
PROFESSIONAL | VYSÁVAČE NT TACT

VÝKON, KTORÝ NEPOZNÁ 
HRANICE
Zažite najsilnejšie a najodolnejšie vysávače NT Tact všetkých čias.
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JE TO NAJLEPŠIE 
OD NÁS, TO 
NAJLEP ŠIE 
AJ PRE VÁS?

Radi pracujete na najvyššej úrovni? Tak 
potom sú naše nové mokro-suché vysáva-
 če s vylepšeným automatickým systémom 
oklepu filtra Tact pre vás tým správnym 
riešením. S odolnými komponentmi a ne -
po    rovnateľnou sacou silou podávajú naše 
vysávače Tact všade maximálny výkon. 
A teraz sú ešte odolnejšie, mobilnejšie 
a tichšie. Nový systém príslušenstva 
po          núka ešte vyšší výkon a jednoduchšiu 
manipuláciu. Pomocou inovatívnych bajo-
netových a klipových spojov spojíte teraz 
vysávače a všetky diely príslušenstva jed-
noduchšie a bezpečnejšie. Nech sa chcete 
dostať kamkoľvek, váš vysávač NT Tact vás 
zavedie ešte ďalej.
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Jemný prach ohrozuje vaše zdravie. Aby 
ste boli pred jemným prachom čo najlepšie 
chránení, vykonali sme ďalšie vylepšenia 
nášho systému Tact. Výsledkom sú výkon-
né vysávače Tact s vysoko efektívnym 
oklepom filtra a svetovo jedinečnou 
výdržou filtra, ktorý zvládne 180 kilogra-
mov jemného prachu (minerálny prach 
kategórie A) po najbližšie manuálne čiste-
nie. Takto môžete ešte dlhšie pracovať 
bez prerušovania s konštantnou sacou 
silou a budete ešte lepšie chránení 
pred jem   ným prachom. 

VŠETKO JE OTÁZKA „Tact-u“

Životnosť filtra pri vysávaní jemného prachu pomo-
cou NT 30/1 Tact Te L

Nasávané nečistoty: Minerálny prach kategórie A

Teplota: Izbová teplota

Príslušenstvo: hlavný filter a hadice ako štandardná 
výbava

Konkurenčné porovnateľná veľkosť nádoby 
stroje: a výbava

Výsledok testu maximálne nasateľné množstvo, 
pri ktorom sa hlavný filter musí manuálne vyčistiť 
alebo vymeniť:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg

Konkurent A:  19 kg

Konkurent B:  10 kg
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ODOLNOSŤ MÔŽE 
BYŤ  PRAKTICKÁ

Inovácia začína v hlave. Naše nové 
mokro-suché vysávače Tact vám 
pomocou jediného centrálne umiestne-
ného prepínača EASY Operation 
umožnia pohodlné ovládanie rôznych 
funkcií a prevádzkových režimov.

Aj prípojku hadice sme umiestnili v hlave stroja, aby sme 
dosiahli veľký čistý objem nádoby, jednoduchú manipu-
láciu a dlhšie pracovné intervaly. Na plochej hlave nádo-
 by s pogumovanou odkladacou plochou a okom na uväzo-
vanie môžete odkladať kufríky na náradie ako aj iné veci 
a bezpečne ich zafixovať.

Optimálne vybavenie pre stavby
Keďže podmienky na stavbách sú väčšinou drsné, vyba-
vili sme naše vysávače NT Tact odolnými a zosilnenými 
nádobami s nárazníkom, úchytmi a veľkými stabilnými 
kovovými kolieskami s brzdou.

Voľná dráha pre veľký výkon
Pri našich vysávačoch Tact sú sacie hadice so skutočným 
vnútorným priemerom 35 milimetrov  (DN 35) štandar-
dom. Tento väčší vnútorný priemer prináša ešte vyšší 
prietok vzduchu a znižuje nebezpečenstvo upchatia 
pri nasávaní veľkých nečistôt.

Plochý, chránený a vždy správny
Všetky nové vysávače Tact majú kryt pre  plochý skladaný 
filter. Takto môžete starý filter vyberať bez rozvírenia 
prachu. Filter je vždy správne založený a filtračné 
médium a tesnenie sú chránené. Okrem toho sú všetky 
naše vysávače Tact certifikované podľa prachovej 
triedy L, to znamená s 99 percentným stupňom odlučo-
vania podľa EN 60335-2-69. Budete sa diviť, čo to 
na vašej stavbe znamená.
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SPLNILI SA VAŠE 
ŽELANIA
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Jednoduché ovládanie 1 tlačidlom
Pomocou nového centrálneho prepínača EASY Ope-
ration si môžete pohodlne vyberať medzi tromi 
sacími funkciami: Tact Max. pre najvyšší čistiaci 
výkon pri jemnom prachu; Tact Min. pri strednom 
až malom množstve prachu a vysávanie bez sys-
tému Tact, napr. pri vysávaní vody.

