
KM 75/40 W P
Βενζινοκίνητο σάρωθρο πεζού χειριστή, κατάλληλο για σάρωση εξωτερικών χώρων επιφά-
νειας έως 5.000m².
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 Κάδος απορριμμάτων με λαβή

 Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη αφαίρεση και 
άδειασμα.

 Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.

 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με μηχανικό καθαρισμό 

φίλτρου

 Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά διαστήματα διακοπής 
της εργασίας.

 Κατασκευάζεται από σκληρό πολυεστέρα για αντοχή.

 Εύκολη συντήρηση

 Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς 
εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.

 Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

 Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό 
σκούπισμα.

 Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
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KM 75/40 W P

 Κάδος απορριμμάτων με λαβή
 Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
 Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλ-

τρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.049-205.0

 4039784467330
Σύστημα μετάδοσης κίνησης  Τετράχρονος κινητήρας βενζίνης / Honda
Κίνηση - ισχύς W 3300
Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 3375
Πλάτος εργασίας mm 550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική 
βούρτσα

mm 750

Κάδος l 40
Ικανότητα αναρρίχησης % 15
Ταχύτητα λειτουργίας km/h 4,5
Επιφάνεια φίλτρου m² 1,8
Βάρος kg 84
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1430 × 750 × 1190

Εξοπλισμός
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέ-
ρα

 

Χειροκίνητο σύστημα καθαρισμού 
φίλτρου

 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης - μπρο-
στινή κίνηση

 

Ρυθμιζόμενη κεντρική κυλινδρική 
βούρτσα

 

Φορητός κάδος  
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμ-
ματα

 

Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης  
Αρχή της ανατροπής  
Αναρρόφηση  
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Μήκος/Πλάτος

Διάμε-
τρος Τιμή Περιγραφή

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

ΦΙΛΤΡΟ 1 5.731-635.0 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που 
πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει σημαντικά 
το κόστος συντήρησης.



Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος

Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ-
τσα, τυπική

2 6.906-884.0 550 mm Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης 
ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες 
τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.



Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική

Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ-
τσα, μαλακή

3 6.906-886.0 550 mm Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής 
σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους 

Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή

Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ-
τσα, σκληρή

4 6.906-885.0 550 mm Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμο-
νων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. 

Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 5 6.906-950.0 550 mm Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώ-
ρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας) 

Κιτ μετατροπής φίλτρου

Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο 6 2.851-040.0 Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού 
σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη. 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Εγκατάσταση 
εκ του εργο-
στασίου Μήκος/Πλάτος

Διάμε-
τρος Τιμή Περιγραφή

Στάνταρ πλευρικές βούρτσες

ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 1 6.906-132.0 420 mm Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προ-
σβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους Ø 470 mm



Πλευρική βούρτσα, σκληρή

ΒΟΥΡΤΣΑ 2 6.905-625.0 420 mm Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, 
δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 
mm



Πλευρική βούρτσα, μαλακή

ΒΟΥΡΤΣΑ 3 6.905-626.0 420 mm Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης 
διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


