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Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Az irodaépületekben, szállodákban vagy iskolákban lévő szőnyegfelületek nap, mint nap erős igénybevételnek vannak kitéve. Ezeken a területeken beváltak a Kärcher szőnyegtisztító készülékei. Nagy teherbírásúak, nagy teljesítményűek, valamint sokoldalúak és alkalmasak szőnyegfelületek mély- és köztes tisztítására, valamint folteltávolításra textil felületekről. A
szalagfüggönyök, kárpitok és autósülések készülékeinkkel a szálak mélyéig tisztává válnak, a megfelelő tartozékokkal akár
csempe- és ablaktisztításra is alkalmasak.

Nedvességtartalom tisztítás után %-ban

1

10,2

7,5

6,1

3,8
Puzzi

A

B

C

Kärcher

1 Gyorsan felszárad
A Kärcher Puzzi készülék erőteljes szívóturbinájának köszönhetően
rendkívül kevés nedvesség marad vissza. A megtisztított felület akár
63 %-kal gyorsabban szárad, ezért rövid időn belül ismét használható,
a versenytársak hasonló termékeihez képest.
2 A permet-extrakciós elv
Vizes porszívásnál a vizet a tisztítószerrel egy munkafázisban rápermetezik a felületre és egy tisztítófejjel azonnal felszívják. A szennyeződés feloldása és eltávolítása egy lépésben történik.
Tisztítás után kevés nedvesség marad vissza, ezért a felület gyorsabban szárad, ezáltal rövid időn belül ismét járhatóvá válik.
3 A KÄRCHER tisztítószerei
Az RM 760 por, az RM 760 tabletta és az antiallergén RM 772 tisztítószer – a szálak mélyére hatolva – nagy tisztítóerővel rendelkeznek.
Ennek során rendkívül kíméletesek az anyaghoz és kellemes illatot
hagynak maguk után. Az RM 760 tablettás tisztítószer közkedvelt tablettás formája miatt pontosan adagolható.

2

3

4

5

4 Szőnyeg köztes tisztítása
iCapsol tisztítószerrel
Az RM 768 iCapsol tisztítószert
készülékeinkkel a tisztítandó felületre kell permetezni, majd felszívni. A nagy felületteljesítménnyel
nagy felületek is rendkívül gazdaságosan tisztíthatók.
Ezen kívül ez a tisztítási módszer
rendkívüli módon lecsökkenti a
szárítási időt: A padlóra már 20
perc elteltével ismét rá lehet lépni.
Ez különösen olyan nagy ügyfélforgalmat bonyolító területeknél
fontos, mint például a szállodák
és a középületek.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Célja, hogy ne maradjon szennyeződés a szőnyegben.

5 Kettő az egyben
A BRC 45/45 C és BRC 50/70 C
készülékek többfunkciósak.
Képesek a szőnyeg szálmélységig hatoló mélytisztítására
permet-extrakcióval, valamint a
mechanikus kefehasználatra.
Alkalmazhatók gazdaságos köztes szőnyegtisztításra az
RM 768 iCapsol tisztítószerrel.
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Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Minden textil felülethez.
A Kärcher permet-extrakciós elven működő készülékei minden fajta textil felület tisztítására alkalmasak. Meggyőző a nagy
teherbírású technika, a legjobb tisztítási teljesítmény, a sokoldalú alkalmazási lehetőségek és az átfogó tartozékkészlet. Kisebb felületekhez és a köztes tisztításhoz elegendő a Puzzi 8/1 C készülék, amely a Kärcher különösen kézreálló, kompakt
és nagy teljesítményű permet-extrakciós elven működő készüléke.

Ergonómikus
Az állítható magasságú fogantyú
kímélő testtartást tesz lehetővé,
ezáltal még a nagy felületek is
ergonómikusan és nagy erőkifejtés nélkül tisztíthatók meg.

Minden textil felülethez
A Kärcher Puzzi 8/1 C készüléke
például szőnyegpadlókhoz, kárpitozott bútorokhoz és gépjárművek belső tereihez használható.

Gyors száradás
Az erőteljes szívóturbina miatt a
Puzzi készülék rendkívül kevés
nedvességet hagy maga után.
Ennek következtében a megtisztított felület akár 63 %-kal gyorsabban szárad, ezáltal ismét járható.

