Špeciálne stroje 2013
HD 5/15 C/CX Plus
Úžitok pre zákazníka

Štandardné príslušenstvo

 Robustné trojpiestové axiálne čerpadlo
 Mosadzná hlava valca s integrovanou
mosadznou prípojkou vody
 Odkladanie príslušenstva na stroji
s držiakom kábla a priečinkom na trysky

10 m vysokotlaková hadica,
priemer 6, 250 bar s AVS

 Ovládanie pomocou tlakového spínača
 Regulovanie tlaku a prietoku vody na stroji
 Stabilné, fixované držadlo na posúvanie z
hliníka
 Predĺžená pištoľ Easy-Press s vložkou
Softgrip. Znížená sila potrebná na
stlačenie a udržanie stlačenej pištole


Technické údaje
• Druh prúdu
• Pracovný tlak

230 - 500 l/h

Špeciálny model so zvýšeným výkonom,
komfortnou výbavou a výborným
pomerom ceny a výkonu.

Trojitá tryska (0°/25°/40°)

30-150 bar / 3-15 MPa

• Príkon
• Max. teplota na prívode
• Hmotnosť

Antikorový pracovný nadstavec (550
mm)

Myšlienka produktu
230 V /1 ~/50 Hz

• Prietok

Nová trojitá tryska s antikorovou vložkou
a kontúrou Power trysky pre vylepšené
odstraňovanie špiny

Predĺžená pištoľ Easy-Press s vložkou
Softgrip

2,7 kW
60° C
23,3 kg

Obj. č.:
HD 5/15 C Plus

1.514-138.0

HD 5/15 CX Plus

1.514-139.0

Rotačná tryska

Špeciálne stroje 2013
HDS 8/18-4 C/CX

Špeciálne stroje 2013
HDS 5/11 U / X

Úžitok pre zákazníka
• Extrémne mobilný, obratný stroj pre
často sa meniace miesta využitia
• Veľké kolesá a vertikálny „Upright“
dizajn pre jednoduchú prepravu po
schodoch/ stupňoch atď.
• Úsporné odkladanie vo vozidle
• Integrované odkladanie príslušenstva
pre celé striekacie zariadenie
• Ergonomická rúčka
• Prehľadný, centrálny obslužný panel
• Integrovaný hadicový bubon s 15 m
VT hadicou (variant UX)
• Veľký jemný vodný filter chráni vysokotlakové čerpadlo pred čiastočkami špiny

Technické údaje
• Napájanie prúdom
230 V /1 ~/ 50 Hz
• Prietok
450 l/h
• Pracovný tlak
110 bar / 11 MPa
• Spotreba LVO
2,7 kg/h
• Príkon
2,2 kW
• Max. teplota
80 °C
• Hmotnosť (bez príslušenstva)
68 / 70 kg
• Bio-nafta, neobmedzená prevádzka od 10° C

Myšlienka produktu:
Cenovo atraktívny horúcovodný
vysokotlakový čistič základnej triedy pre
živnostenské cieľové skupiny ako sú
remeslá (sanitáry, zámočníci, maliari,
kúrenári), malé autodielne, malé
živnostenské podniky atď.

Objedn. č.:
HDS 5/11 U (X)

1.064-030/-031.0

Štandardné príslušenstvo

• Vysokotlaková hadica 10 m
(variant U), priem. 6, 250 bar,
AVS prípojka

• Predĺžená ručná striekacia pištoľ

• Antikorový pracovný nadstavec,
550 mm

• Trojitá tryska Ø 33 (4.767-146.0)

Špeciálne stroje 2013
T 10/1

Špeciálne stroje 2013
NT 35/1 Ap

Špeciálne stroje 2013
B 40 C Ep/Bp D43/R45
Úžitok pre zákazníka
Veľmi dobre ovládateľný a prehľadný
Moderný systém ovládania pre ešte
jednoduchšie ovládanie
(KIK-KÄRCHER INTELLIGENT KEY)
Znížená hlučnosť
(vylepšené tlmenie pre priestory citlivé
na hluk)

Štandardné príslušenstvo
Valcová kefa červená
(R hlavy)
Kotúčová kefa červená
(D hlavy)

Štandardizovaný ovládací panel.
Rovnaký systém ovládania pre budúce
generácie a o mnoho viac

Súprava Homebase
(adaptér a držiak)

Technické údaje

Myšlienka produktu

Objedn. čísla

Max.teor. plošný výkon:

1800 – 2 200 m² / h

Pracovná šírka kief:

R 45, D 43

B 40 C je dôsledným pokračovaním a
realizáciou mnohých požiadaviek
zákazníkov vzhľadom na podstatné
zjednodušenie obsluhy, na integráciu
ochranných funkcií pre predchádzaniu
rizika nesprávnej obsluhy pomocou
nášho moderného systému KIK ako aj na
jednoduchú obsluhu celého stroja v
rôznych oblastiach použitia.

Pracovná šírka vysávania: 850 mm
Príkon kefy:

600 W

Príkon vysávania:

500 W

Otáčky kief:

1400/180 1/min

Prítlak kief:

cca 14-18 kg (R hlava)

Hlučnosť:

LPA 68 dB(A)

Čistá / špinavá voda:

40/40 litrov

Batéria:

12 V, 75/105 Ah

Rozmery:

1249x620x1145 (R55)
1369x575x1145 (D 51)

Hmotnosť (bez batérie): 108 kg (B 40 W prázdny)

B 40 C Ep D 43

0.300-011.0

B 40 C Bp D 43

0.300-013.0

B 40 C Ep R 45

0.300-010.0

B 40 C Bp R 45

0.300-012.0

