
Mokro-suché vysavače
NT 14/1 Ap Te Adv

Ve vysavači NT 14/1 se našim vývojovým pracovníkům podařilo spojit dvě věci, u kterých by řemeslník
neměl dělat žádný kompromis: maximální mobilitu se silným sacím výkonem.

Vybavení:
• Sací hadice 2.5 m
• Mokro-suchá podlahová hubice

300 mm
• Spárová hubice
• Připojovací nátrubek pro

elektronářadí
• Vypínací automatika při

dosažení max. plnicího
množství

• Spínací automatika pro
elektronářadí

• Antistatický systém
• Eco-Filtrační systém
• Koleno
• Umělohmotné koleno s

modulem
• Ochrana proti nárazu
• Madlo
• Ochranná třída I
• Vodicí kolečka s brzdou
• Bezúdržbové sací turbíny 1 pcs

Objednací číslo: 1.510-127.0

Technické údaje
Množství vzduchu (l/s) 61

Podtlak (mbar/kPa) 230/23

Objem nádrže (l) 14

Max. příkon (W) 1380

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35

Délka kabelu (m) 7,5

Hladina hluku (dB) 70

Materiál nádrže -

Frekvence (Hz) 50-60

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 14,3

Rozměry (D x Š x V) (mm) 545x465x410



Detaily

Popis
NT 14/1 není stejný jako ostatní vysavače. Je to spíše vysavač pro řemeslníky, který vznikl na základě
dialogu s profesionály z oboru. S profesionály jako jste Vy, kteří přesně vědí, co na stavbě potřebují a co
ne. Proto vysavač disponuje mnoha inteligentními detailními řešeními, které usnadňují práci a přesto stroj
není těžší. NT 14/1 je neuvěřitelně kompaktní a zároveň velmi obratný. Co je pravý Kärcher, je nejen
mobilní, ale samozřejmě i vysoce kvalitní a flexibilní. Proto je NT 14/1 vybaven zvláště plochou hlavou, na
kterou můžete odložit a přepravit bez problémů Váš kufr s nářadím. Upevněte dodatečné vybavení
jednoduše s upínacím pásem a už se můžete vydat na bezpečnou jízdu směrem ke stavbě. Ještě
komfortněji to jde samozřejmě s volitelnou deskou, na které mohou být upevněny všechny běžné kufry
Systainer®. Tak máte vše v dosahu jedné ruky.ěte dodatečné vybavení jednoduše s upínacím pásem a
už se můžete vydat na bezpečnou jízdu směrem ke stavbě. Ještě komfortněji to jde samozřejmě s
volitelnou deskou, na které mohou být upevněny všechny běžné kufry Systainer®. Tak máte vše v
dosahu jedné ruky.

Vybavení a užitek
Sklopná rukojeť
Již žádné ohýbání, ani tahání. Praktická rukojeť udělá z vysavače vozík pro pohodlnou přepravu na místo
použití.

Dostatek místa!
Protože veškeré součásti, jako štěrbinová hubice, podlahová hubice nebo sací trubka, jsou uložené na
samotném vysavači, je NT 14/1 nadále kompaktní i s plnou výbavou.



Volitelné příslušenství

Koleno, plast
Koleno plast C-DN 35, antistatické
Plast v antistatickém provedení, svorkový systém C 35,
Objednací číslo 5.033-583.0

PFC-Modul C-35, el.
Objednací číslo 4.060-478.0

Kovové sací trubky
Kovová sací trubka 0,33m, DN 35
Kovová sací trubka pochromovaná, DN 35, délka 0,33 m.
Objednací číslo 6.902-152.0

Ostatní příslušenství T a NT
Deska adaptéru Systainer
Deska pro uchycení kufru Systainer®, plast
Objednací číslo 2.641-982.0

Objednací číslo 6.907-155.0

Papírový filtr (2-vrstvý)
Papírové filtrační sáčky, 2.vrstvé, 10ks NT 14/1
10 dvouvrstvých papírových filtračních sáčků třídy prachu M. Sériově ve
vysavačích NT 14/1.
Objednací číslo 6.904-406.0

Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu
Sada příslušenství broušení, el.
Rozšiřující sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 27 pro
vysávání jemného prachu při používání např. elektronářadí s integrovaným
odsáváním.
Objednací číslo 2.862-167.0

Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)
Fliesové filtrační sáčky, 3-vrstvé 5 ks_NT 14-1
Trojvrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení třídy prachu
M jsou vhodné pro vysávání suchých nečistot ve všech verzích NT 14/1. Obsah:
10 kusů.
Objednací číslo 6.904-407.0


