
Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním
BR 35/12 Bp Pack

Vitální, lehký, tichý: podlahový mycí stroj BR 35/12 C s rychlonabíjecí vysokokapacitní lithium-iontovou
baterií, rotační kartáčovou hlavou, válcovou technologií a technologií KART (Kärcher Advanced Response
Technology) a stupněm eco!efficiency.

Vybavení:
• Válcové kartáče
• Systém dvou nádrží
• Variabilní přítlak
• Baterie a zabudovaná

nabíječka vč.
• Transportní kolečka
• Sací lišta, rovná

Objednací číslo: 1.783-450.0

Technické údaje
Pracovní šířka kartáčů (mm) 350

Pracovní šířka sání (mm) 450

Příkon (W) 500

Kapacita baterií (Ah) 21

Napětí baterií (V) 25,2

Nádrž čistá/špinavá voda (l) 12/12

Přítlak kartáčů g/cm² 150

Počet otáček kartáčů (rpm) 700-1500

Max. plošný výkon (m²/h) 1400

Frekvence (Hz) 50-60

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 35

Rozměry (D x Š x V) (mm) 1000x450x1300



Detaily

Popis
S vitálním podlahovým mycím strojem BR 35/12 C, který lze snadnou udržovat a obsluhovat, se vyčistí
malé a nedostupné plochy profesionálně a efektivně. Stroj je vybaven hlavou z válcového kartáče s
technologií KART a jako stvořený pro zatáčení. Podle potřeby – např. při nedostatku místa – může být
uklízeno také pozpátku. Nová lithium-iontová baterie s extra dlouhou dobou chodu má 3x delší životnost
než běžné olověné baterie. Baterie je bezúdržbová a lze rychle nabít. Nízká hmotnost stroje umožňuje
překonávat schody, jakož i přepravu. Stupeň eco!efficiency snižuje spotřebu energie, prodlužuje dobu
chodu a snižuje hlučnost o cca 40 %.

Vybavení a užitek
O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.
Velmi dobře ovladatelný a efektivní – ideální pro plochy velmi zaplněné nábytkem.

Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.

Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.

Včetně výkonné lithium-iontové baterie
Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.

Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.

Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).

Stupeň eco!efficiency
Šetří zdroje a prodlužuje životnost baterií až o 50 %.

O 40 % menší hlasitost.

Snížené emise CO2 .

Kompaktní přístroj
Jízda od zdi v 90°úhlu možná.

Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.

Velmi nízká hmotnost přístroje
O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.

Zjednodušená přeprava vozidly.

Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.

Skládací řidítka
Přepravovatelný i v malých vozidlech.

Kompaktní skladování.

Výškově nastavitelná řidítka
Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.

Včetně výkonné vestavěné nabíječky
Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.

Plné nabíjení baterie trvá 3 hodiny, půlky baterie pak 1 hodinu. Nabíjení baterie v mezičase je možné
kdykoliv.

Nabíječka se sama vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.

Technologie válcování
Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.

Velmi dobrý i při nerovných podlahách nebo k čištění spár.

Rovnoměrné výsledky čištění.

Včetně zametací funkce



Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.

Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.

Zajišťuje optimální funkci sací lišty.



Volitelné příslušenství

Baterie

Objednací číslo 6.654-294.0

Hřídel s válcovými pady
Walze Pad BR35/12
Objednací číslo 4.762-009.0

Microfaserwelle
Microfaser Walze
Objednací číslo 4.037-040.0

Ostatní
Plnicí hadice
1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje
z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.
Objednací číslo 6.680-124.0

Nástřiková láhev s pumpičkou 1l
Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a
rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.
Objednací číslo 6.394-409.0

Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3
Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do
nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím
systémem (nástavbová sada).
Objednací číslo 2.641-811.0

Sací stěrky pro sací lištu
Sauglippe Set
Objednací číslo 4.037-035.0



Válcové kartáče BR

Objednací číslo 4.037-031.0

Buerstenwalze weiss
Objednací číslo 4.037-036.0

Buerstenwalze orange
Objednací číslo 4.037-037.0

Buerstenwalze gruen
Objednací číslo 4.037-038.0

Buerstenwalze schwarz
Objednací číslo 4.037-039.0

Válcové pady
Pad gelb mit Huelse BR35/12
Objednací číslo 6.369-053.0



Válcové pady
Pad rot mit Huelse BR 35/12
Objednací číslo 6.369-047.0

Pad gruen mit Huelse BR 35/12
Objednací číslo 6.369-052.0


