
Správny Kärcher vysávač Lapač prachu pri vŕtaní Asistentov a pevné nervy

NAJLEPŠÍM ASISTENTOM    
JE KÄRCHER PRÍSLUŠENSTVO!
Ide to aj bez asistentov, bez prachu, na strope aj na stene 
a plnou silou, vďaka obom voľným rukám. 

AKÚ VÝBAVU POTREBUJE OKREM VŔTAČKY 
KÄRCHER MAJSTER PRI MONTÁŽI POLIČKY?

Pre vrtáky  do 15 mm

Lapač prachu na bezprašné odsávanie 
pri vŕtaní. Hodí sa pre suché 
a mokro-suché vysávače. 
Obj. č. : 2.679-000.0

 
Výbava pre pravých majstrov:

NT 35/1 Ap + Lapač prachu + Vrecká

Teraz set za zvýhodnenú cenu

€ 399,- s DPH

namiesto 499 ,- s DPH

Vrecká z netkanej textílie pre NT 35, 
odolné voči roztrhnutiu. 
Balenie: 5 ks
Obj. č. : 6.907-479.0

Profesionálny mokro-suchý vysávač NT 35/1 Ap
Spoľahlivý, kompaktný a mobilný partner do práce
Obj. č. : 1.184-505.0

Vákuum (mbar/kPa): 254/25,4  
Objem nádoby (l): 35  
Napätie (V): 220-240  
Max. príkon (W): 1.380

90%
Využiteľnosť nádoby Skladaný filter, ktorý ne -

zmen šuje objem nádoby 
a je do  stupný bez rozobe-
rania vysávača.

Poloautomatické čistenie 
filtra stlačením tlačidla.

Ceny sú s DPH, platné od 2.5.2017 do 31.8.2017. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné.  



Hľadám spôsoby, ako využiť čo najdlhšie filtračné vrecko (našiel som spôsob ako ho použiť opakovane)

Zisťujem ako vysávať jemný prach bez filtračných vreciek

Často vysávam jemný stavebný prach

Neustále sledujem ceny filtračných vreciek a filtrov, aby som vystihol najlepšiu cenu

Ak vás aspoň jeden výrok vystihuje, máme pre vás ideálne riešenie, ktoré šetrí dodatočné 
náklady na filtračné vrecká a filtre a samozrejme predlžuje životnosť vášho vysávača.

Pečiatka predajcu

RÝCHLY TEST EKONOMICKY ROZMÝŠĽAJÚCEHO 
MAJSTRA

 
Výbava pre veľ ké množstvo 
jemného prachu

Cyklónový odlučovač

CS 40 M

• Stupeň filtrácie vyšší ako 99 percent
• Veľká 40 l nádoba z ušľachtilej ocele so 4 robustnými kovovými 

kolieskami
• 2 metre dlhá, elektricky vodivá sacia hadica (DN 40) pre spojenie 

s vysávačom na vysávanie mokrých aj suchých nečistôt 
• adaptér pre pripojenie sacej hadice a adaptér pre pripojenie elek 

tronáradia produkujúceho prach (ako sú napr. brúsky, drážkovačky, 
píly, frézy)

Cyklónový odlučovač CS 40 M

www.karcher.sk

Kompletná ponuka 
mokro-suchých vysávačov


