
Mokro-suché vysavače
NT 20/1 Ap Te

Mobilní mokro-suchý vysavač Kärcher NT 20/1 Ap Te s poloautomatickým očištěním filtru a zásuvkou k
připojení nářadí se spínací/vypínací automatikou je praktický, stabilný a výkonný - ideální pro použití na
stavbách a v dílnách.

Vybavení:
• Sací hadice 2.5 m
• Sací trubka, kov 2 x 0,5 m
• Filtrační sáček Vliesový filtrační

vak
• Mokro-suchá podlahová hubice

300 mm
• Spárová hubice
• Připojovací hrdlo pro

elektronářadí

Objednací číslo: 1.378-510.0

Technické údaje
Množství vzduchu (l/s) 74

Podtlak (mbar/kPa) 254/25

Objem nádrže (l) 20

Max. příkon (W) 1380

Standardní jmenovitý průměr 35

Délka kabelu (m) 6

Hladina hluku (dB(A)) 66

Materiál nádrže -

Počet turbín 1

Frekvence -

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 8,5

Rozměry (D x Š x V) (mm) 440x380x470



Detaily

Popis
Konstruován pro profíky: Kärcher NT 20/1 Ap Te je kompaktní, robustní a přesvědčivě výkonný mokro-
vysavač. Přístroj se nejlépe hodí pro mobilní použití na stavbách a v dílnách. Díky poloautomatickému
očištění filtru vysavač NT 20/1 Ap Te vysává kromě tekutin a hrubých nečistot i jemný prach - s
konstantně vysokým sacím výkonem. Pomocí zásuvky k připojení nářadí se spínací/vypínací automatikou
lze vysavač pohodlně dálkově ovládat, takže vzniklý prach je vždy spolehlivě vysát. Všechno
příslušenství lze pohodlně uschovat přímo na přístroji a je tak vždy k dispozici. Plochý skládaný filtr lze
díky filtrační kazetě velmi snadno vyjmout a bez poškození vyklopit.

Vybavení a užitek
Kompaktní rozměry
Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.

Semi-automatické čištění filtru
Vynikající sací výkon vysavače Kärcher díky průtoku vzduchu o objemu 74 l/s a podtlaku o 254 mbar.

Poloautomatické očištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.

Odnímatelná filtrační kazeta
Snadné odejmutí a vyklopení plochého skládaného filtru bez znečištění a bez poškození.

Integrované uložení příslušenství
Veškeré příslušenství lze pohodlně uložit přímo na přístroji, je tak vždy při ruce.

Robustní kvalita
Robustní součásti zajišťují dlouhou životnost - i při každodenním profesionálním použití.

Sériová zásuvka pro připojení elektronářadí
Vysavač Kärcher lze díky spínací/vypínací automatice podle potřeby ovládat dálkově.



Volitelné příslušenství

Autohubice
Automob. sací hubice
Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT
vysavače.
Objednací číslo 6.906-108.0

Plochý skládaný filtr (papír)
Plochý skládaný filtr (papír)
Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT
561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Objednací číslo 6.904-367.0

Podlahové hubice
Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 35
Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka,s postranními kolečky, s kartáčovými pásky
(obj.č.setu 6.903-278) as gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu
6.903-277).
Objednací číslo 6.906-512.0

Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá
nářadí objímka
Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací
hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 35 - 37 mmVnější
průměr: 21,5mm, 27 31 mm
Objednací číslo 5.453-042.0

Sací hadice kompletní (Clip-System)
Sací hadice
Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip
připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC.
Standard u modelů NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.
Objednací číslo 4.440-626.0

Sací štětce
Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny
Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný
Objednací číslo 6.903-862.0

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



Spárové hubice
Štěrbinová hubice
Štěrbinová hubice DN 35, plast , 250 mm
Objednací číslo 6.906-240.0

Víceúčelové kartáče
Víceúčelový kartáč
Víceúčelový kartáč PPN štětiny
Objednací číslo 6.900-425.0