Prípojka sacej hadice na hlave stroja
Naše nové vysávače NT Tact majú saciu hadicu 
priamo na hlave stroja. Tým sa zvyšuje využiteľný 
objem nádoby a je jednoduchšie aj vyprázdňova-
nie.

Odolné nádoby s jednoduchou manipuláciou
Obzvlášť pevné nádoby našich mokro-suchých 
vysávačov majú po celom obvode nárazník, ktorý 
ich chráni pred poškodením a praktické úchyty, 
ktoré uľahčujú manipuláciu.

Plochá hlava stroja s odkladacím priestorom
Plochá hlava našich strojov NT Tact je pogumovaná. 
Môžete na ňu bezpečne bez šmýkania postaviť kuf-
rík s náradím a iné veci. Okrem toho môžete kufrík 
pri preprave zabezpečiť bežne predajným upínacím 
popruhom.

Bezpečne uložené hadice a káble
Pomocou stabilných gumených popruhov môžete 
hadice až do dĺžky 4 metrov a priemeru 40 mili-
metrov ako aj gumený elektrický kábel vášho vysá-
vača NT Tact bezpečne uložiť na stroji.

Váš vysávač NT Tact vám bude robiť bezhraničnú radosť. Uvidíte, že sme mysleli 
skutočne na všetko, čo je pre profesionálnych používateľov dôležité:   
silnejší sací výkon. Jednoduchá obsluha. Odolnosť a dlhá životnosť. Ešte efektív-
nejší a tichší systém oklepu filtra Tact.  
A príslušenstvo, ktoré splní všetky vaše želania ohľadom všestrannosti a funkč-
nosti.

Bezpečné odkladanie príslušenstva 
Vďaka premyslenému odkladaniu príslušenstva, 
ako je štrbinová hubica a adaptér na náradie, 
môžete všetky diely príslušenstva bezpečne uložiť 
na stroji a vždy ich budete mať poruke.

Stabilita a maximálna mobilita
Veľké a stabilné oceľové otočné kolieska dodávajú 
našim vysávačom NT Tact stabilitu na každom pod-
klade a maximálnu mobilitu.

Prístrojová zásuvka s automatickým zapínaním 
a vypínaním
Všetky vysávače NT Tact vo verzii Te sú vybavené 
zásuvkou s automatickým zapínaním a vypínaním. 
Ako náhle na vysávač napojíte elektronáradie, 
vysávač sa automaticky zapne a opäť sa vypne, keď 
zapojené elektronáradie vypnete.

Ukryté vo vnútri:

Vylepšený systém Tact
S novým vylepšeným systémom Tact budete praco-
vať bez prerušenia aj pri veľkých množstvách pra-
chu. Pomocou cielených a intenzívnych nárazov 
vzduchu sa filter sám pravidelne čistí a sacia sila 
ostáva konštantne vysoká. Navyše profitujete aj 
z nižších nákladov na údržbu a dlhšej životnosti fil-
tra. A nový vysávač Tact okrem toho pracuje ešte 
efektívnejšie.

Príprava pre antistatický systém
Naše vysávače NT Tact sú sériovo uzemnené 
od sacieho hrdla až po sieťový konektor. V spojení 
s vodivým príslušenstvom (na objednávku) získate 
rozsiahlu ochranu pred elektrostatickým nabíjaním.

Kryt filtra
Vďaka novému krytu filtra je možné hlavný filter 
bezprašne vybrať a manuálne vyčistiť. Nesprávne 
vloženie je nemožné.
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NT 50/1 Tact Te L NT 40/1 Tact Te L 
(madlo na posúvanie je možné 
dokúpiť)

NT 30/1 Tact Te L a NT 30/1 Tact L 
(bez zásuvky)

V našom produktovom rade mokro-suchých vysávačov tkvejú desaťročia skúse-
ností. A síce skúsenosti mnohých profesionálnych požívateľov. Nový vysávač 
NT Tact sme vyvinuli spolu s remeselníkmi, priemyselnými používateľmi, auto-
servismi a inými profesnými skupinami. Aby ste na každý účel mali k dispozícii 
vhodný vysávač NT Tact.

