
KEVÄTKAMPANJA:  
PINNAT PUHTAIKSI
Teollisuudessa ja rakennusalalla kiire on jokapäiväistä.  
Kun ammattilainen tekee, syntyy paljon pölyä ja likaa. Tutustu puhdistusratkaisuihin, 
jotka paitsi helpottavat, myös tehostavat puhdistusta ja työturvallisuutta. 
Valitse Kärcher, jotta sinä voit keskittyä tekemään sitä, minkä osaat parhaiten.
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NT 30/1 Tact Te H
Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. 
Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) säilyt-
tää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. Säh-
kötyökaluliitäntä orjaimurikäyttöä varten. Mukana 
toimitettavat varusteet on tarkoitettu pölyluokkaan 
H ja ne ovat luokiteltu sekä lisensoitu asbestin 
imurointiin.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka H

RAKENNUSPÖLYÄ 
ILMASSA?

NT 30/1 Ap Te L
Vahva ja kestävä, keskikokoinen 
märkä-kuivaimuri puoliautomaattisella 
suodattimen puhdistusjärjestelmällä 
ja sähkötyökaluliitännällä. Varusteet 
kulkevat kätevästi mukana ja työkalu-
laatikon voi sijoittaa tukevasti koneen 
päälle tai jopa kiinnittää.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka L

NT 30/1 Tact Te M
Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen suo-
dattimen puhdistus (TACT) säilyttää imutehon pitkien käyttöjaksojen 
aikana. Sähkötyökaluliitäntä orjaimurikäyttöä varten.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar 
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka M 

€ 369 alv. 0 %
1.148-231.0

Rakennusalalla työskentelevät altistuvat tavallista runsaammille 
tai vaarallisimmille pölytyypeille. Työtekijöiden hyvinvoinnin 
varmistamiseksi on tärkeää valita oikean suodatusluokan imuri 
eri rakennusvaiheiden puhdistustarpeisiin.

€ 629 alv. 0 %
1.148-237.0

T 15/1 HEPA
Kompakti, tehokas ja  erittäin hiljainen 
imuri. Matalan painopisteen ansiosta 
imuri liikkuu tasapainoisesti ja ketterästi. 
Vakiovarusteena HEPA-suodatin ja 
fleece-pölypussi.

  Moottoriteho 800 W
  Ilmamäärä 53 l/s
  Alipaine 240 mbar
  Säiliötilavuus 12 l
  Virtajohdon pituus 12 m

€ 259 alv. 0 %
1.355-250.0

€ 559 alv. 0 %
1.148-235.0



NT 30/1 Tact Te H
Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. 
Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) säilyt-
tää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. Säh-
kötyökaluliitäntä orjaimurikäyttöä varten. Mukana 
toimitettavat varusteet on tarkoitettu pölyluokkaan 
H ja ne ovat luokiteltu sekä lisensoitu asbestin 
imurointiin.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka H

HDS 10/20-4 M
Järeätehoinen kuumavesipesuri vaativaan 
ammattikäyttöön. Pesurin siirtäminen ja lii-
kuttelu sujuu vaivattomasti painojakauman 
ja tukevien pyörien ansiosta. Automaatti-
nen kalkinestojärjestelmä suojaa lämmitys-
kierukkaa.

  Jännite 400 V
  Vesimäärä 500 – 100 l/h
  Työpaine 30 – 200 bar
  Syöttöveden maks. lämpötila 80 – 155 °C
  Liitäntäteho 7,8 kW
  Paino 168 kg

HDS 5/15 UX
Näppärä pystymallinen kuumavesipesuri 
perustason pesutehtäviin. Helppokäyttöinen 
ja mahtuu pieneen tilaan. Voi kuljettaa myös 
vaaka-asennossa.

  Jännite 230 V
  Vesimäärä 450 l/h
  Työpaine 150 bar
  Syöttöveden maks. lämpötila 80 °C
  Liitäntäteho 2,7 kW
  Paino 80,5 kg
  Letkukela, 15 m kp-letku

TUNNISTA PÖLYLUOKAT
Pöly-
luokka L
on lievästi vaarallinen (Low risk). 
Esimerkiksi normaali karkea lika ja 
osa puupölyistä (kuusi, mänty). Imurin 
läpäisyaste korkeintaan yksi prosentti. 

