

Technické parametry:
Množství vzduchu (l/s)
Podtlak (mbar/kPa)
Objem nádrže (l)
Max. příkon (W)
Hladina hluku (dB)
Výkon turbíny (W)
Frekvence (Hz)
Napětí (V)
Hmotnost (kg)
Rozměry (D x Š x V) (mm)

53
240 / 24
10
Max. 800
59
800
50 - 60
220 - 240
6
355 x 310 x 385

Technické parametry:
Množství vzduchu (l/s)
Podtlak (mbar/kPa)
Objem nádrže (l)
Max. příkon (W)
Hladina hluku (dB)
Materiál nádrže
Počet fází (Ph)
Frekvence (Hz)
Napětí (V)
Hmotnost (kg)
Rozměry (D x Š x V) (mm)

74
254 / 25,4
35
1380
70
Plast
1
50 - 60
220 - 240
11,5
510 x 370 x 575

Obj. číslo: 1.184-505.0

Obj. číslo: 1.527-150.0

CENA 4 390,- / 175 €

CENA 7 100,- / 280 €

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ HD 5/15 C
Kompaktní, lehký a všestranně použitelný vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus bez ohřevu nabízí vynikající mobilitu, je vhodný jak pro
vertikální, tak pro horizontální provoz. Přístroj je se svou rafinovanou úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou
redukcí tlaku příslibem dlouhé životnosti. Model s bubnem na navíjení hadice HD 5/15 CX Plus + FR Classic.
Technické parametry:
Druh proudu (Ph/V/Hz)
Průtok (l/h)
Pracovní tlak (bar/MPa)
Max. tlak (bar/MPa)
Příkon (kW)
Připojovací kabel (m)
Hmotnost (kg)
Rozměry (D x Š x V) (mm)

1 / 230 / 50
500
150 / 15
200 / 20
2,8
5
22,2
380 x 360 x 930

Obj. číslo: 1.520-931.0

CENA 13 900,- / 550 €

Model s bubnem

Obj. číslo: 1.520-934.0

CENA: 16 700,- / 660 €

