Parné vysávače

Čistenie plnou parou
Nový parný vysávač SGV

Teraz pritlačíme parou na hygienu
Nové parné vysávače SGV 6/5 a SGV 8/5 sú dôsledkom odpovede na požiadavky zákazníkov z oblastí, v ktorých je hygiena
ústrednou témou: zdravotníctvo, potravinárstvo, upratovacie firmy, hotelierstvo. Parné vysávače SGV od firmy Kärcher spájajú funkcie a výhody mokro-suchých vysávačov a parných čističov. Tieto inovačné stroje pritom presviedčajú kompaktnou
konštrukciou, rôznorodosťou využitia ako aj kvalitou a robustnou stabilitou.
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Spĺňajú najvyššie štandardy a stanovujú nové
Ak je úlohou hygienicky odstrániť nepoddajné nečistoty, správnou odpoveďou je: parný vysávač SGV značky Kärcher.
Pritom je v mnohých prípadoch možné dosiahnuť prvotriedny výsledok čistenia aj bez čistiaceho prostriedku. Na tvrdých
podlahách ako aj na antikorových povrchoch, armatúrach, kuchynských prístrojoch, priemyselných zariadeniach a pri čistení skla. SGV 8/5 razí v oblasti trvalej udržateľnosti novú cestu. Pomocou inovačnej samočistiacej funkcie sa spoľahlivo
odstraňujú usadeniny v obehovom systéme stroja, čím sa predlžuje životnosť parného vysávača.
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Od počiatku jednoducho

Rukoväť s ovládaním zaručuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu
bez dlhého zaúčania. Ovládanie parného vysávača SGV je tak intuitívne,
špeciálne zaškolenie nie je potrebné.
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Všetko poruke a vždy chránené

Kvalitné príslušenstvo je umiestnené priamo v stroji alebo na stroji.
Uložené chránene pred stratou a špinou, prehľadne a vždy poruke.
Po použití sa príslušenstvo vďaka vetracím otvorom kompletne vysuší.
Je ľahko prístupné a uložené tak, aby sa predišlo jeho strate. Kôš
na príslušenstvo umožňuje používateľovi jednoduché vyberanie
nadstavcov ako aj ich čistenie.
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Všetky programy na jeden pohľad

Madlo prispôsobené obsluhe a ergonomicky umiestnený ovládací panel
EASY Operation robia prácu s parnými vysávačmi SGV značky Kärcher
príkladne jednoduchou a ľahkou. Programy je možné vyberať navzájom
nezávislo podľa prípadu použitia.
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Rýchlo dnu, ľahko von

Nádrže na čistú vodu a čistiace prostriedky sú ľahko prístupné a veľmi
dobre sa prenášajú pri plnení alebo vyprázdňovaní.
Nádrž na špinavú vodu

Nádrž na špinavú vodu je umiestnená na boku stroja, čím je ľahko
prístupná a dá sa jednoducho vybrať jednou rukou.
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Dostane sa všade, kde je žiadaný

Veľké kolesá umožňujú parným vysávačom SGV značky Kärcher veľmi
dobre zdolávať schody. Hygiene tak v ceste nestoja žiadne prekážky.
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Samočistenie je samozrejmosťou

Pomocou samočistiacej funkcie sa parný vysávač po každom použití
zvnútra vypláchne, čím sa môže výrazne predĺžiť životnosť stroja.
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1 Hygienicky čisté až do najmenšieho detailu
Pomocou rôznych kefkových nadstavcov z mosadze, antikora alebo
pekalonu vyčistíte aj ťažko odstrániteľné znečistenia. Vďaka bodovému
vystupovaniu pary sú rýchlo vyčistené aj škáry a kúty.

2 eco!efficiency: Hygiena vie byť tak úsporná
V režime eco!efficiency je znížená spotreba prúdu, čo šetrí náklady.
Súčasne sa výrazne znižuje hlučnosť na 64 dB(A). Tým sú parné
vysávače SGV predurčené aj na používanie v priestoroch citlivých
na hluk, ako sú napr. domy pre seniorov, opatrovateľské ústavy, jedálne
a hotely.

Nastavenie jedným pohybom ruky
Regulácia vody a pary ako aj
vypínač sacej funkcie sa dajú
v priebehu používania ovládať
priamo na rukoväti.

Upevnenie kábla a príslušenstva
Otočný hák umožňuje rýchle
a jednoduché skladanie a odkladanie sieťového kábla. Sacie
parné trubice majú svoje miesto
na zadnej strane stroja.