Puzzi 8/1 C

Puzzi 100 Super

 Felhajtható hálózati kábeltartó
 Nagy kapcsolópedál
 Beépített tartozékfelvétel a kézi tisztítófejhez

 Gumicsapágyas pumpa-/turbinaelem
 Kivehető szennyezett víz tartály
 Kiegészítő fogantyú (állítható) a padlótisztító fejhez

Műszaki adatok
Max. felületteljesítmény

m²/óra

12–18

20–25

Levegő mennyisége

l/mp

61

54

Vákuum

kPa

23

220/22

Permet mennyisége

l/perc

1

1

Permetnyomás/ torlónyomás

bar

1/2,5

1/2,5

Friss víz-/ szennyezettvíz tartály

l

8/7

10/9

Turbina teljesítménye

W

–

1250

Szivattyú teljesítménye

W

40

40

Kefemotor teljesítménye

W

–

–

Tömeg

kg

9,3

10,3

Méretek (h x sz x m)

mm

530 x 330 x 440

665 x 320 x 435

Felszereltség
Szórótömlő beépített vízbevezetéssel

2,5 m

2,5 m

Műanyag padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel

–



Fém padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel

–

–

Kézi szívófej





Hálózati csatlakozó Power-mosófejhez

–

–

Rendelési szám

1.100-207.0

1.100-113.0

 A szállított csomag tartalmazza.  
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Kompakt és könnyű
A Puzzi 8/1 C 9,3 kg súlyával
könnyen hordozható és gyorsabb
száradásának köszönhetően ideális a köztes tisztításhoz például
szállodákban.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Szőnyeg-mélytisztító készülékek

Aká

r 63 TÜV-mé
%-k rés
al sz
áraz
ab

b

Habzásgátló-tartály
A gép automatikusan Kärcher
habzásgátlót ( RM761) adagol,
amely csökkenti a hab arányát
a szennyezett vízben.

Önellenőrzéshez
Hosszú élettartamú, nagy teherbírású fém tisztítófej-alkatrész
átlátszó fedéllel.

ÚJ

Puzzi 200

PW 30/1

 Habfékező-adagolás
 Tárolóhely tisztítószer-tablettákhoz
 Hálózati csatlakozó a PW 30/1 készülékhez

 Motoros meghajtású kefe
 Profi mosófej a Puzzi 200 készülékhez

m²/óra

30–45

40–55

l/mp

54

–

kPa

220/22

–

l/perc

2

–

bar

2/2,5

–

l

10/9

–

W

1250

–

W

40

–

W

–

65

kg

12,1

4,6

mm

665 x 320 x 435

980 x 280 x 840

2,5 m

–

–





–

–

–

 (PW 30/1)

–

1.193-101.0

1.913-100.0

Átfogó, eredeti Kärcher tartozékok találhatók a 148–153 oldalon.

141

Szőnyeg-mélytisztító készülékek

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Tiszta az alapokig.
Ezek a Puzzi típusú készülékek professzionális felhasználóknak szánt csúcskategóriába tartoznak. Nagy felületteljesítményük és nagy hatótávolságuk elengedhetetlen nagy felületek tisztításánál. A nagyteljesítményű elszívás rövid száradási időt
tesz lehetővé. A nagy tartály hosszú munkavégzési időt biztosít. Mindez kiegészül a robusztus kivitellel. Ez egy olyan csomag, amely minden professzionális követelményt teljesít.

Egyszerű ürítés
A szennyezett víz a tartály
egyszerű kivételével távolítható
el, vagy a leeresztő tömlő segítségével a lefolyóba engedhető.

Többre képes
Olyan tartozékokkal, mint például
az ablaktisztító készlet a Puzzi
készülék számos további alkalmazásban is megcsillogtatja
képességeit.

ÚJ

Puzzi 300 S

PW 30/1

 Kivehető szennyezett víz tartály
 Beépített tartozéktároló a padlófejhez és a

 Motoros meghajtású kefe
 Profi mosófej Puzzi 300 S készülékhez

hálózati kábelhez

Műszaki adatok
Max. felületteljesítmény

m²/óra

40–55

55–70

Levegő mennyisége

l/mp

53

–

Vákuum

mbar/kPa

220/22

–

Permet mennyisége

l/perc

2

–

Permetnyomás/ torlónyomás

bar

2/3

–

Frissvíz-/ szennyezett víz tartály

l

45/18

–

Turbina teljesítménye

W

1250

–

Szivattyú teljesítménye

W

40

–

Kefemotor teljesítménye

W

–

65

Tömeg

kg

31

4,6

Méretek (h x sz x m)

mm

820 x 530 x 690

980 x 280 x 840

Permettömlő beépített vízbevezetéssel

4m

–

Műanyag padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel

–



Fém padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel



–

Kézi szívófej

–

–

Hálózati csatlakozó Power-mosófejhez

 (PW 30/1)

–

Rendelési szám

1.101-109.0

1.913-101.0

Felszereltség

 A szállított csomag tartalmazza.  
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A legnagyobb kihívásokhoz.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Itt találhatók a megfelelő készülékek mindazoknak, akik még gyorsabban akarják elérni a tisztítás célját vagy nagyobb
felületeket akarnak megtisztítani. Még több teljesítményt nyújt és még hosszabb munkavégzési időszakokat biztosít.

Tartós vízellátás
A Puzzi 400 K készülék beépített,
folyamatos vízellátó és -eltávolító
rendszerével a felhasználó a tartálykapacitástól függetlenül tisztíthat.

Még több teljesítmény
eléréséért
A Puzzi 400 készülék a PW 20
mosófejjel kombinálva még több
teljesítményre és még jobb eredményekre képes. Ez a megoldás
a profik választása.

Teljesítmény és kitartás
Uralkodó erőt képvisel. A tartály
űrtartalma nagy. Erőteljes szívóereje van. Ezekre a jellemzőkre
van szükségük a profiknak, amikor nagyon nagy felületeket kell
gazdaságosan tisztítani.

Puzzi 400

Puzzi 400 E

Puzzi 400 K

 Kivehető szennyezett víz tartály
 15 méteres hálózati kábel

 Kivehető szennyezett víz tartály
 Víztartályba beépített fűtőrudak (2 x 1000 W)
 15 méteres hálózati kábel

 Szennyezett víz leeresztő pumpával
 15 méteres hálózati kábel
 8 méteres permetező szívótömlővel

m²/óra

45–60

45–60

50–90

l/mp

43

43

43

mbar/kPa

275/27,5

275/27,5

275/27,5

l/perc

3

3

1–5,5

bar

3/5

3/5

15/40

l

45/18

45/18

40/18

W

1380

1380

1380

W

230

230

580

W

–

–

–

kg

35

38

50

mm

820 x 530 x 690

820 x 530 x 690

820 x 530 x 690

4m

4m

8m

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 (PW 20)

 (PW 20)

 (PW 20)

1.101-201.0

1.101-301.0

1.101-401.0

 A szállított csomag tartalmazza.  
Átfogó, eredeti Kärcher tartozékok találhatók a 148–153 oldalon.
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Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Hasznos segítők.
Két lehetőség van arra, hogy a már így is nagy hatású Puzzi típusú készülékekből még többet hozzanak ki: a profi mosófejek és a légbefúvó. A profi mosófejek akár 30%-kal is megnövelhetik a Puzzi típusú készülékek teljesítményét a tisztítási
eredmény egyidejű javításával. A már így is rövid száradási idő nagy teljesítményű AB 84 légbefúvóval még akár 40%-kal is
csökkenthető. Ideális építkezéseken való szárítási feladatokhoz és vízkárok esetén.

PW 30/1 és PW 20
A motoros meghajtású kefével
rendelkező profi mosófejek még
30%-kal megnövelik a Puzzi
készülékek tisztítási teljesítményét.

Kényelmes szállítás
Az AB 84 légbefúvó kerekekkel
és tolófogantyúval könnyen szállítható. A fogantyú felhajtható.

Újfajta szárítás
Az AB 84 légbefúvó akár 40%kal lerövidíti a permet-extrakcióval vagy samponnal tisztított
szőnyegek száradási idejét.

PW 20

AB 84

 Motoros meghajtású

 Praktikus háromállású kapcsoló
 Beépített hálózati kábel tartó
 Alváz felhajtható fogantyúval

kefe
 Profi mosófej Puzzi
400 készülékhez

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Max. felületteljesítmény

m²/óra

60–110

Levegő mennyisége, 1/2/3 fokozat

Levegő mennyisége

l/mp

–

Fúvóberendezés fordulatszáma, 1/2/3 fokozat ford./perc

1050/1350/1600

Vákuum

mbar/kPa

–

Kábel hossza

10

m

56/70/84

Permet mennyisége

l/perc

–

Max. felvételi teljesítmény

W

700

Permetnyomás/ torlónyomás

bar

–

Tömeg

kg

17,6

Méretek (h x sz x m)

mm

580 x 410 x 550

Frissvíz-/ szennyezett víz tartály

l

–

Turbina teljesítménye

W

–

Szivattyú teljesítménye

W

–

Kefemotor teljesítménye

W

75

Tömeg

kg

9

Méretek (h x sz x m)

mm

1150 x 345 x 910

Felszereltség

Felszereltség

Szórótömlő beépített vízbevezetéssel

–

Nagy teherbírású műanyag ház



Műanyag padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel

–

Alváz kerekekkel



Fém padlószívó fej könyökcsővel és alumínium szívócsővel

–

Ergonómikus tartófogantyú



Kézi szívófej

–

Felhajtható

kézi fogantyú

Hálózati csatlakozó Power-mosófejhez

–

Beépített hálózati kábeltartó



Szőnyegfelvevő klip



Rendelési szám

1.735-121.0

Rendelési szám

1.004-017.0

 A szállított csomag tartalmazza.  
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m3/perc

Szőnyegtisztító-készülékek köztes tisztításra

A köztes szőnyegtisztító készülékek egyidejűleg távolítják el a szennyeződést és frissítik fel a szőnyegfelületeket. Ezek a
felületek már 20 perc után ismét használhatók. Az akár 300 m²/óra felületteljesítménnyel a készülék nagy textilfelületek
tisztítására is alkalmas.

Rendszermegoldás
Az RM 768 iCapsol tisztítószert a
szőnyegre kell permetezni és
egyenletesen el kell rajta oszlatni.
A szennyeződést összegyűjti és
kb. 20 perc múlva a felület ismét
járható.

Alapos
Két ellentétesen forgó henger
kíméletesen és párhuzamosan
két oldalról tisztítja meg a szőnyeg szálait, melyeket egyidejűleg ki is igazít.

Hatékony
A gép felszedi és összegyűjti egy
kivehető seprőtartályban a szőnyegen lévő szennyeződéseket.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Szőnyegfelületek köztes tisztításához.

Egyszerű és nagy teherbírású
A kezelőelemek egyszerűek, biztonságosak és érthetőek. A
robusztus kialakításnak köszönhetően a készülék nagyobb ütközés esetén sem károsodik.

BRS 43/500 C
 Beépített iCapsol-tartály
 Az ellentétesen forgó hengerek miatt kiküszöböli az oldalirányú elhúzást
 Seprőberendezéssel

Műszaki adatok
Felületteljesítmény (köztes tisztítás „iCapsol“)

m²/óra

300

Permetnyomás, köztes tisztításnál

bar

3,4

Permet mennyiség, köztes tisztításnál

l/ perc

0,38

Munkaszélesség, kefék

mm

430

Frissvíz tartály

l

7,5

Kefemotor teljesítménye W

W

370

Tömeg

kg

25

Méretek (h x sz x m)

mm

400 x 460 x 1160

Felszereltség
Munkairány

előre vagy hátra

Kézi eszközök

–

iCapsol-üzemmód



iCapsol-tartály a készüléken



Hengerek száma

2 darab

Akkumulátor töltőkészülékkel

–

Rendelési szám

1.006-637.0

 A szállított csomag tartalmazza.  
Átfogó, eredeti Kärcher tartozékok találhatók a 148–153 oldalon.
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Szőnyegtisztító automaták

Nagy szőnyegfelületek hatékony tisztítására.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Mindenhol, ahol a szőnyegek gazdaságos, nagy felületű, szálmélységig ható mélytisztítása szükséges, a Kärcher szőnyegtisztító automatáit célszerű alkalmazni. Ezek a készülékek alkalmasak a hagyományos permet-extrakciós technikához és az
új tisztítószerrel, az RM 768 iCapsol-lal való köztes szőnyegtisztításhoz is. Ennek során a szennyeződés megközelítőleg
20 percig szárad és kristályokká alakul, amelyeket fel kell szívni.

Szálmélységig ható tisztítás
A BRC 30/15 C készülék úszó
csapággyal rendelkező hengerkefével van felszerelve. Ez gondoskodik az egyenletes tisztítási
teljesítményről.

Változtatható alkalmazás
A BRC 45/45 C készülék felhajtható tolófogantyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi az
előre-, illetve hátrafelé történő
munkavégzést.

Kiváló minőség
A felhasznált alkatrészek gondosan megválasztott, kiváló minőségű alapanyagokból készülnek a
biztonságos üzemelés érdekében.

Nagy felületi teljesítmény
A BRC 50/70 W készülék az úszó
csapágyazású kefefej mellett
kiegészítésképpen két ellentétesen forgó hengerkefével is rendelkezik.

BRC 30/15 C

BRC 45/45 C Ep

BRC 50/70 W Bp/Bp Pack

 Kompakt, kisebb vagy közepes

 Közepesen nagy, szabad

 Nagy vagy nagyon nagy

felületekhez
 A munkavégzés iránya: hátrafelé
 1 hengerkefe állandó rányomással

felületekhez
 Választható munkavégzési irány:
előre vagy hátra
 2 ellentétesen forgó hengerkefe
állandó rányomással

Felületteljesítmény (alaptisztítás/ m²/óra
köztes tisztítás „iCapsol“)
Levegő mennyisége
dm³/mp

100

350/1000

450/1250

46

45

71

Vákuum

300/30

300/30

184/18

Permetnyomás köztes tisztításnál bar

–

3,5

7

Permetnyomás mélytisztításnál

3,5

7

7

Permetnyomás köztes tisztításnál l/perc

–

0,7

0,9

Permetnyomás mélytisztításnál

l/perc

1

3,2

4

Kefék munkaszélessége

mm

270

410

508

Porszívás munkaszélessége

mm

315

450

610

Frissvíz-/ szennyezettvíz tartály

l

15/15

45/38

76/61

Turbina teljesítménye

W

1130

1100

375

Kefemotor teljesítménye

W

80

600

375

Tömeg

kg

26

48

172/290

Méretek (h x sz x m)

mm

920 x 360 x 750

770 x 545 x 1250

1400 x 700 x 1100

szőnyegfelületekhez

 A munkavégzés iránya: előre saját
meghajtással

 Tisztítószer-adagolás külön tartályból

Műszaki adatok

mbar/kPa
bar

Felszereltség
Munkairány

hátra

előre vagy hátra

előre

Kézi szerszám







iCapsol-üzemmód

–





Automatikus tisztítószer-adagolás

–

–



Hengerek száma

1 darab

2 darab

2 darab

Akkumulátor töltőkészülékkel

–

–

/

Rendelési szám

1.008-037.0

1.008-038.0

1.008-610.0/-611.0

 A szállított csomag tartalmazza.      Lehetséges tartozék.
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Gőztisztítók

Az idő pénz. Ez a mondás különösen jellemző az ipari tisztításra. Minél megbízhatóbb és rugalmasabb egy készülék, annál
nagyobb a tisztítási teljesítmény. A DE 4002 készülék vonzó jellemzői az átgondolt töltési technika, a kezelési kényelem,
melyek különösen gazdaságossá teszik az iparban történő alkalmazást.

2-tartályos rendszer
Mivel a teljes tartály mennyiségének csak egy részét melegíti
fel a készülék, ezért a melegítési
idő különösen rövid.

Folyamatos munkavégzés
A készülék lehűtés és ismételt
felmelegítés nélkül az üzemelés
alatt is feltölthető friss vízzel.

Szőnyeg-mélytisztító készülékek/Gőztisztítók

Gyorsan és folyamatosan használható.

VapoHydro
Gőz- és forró vizes sugár
fokozatmentes szabályozása
közvetlenül a készüléken.

DE 4002
 Töltőtölcsér 2 tartályos rendszerhez
 Alacsony felfűtési idő
 Beépített pumpával a fűtőkazán folyamatos feltöltéséhez.

Műszaki adatok
Feszültség

V

230

Fűtőteljesítmény

W

2250

Tartály űrtartalma

l

2,2–2,4

Kábel hossza

m

7,5

Gőznyomás

bar

3,2

Súly tartozékok nélkül

kg

7,5

Méretek (h x sz x m)

mm

480 x 305 x 265

Felszereltség
Szívótömlő fogantyúval



Gőzcsövek, 2 x



Padlótisztító fej



Kézi tisztító fej



Kerek kefe, fekete



Kárpittisztító fej kefével



Rendelési szám

1.092-100.0

 A szállított csomag tartalmazza.  
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