Pöly-
luokka M
on melko vaarallinen (Medium risk). 
Esimerkiksi muovi-, betoni- ja maalipöly 
sekä puupölyistä tammi ja pyökki. Imurin 
läpäisyaste korkeintaan 0,1 prosenttia.

Pöly-
luokka H
on erittäin vaarallinen (High risk). Esimerkiksi 
homepöly, asbesti ja muu syöpää aiheuttava 
pöly (lyijy, hiili). Imurin läpäisyaste korkeintaan 
0,005 prosenttia. 

HD 6/15 MX PLUS
Medium-sarjan kompakti tehopesuri. Helppo kuljettaa ja mu-
kava käyttää, sillä siinä on letkukela sekä kätevät varusteiden 
säilytyspaikat. Käytettävissä sekä vaaka- että pystysuunnassa. 
Messinkipumppu ja automaattinen lepopaineenalennin. 
Sisältää Rotojet-suuttimen.

  Jännite 230 V
  Vesimäärä 560 l/h
  Työpaine 150 bar (max 225 bar)
  Liitäntäteho 3,1 kW
  Paino 31,8 kg
  Letkukela, 15 m kp-letku

€ 1459alv. 0 %
1.064-913.0

€ 799 alv. 0 %
1.150-931.0

€ 2850alv. 0 %
1.071-900.0



TEHOKASTA JA TALOUDELLISTA  
siivousta teollisuustiloihin

Moderneissa teollisuustiloissa lattiat ovat usein yllättävän 
puhtaat. Näkyvää, isokokoista irtolikaa löytyy lähinnä 
varastosta, ovien lähistöltä tai tiettyjen työvaiheiden luota. 
Tällöin irtolian kannalta imulakaisukone on kustannusteho-
kas valinta, sillä se on helppokäyttöinen, nopea ja ketterä 
käsitellä.

Lue lisää: www.karcher.fi 

KM 85/50 R Bp Pack
Ketterä päältäajettava lakaisukone, jossa on 
erinomainen ohjattavuus ja soveltuu eri-
tyisen hyvin ahtaisiin tiloihin. Akku, laturi 
ja sivuharja kuuluvat vakiovarusteluun. Iso 
pölysuodatin pölyttömään työskentelyyn 
sekä sisä- että ulkotiloissa.

  Työleveys 615 mm
  Työleveys sivuharjalla 850 mm
  Työsuoritus maks. 5100 m²/h
  Säiliökapasiteetti 50 l
  Paino 252 kg

KM 70/30 Bp Pack
Kevytliikkeinen imulakaisukone, jossa pää- ja sivuharja 
toimivat akkukäyttöisen sähkömoottorin voimalla. Tehokas 
imutoiminto ja suodatin vangitsevat pölyn varmasti sekä 
sisä- että ulkokäytössä. Äänenvoimakkuus on vain 59dB. 
Työntöaisa ja harjojen korkeus ovat helposti säädettävissä. 
Mukana 12-V akku ja integroitu laturi.

  Työleveys 480 mm
  Työleveys sivuharjalla 700 mm
  Työsuoritus maks. 2800 m²/h
  Säiliökapasiteetti 30 l
  Paino 48 kg

Tuotanto sujuu mutkitta vain, kun kaikki tuotantolinjan osat toimivat saumattomasti yhteen. Sama 
pätee puhdistusprosesseihin: tehokkaita tuloksia saadaan vain, jos kaikki puhdistusratkaisut ovat  
harmoniassa keskenään. Tämä onkin Kärcherin valttikortti, ja puhdistusjärjestelmien tarjoajana  
pystymme luomaan tehokkaita, turvallisia, kestäviä ja yksilöityjä puhdistusratkaisuja.

€ 1490 alv.0%
1.517-213.0

€ 7790alv. 0 %
1.351-127.0