Perfektne uložené príslušenstvo
Príslušenstvo
je
umiestnené
na stroji vo vyberateľnom koši,
čím je chránené pred stratou a
znečistením. Je uložené prehľadne a čisto, aby bolo vždy poruke.

Nádrž na špinavú vodu
Pomocou zapusteného úchytu
a praktického držadla nádobu
vyprázdnite veľmi jednoducho
a pohodlne.
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Na každé použitie správne príslušenstvo
V štandardnej výbave každého parného vysávača SGV je obsiahnutá rozsiahla súprava príslušenstva, ktorá umožňuje
hygienické čistenie v najrozličnejších oblastiach použitia.

1

3

2

4

1 Adaptér plus kefy
Vodný kameň sa zo sanity rýchlo uvoľní. Armatúry zažiaria v novom
lesku.

3 Ručná hubica s gumenou stierkou
Naparením a odsatím súčasne sa povrch vyčistí v jednom kroku.
Perfektne sa hodí aj na úzke povrchy.

2 Parná trubica plus adaptér na okrúhle kefky
Dve sacie parné trubice predlžujú pracovné rameno a umožňujú
používateľovi ergonomickú prácu. Adaptér pre kruhové kefky
umožňuje odstránenie špiny až do najhlbších vrstiev – ideálny na škáry
na dláždených povrchoch.

4 Trojuholníková podlahová hubica
Pomocou tejto podlahovej hubice spoľahlivo vyčistíte a odsajete aj
ťažko prístupné miesta, ako sú kúty a hrany.
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Technické údaje a vybavenie

SGV 6/5

SGV 8/5

 Prepínač EASY Operation
 Pohodlné ovládanie na rukoväti
 Funkcia Vapo/Hydro

 Prepínač EASY Operation
 Samočistenie
 Funkcia chémie

Technické údaje
Napätie

V

220 – 240

220 – 240

Výkon ohrevu

W

3000

3000

Objem nádrže

l

5

5

Dĺžka kábla

m

7,5

7,5

Tlak pary

bar
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Hmotnosť bez príslušenstva

kg

39

40

Rozmery (d × š × v)

mm

640 × 495 × 965

640 × 495 × 965

Parná sacia hadica s rukoväťou





Parná sacia trubica





Podlahová hubica





Ručná hubica





Adaptér pre príslušenstvo





Adaptér pre kruhové kefky





Kruhová kefka antikorová 1 ×





Kruhová kefka mosadzná 1 ×





Kruhová kefka z pekalonu 1 ×





Obj. číslo

1.092-000.0

1.092-010.0

Výbava

 Súčasť štandardnej výbavy.

Príslušenstvo
Názov produktu

Obj. číslo

Popis

Súprava predlžovacích trubíc, kov

2.889-004.0

V súprave sú 2 parné sacie trubice.

Parná sacia hadica

4.440-009.0

Parná sacia hadica na naparovanie a vysávanie.

Podlahová hubica

2.889-005.0

Podlahová hubica na naparovanie a vysávanie.

Trojuholníková podlahová hubica

2.889-053.0

Trojuholníková podlahová hubica na naparovanie a vysávanie.

Štetinová lišta 300 mm

2.889-006.0

Štetinová lišta pre podlahovú hubicu 2.889-005.0.

Gumená lišta 300 mm

2.889-007.0

Gumená lišta pre podlahovú hubicu 2.889-005.0.

Ručná hubica 150 mm

2.889-008.0

Ručná hubica na naparovanie a vysávanie.

Štetinová lišta 150 mm

2.889-009.0

Štetinová lišta pre ručnú hubicu 2.889-008.0.

Gumená lišta 150 mm

2.889-010.0

Gumená lišta pre ručnú hubicu 2.889-008.0.

Adaptér

2.889-011.0

Adaptér pre príslušenstvo.

Predlžovací adaptér

2.889-052.0

Adaptér na uchytenie kruhových kefiek.

Súprava kruhových kefiek antikoro

2.863-007.0

Veľmi tvrdé štetiny.

Súprava kruhových kefiek mosadz

2.863-008.0

Tvrdé štetiny.

Súprava kruhových kefiek pekalon

2.863-009.0

Stredne tvrdé štetiny.

Súprava kruhových kefiek

2.863-011.0

Súprava kruhových kefiekn z antikoru, mosadze a pekalonu.

Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher ako aj čistiace prostriedky nájdete v katalógu.
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Technické zmeny, farebné odchýlky, ako aj omyly a tlačové chyby vyhradené. Obrázky sú ilustračné.

Radi Vám poradíme:

CENTRÁLA
Kärcher Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 25
949 01 Nitra
Tel.: +421/37/65 55 798
Fax: +421/37/65 55 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk

