
Jednokotoučové stroje
BDP 43/450 C Adv

Velmi komfortní a účinný vysokorychlostní přístroj s planetovou převodovkou. K leštění.

Vybavení:
• Síťový provoz

Objednací číslo: 1.291-225.0

Technické údaje
Pracovní šířka (mm) 430

Pracovní výška (mm) -

Příkon (W) 1400

Příkon, dodatek -

Počet otáček kartáčů rpm 450

Hladina hluku (dB) 63

Frekvence Hz 50

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 45

Rozměry (D x Š x V) (mm) 660x430x1180



Detaily

Popis
Jednokotoučový podlahový mycí stroj Kärcher BDP 43/450 C Adv je vybaven dvěma stabilními
hliníkovými tyčemi. Pomocí tohoto přístroje můžete vyleštit tvrdé i elastické podlahové krytiny. Je vhodný
také k zapracování pečujících prostředků na dřevěné podlahy. Díky vysokému počtu otáček (450 ot/min)
můžete rychle a důkladně pracovat. Bezúdržbová planetová převodovka a silný motor jsou spolu
optimálně sladěny. Volitelně je možné dokoupit odsávací jednotku vč. kruhu, kterou lze snadno
namontovat na dvojité tyčové madlo. Tak lze zabránit víření prachu.

Vybavení a užitek
Možnosti uložení příslušenství
Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lle uložit na háku

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lle uložit na háku

Bezpečné uložení i během přepravy

Velká kola
Bezpečné uložení i během přepravy

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Rukojeť kompletně sklopná
Pohodlná přeprava i na delší vzdálenosti

Pohodlné přenášení po schodech

Pohodlná přeprava i na delší vzdálenosti

Hák na kabel a 15 m prodlužovací kabel
Pohodlné přenášení po schodech

Transportovatelný i v parkovací pozici

Transportovatelný i v parkovací pozici

Výkonný motor a celokovová planetová převodovka
Úschova nenáročná na místo

Úschova nenáročná na místo

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Rozmanité příslušenství
Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Rychlootáčkový High-Speed-stroj s 450 ot/min
Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

Velmi tichý
15 m kabel v objemu dodávky

15 m kabel v objemu dodávky

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

Velmi nízká výška
Velmi robustní provedení s dlouhou životností



Vysoký točivý moment pro efektivní práci

Velmi robustní provedení s dlouhou životností

Dodatečná zásuvka
Vysoký točivý moment pro efektivní práci

Bezúdržbový

Bezúdržbový



Volitelné příslušenství

Diamantpads
Diamantový pad zelený
Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a
k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po
předchozím použití bílého a žlutého padu.
Objednací číslo 6.371-238.0

Diamantový pad žlutý
Objednací číslo 6.371-257.0

Diamantový pad bílý
Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje
čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.
Objednací číslo 6.371-256.0

Kotoučové kartáče BD
Kotoučový kartáč, měkký
Kotoučový kartáč, měkký 430 mm. Z přírodních rostlinných vláken.
Objednací číslo 6.369-897.0

Ostatní
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

Prodlužovací kabel
Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti
ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.
Objednací číslo 6.647-022.0

Objednací číslo 4.071-223.0



Pady
Pady
5 lešticích padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.
Objednací číslo 6.369-469.0

Lešticí pad, béžový 432 mm
Objednací číslo 6.371-149.0

Pad béžový
Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.
Objednací číslo 6.371-081.0

Pady
5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění
všech podlah.
Objednací číslo 6.369-470.0

Papírový filtr (2-vrstvý)
Papírové filtrační sáčky 10ks BV 5/1
Tyto cenově výhodné papírové filtrační sáčky (10 ks.) třídy prachu L jsou vhodné
pro používání ve spojení s BV 5/1 a zaručují bezprašnou likvidaci.
Objednací číslo 6.904-403.0

Sonstige Anbausätze
Tank Adv
Snadno odnímatelná 10-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čisticího roztoku.
Objednací číslo 2.642-476.0

Objednací číslo 2.642-674.0



Unašeč padů
Unašeč padů
Unašeč padů (high-speed) k čištění pady na zařízeních do 500 ot./min. Průměr
420 mm. S destičkou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a středovou aretací.
Objednací číslo 6.369-900.0