ZO SKÚSENOSTÍ LEPŠIE
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NT 50/1 Tact Te L
 Prestaviteľné madlo
 Vypúšťacia hadica
 Príprava pre antistatický systém

Technické údaje
Prietok vzduchu l/s 74

Vákuum mbar / kPa 254 / 25,4

Objem nádoby l 50

Max. príkon W 1380

Napätie V 220–240

Štandardný priemer  DN 35

Dĺžka gumeného sieťového kábla m 7,5

Hladina akustického tlaku 
EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)

dB(A) 68

Hmotnosť kg 18,3

Rozmery (d × š × v) mm 640 × 370 × 1045

Výbava
Sacia hadica m 4 / s kolenom

Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m  
Filtračné vrecko  netkaná textília

Hubica na mokro-suché vysávanie mm 360

Štrbinová hubica  
Adaptér pre elektronáradie  
Obj. č.  1.148-411.0

Doporučená predajná cena  € 888,-

  Štandardná výbava     

NT 40/1 Tact Te L
 PES plochý skladaný filter
 Príprava pre antistatický systém
 Madlo na posúvanie (na objed-

návku)

Technické údaje
Prietok vzduchu l/s 74

Vákuum mbar / kPa 254 / 25,4

Objem nádoby l 40

Max. príkon W 1380

Napätie V 220–240

Štandardný priemer  DN 35

Dĺžka gumeného sieťového kábla m 7,5

Hladina akustického tlaku 
EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)

dB(A) 68

Hmotnosť kg 14,4

Rozmery (d × š × v) mm 560 × 370 × 655

Výbava
Sacia hadica m 4 / s kolenom

Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m  
Filtračné vrecko  netkaná textília

Hubica na mokro-suché vysávanie mm 360

Štrbinová hubica  
Adaptér pre elektronáradie  
Obj. č.  1.148-311.0

Doporučená predajná cena  € 732,-

  Štandardná výbava     

NT 30/1 Tact Te L
 PES plochý skladaný filter
 Príprava pre antistatický systém
 Automatické zapínanie a vypína-

nie (elektronáradie)

Technické údaje
Prietok vzduchu l/s 74

Vákuum mbar / kPa 254 / 25,4

Objem nádoby l 30

Max. príkon W 1380

Napätie V 220–240

Štandardný priemer  DN 35

Dĺžka gumeného sieťového kábla m 7,5

Hladina akustického tlaku 
EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)

dB(A) 69

Hmotnosť kg 13,6 

Rozmery (d × š × v) mm 560 × 370 × 580

Výbava
Sacia hadica m 4 / s kolenom

Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m  
Filtračné vrecko  netkaná textília

Hubica na mokro-suché vysávanie mm 360

Štrbinová hubica  
Adaptér pre elektronáradie  
Obj. č.  1.148-211.0

Doporučená predajná cena  € 678,-

  Štandardná výbava     

NT 30/1 Tact L
 PES plochý skladaný filter
 Kovové otočné kolieska
 Príprava pre antistatický systém

Technické údaje
Prietok vzduchu l/s 74

Vákuum mbar / kPa 254 / 25,4

Objem nádoby l 30

Max. príkon W 1380

Napätie V 220–240

Štandardný priemer  DN 35

Dĺžka gumeného sieťového kábla m 7,5

Hladina akustického tlaku 
EN 60335-2-69 neistota K = 1 dB(A)

dB(A) 69

Hmotnosť kg 13,5

Rozmery (d × š × v) mm 560 × 370 × 580

Výbava
Sacia hadica m 2,5 / s kolenom

Sacia trubica, antikorová 2 × 0,55 m  
Filtračné vrecko  netkaná textília

Hubica na mokro-suché vysávanie mm 360

Štrbinová hubica  
Adaptér pre elektronáradie  –

Obj. č.  1.148-201.0

Doporučená predajná cena  € 576,-

  Štandardná výbava     
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INOVÁCIA V SYSTÉME
Každý stroj je vždy len tak dobrý ako jeho príslušenstvo. Pre naše nové vysá-
vače NT Tact sme príslušenstvo prepracovali od základu a vyvinuli sme nový 
systém, v ktorom všetko vzájomne perfektne ladí. 

Ergonomické koleno
Mäkký prvok v oblasti úchytu umožňuje vždy bez-
pečné a príjemné uchopenie kolena.

Vylepšený klipový systém
Vďaka novému klipovému systému so širokým tla-
čidlom je striedanie príslušenstva úplne jednoduché, 
napríklad striedanie kolena a adaptéra na ná   radie.

Bajonetový uzáver necitlivý voči špine
Nový bajonetový uzáver vám zaručuje jednoduché 
a bezpečné pripájanie a odpájanie hadice od stroja – 
aj za extrémne prašných podmienok.

Adaptér pre náradie s posuvným regulátorom faloš-
ného vzduchu a gumenou násadou
Pre optimálnu kompatibilitu s elektronáradím. Nový 
adaptér na pripájanie elektronáradia sa stará o per    -
fektné odsávanie prachu.  
Pomocou otočného krúžku môžete priamo na adap-
téri regulovať odsávací výkon.

Široká podlahová hubica
Prejdite v priebehu niekoľkých sekúnd z mokrého 
na suché vysávanie alebo naopak: Všetky vysávače 
NT Tact majú sériovo novú podlahovú hubicu s rých -
 lo vymeniteľnými nadstavcami na mokré a na suché 
vysávanie.
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Filtračné vrecká z net-
kanej textílie

2.889-155.0 Filtračné vrecko z netkanej textílie 
s objemom 40 – 50 litrov. Odolné 
voči roztrhnutiu, prachová trieda M, 
pre sacie hrdlo v hlave stroja.

Filtračné vrecká z net-
kanej textílie

2.889-154.0 Filtračné vrecko z netkanej textílie 
s objemom 30 litrov. Odolné voči 
roztrhnutiu, prachová trieda M, 
pre sacie hrdlo v hlave stroja.

Plastové vrece na bez-
prašnú likvidáciu

2.889-158.0 PE plastové vrece na bezprašnú 
likvidáciu.

Plochý skladaný filter 
PES

6.904-360.0 Polyesterové rúno, odolné voči roz-
padávaniu, test prachová trieda M.

Plochý skladaný filter 
PTFE

6.907-455.0 Polyesterové rúno s PTFE vrstvou 
pre jednomotorové vysávače Tact a 
Ap, test prachová trieda M.  
Obzvlášť sa hodí na silne priľnavé 
materiály.

Plochý skladaný filter 
papierový

6.904-367.0 Papier, test prachová trieda M.

Meno  Obj.č. Opis

Sacia hadica 2.889-134.0 2,5 m dlhá sacia hadica s bajone to-
vou prípojkou a klipom.

Sacia hadica 2.889-135.0 4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou 
prípojkou a klipom.

Sacia hadica, elektricky 
vodivá

2.889-136.0 Elektricky vodivá sacia hadica 
s novou bajonetovou a klipovou 
prípojkou. Dĺžka: 2,5 m.

Sacia hadica, elektricky 
vodivá

2.889-137.0 4 m dlhá sacia hadica s bajonetovou 
prípojkou a klipom. Elektricky vodivá 
verzia.

Meno  Obj.č. Opis

Koleno Adv 2.889-170.0 Ergonomické koleno pre nový 
klipo vý systém.

Koleno Adv, elektricky 
vodivé

2.889-168.0 Ergonomické koleno pre nový 
klipo vý systém.

Adaptér pre náradie, 
DN 35, klip

2.889-151.0 Adaptér pre náradie s posuvným 
regu látorom falošného vzduchu.

Mokro-suchá podlahová 
hubica Adv pre priemer 
DN 35

2.889-152.0 360 mm široká mokro-suchá podla-
hová hubica s jednoducho vyme-
niteľnými nadstavcami.  
Vrátane štetinovej lišty a gumených 
stierok.

Meno  Obj.č. Opis
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KÄRCHER Slovakia, s.r.o 
Bratislavská 31 
949 01 Nitra

Tel. +421/37/65 55 798 
Fax +421/37/65 55 799 
karcher@karcher.sk 
www.karcher.sk

Kärcher Center Nitra 
Predaj, servis, požičovňa 
Bratislavská 31 
949 01 Nitra

Tel. +421/37/32 12 120 
Fax +421/37/65 55 799 
predajna_ni@karcher.sk

Kärcher Center Trnava 
Predaj, servis, požičovňa 
Trstínska cesta 3 (City Park) 
917 01 Trnava

Tel. +421/33/32 32 320 
Fax +421/37/65 55 799 
predajna_tt@karcher.sk

Kärcher Center Bratislava 
Predaj, servis, požičovňa 
Pestovateľská 13 (OC KORZO) 
821 04 Bratislava

Tel. +421/02/32 11 7310 
Fax +421/02/32 11 7315 
predajna_ba@karcher.sk

Kärcher pobočky

Kärcher Center Košice 
Predaj, servis, požičovňa 
Dopravná 4 
040 13 Košice

Tel. +421/55/32 11 300 
Fax +421/55/32 11 305 
predajna_ke@karcher.sk

Všetky ceny v tomto katalógu sú nezáväzné odporúčané predajné ceny v eurách s DPH platné do 31.12.2017.

Váš obchodný partner Kärcher:


