
Čističe na tvrdé plochy a koberce
SE 5.100

Tepovač k hygienickému základnímu čištění kobercových a tvrdých podlahových krytin. Použitelný i jako
mokro/suchý vysavač.

Vybavení:
• Nástřiková/sací hadice s

rukojetí 2 m 35 mm
• Nástřiková/sací trubka 2 kusy

0.5 m 35 mm
• Nástřiková/odsávací hubice s

násadkou pro tvrdé plochy
• Spárová hubice
• Hubice na čalounění
• RM 519
• Plochý skládaný filtr
• Papírový filtrační sáček 1 kusy
• Manuální čištění filtru
• Ukazatel stavu filtru
• Úschova příslušenství na

přístroji
• Komfortní systém s nástřikem/

odsáváním

Objednací číslo: 1.081-200.0

Technické údaje
Množství vzduchu (l/s) 70

Podtlak (mbar/kPa) 210/21

Délka kabelu (m) 5

Pracovní šířka (mm) 230

Max. příkon (W) Max. 1400

Výkon čerpadla (W) 40

Nástřikové množství l/min 1

Nástřikový tlak (mbar) 1

Nádrž (l) 4-4

Hladina hluku (dB) 77

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50-60

Hmotnost bez příslušenství (kg) 7

Rozměry (D x Š x V) (mm) 370x290x470



Detaily

Popis
Všude tam, kde je potřeba čištění hygienické a do hloubky vlákna, přichází k použití čistič SE 5.100 na
tvrdé a kobercové podlahové krytiny. Čisticí kapalina se pod tlakem vstříkne hluboko do koberce a potom
se vysaje spolu s rozpuštěnou špínou zase ven. Mastnota, špína a pachy se takto dají obzvláště
důkladně odstranit. Sériový nástavec na tvrdé plochy zajišťuje čistotu bez šmouh na krytinách z
přírodního kamene, dlaždic, linolea a umělé hmoty. Ve spojení s čisticími prostředky fy Kärcher se
tepovač SE 5.100 postará o důkladnou čistotu až do pórů - ideální řešení pro alergiky. I při vyjmuté nádrži
na čistou vodu může být SE 5.100 nasazen jako funkční mokro/suchý vysavač.

Použití
• Čištění tvrdých a textilních podlahových krytin až do hloubky vlákna
• Použitelný i jako vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot v domě, autě, garáži, sklepu,

místnosti pro kutily a dílně
•

Vybavení a užitek
&#60;span class="text " style="">Systém dvou nádrží&#60;br>
Zvláštní nádrž na čistou a špinavou vodu&#60;br>
Snadné plnění a vyprazdňování&#60;br>
&#60;br>
Ergonomicky tvarovaná rukojeť&#60;br>
Pro snadnou přepravu&#60;br>
&#60;br>
&#60;br>
Plochý skládaný filtr&#60;br>
Pro jednoduchý přechod mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez přerušení práce nebo výměny
filtru&#60;br>
&#60;br>
&#60;br>
Integrovaná sací hadice k nástřiku&#60;br>
Pro snadnou a pohodlnou manipulaci&#60;br>
&#60;br>
&#60;br>
Nový atraktivní design s velkými tlačítky a šikovnými šroubovacími uzávěry&#60;br>
Pro snadnou manipulaci&#60;br>
&#60;br>
&#60;br>
Praktická úschova příslušenství&#60;br>
Pro čistou úschovu na dosah na přístroji&#60;br>
&#60;br>
&#60;br>
Separátní filtrační klapka&#60;br>
Pro pohodlné vyjímání filtru bez snímání krytu – ruce zůstanou čisté&#60;br>
&#60;br>
&#60;br>
Speciální hubice a RM 519&#60;br>
Pro až o 50 % rychlejší dobu schnutí vyčištěných ploch&#60;br>
&#60;br>



&#60;br>
&#60;/span>



Volitelné příslušenství

Filtry
Eco-plochý skládaný filtr
Plochý skládaný filtr umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny
filtru. Nabízí velkou filtrační plochu na minimálním prostoru a nepřesahuje do
nádoby vysavače.
Objednací číslo 6.414-498.0

Sada filtrů
5 papírových sáčků, 1 mikrofiltr
Objednací číslo 6.904-143.0

Sací hubice
Hubice na čalounění s kartáčovými pásky, NW 35
K šetrnému čištění čalouněného nábytku a autosedaček.
Objednací číslo 2.863-150.0

Sací hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot
Přepínací hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot je univerzálně
použitelná na textilní podlahové povrchy a tvrdé podlahy. Díky gumové stěrce je
hubice vhodná i k vysávání tekutin.
Objednací číslo 2.863-204.0

Extra dlouhá spárová hubice (350 mm), NW 35
Ideální pro čištění těžce přístupných míst, jako např. meziprostoru v sedacích
soupravách, bočnicích v autech atd.
Objednací číslo 2.863-144.0

Autohubice NW 35
Rychlé a snadné vysávání čalounění a kobercových ploch v zavazadlovém
prostoru a na podlaze aut.
Objednací číslo 2.863-145.0

Sací kartáč s tvrdými štětinami, NW 35
K důkladnému čištění čalounění a kobercových podlah v autě. Zaschlé nečistoty
mohou být bez problémů odstraněny.
Objednací číslo 2.863-146.0

Sací kartáč s měkkými štětinami NW 35
Pro šetrné čištění citlivých ploch ve vozidlech, např. armatur.
Objednací číslo 2.863-147.0



Sací hubice
Turbo sací hubice na čalounění
Praktická, ručně vedená hubice s pracovní šířkou 160 mm. Hubice je vybavená
rotujícím kartáčem poháněným vzduchem, která uvolní z povrchu i silně ulpívající
nečistoty. Čistí polstrování, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. a
odstraňuje obratem ruky zvířecí chlupy a drobečky - samozřejmě i v autě.
Objednací číslo 2.903-001.0

Sady příslušenství
Sada na čištění vnitřků automobilů, 8-dílná, NW 35
Bohatá sada příslušenství pro čištění automobilu: 1,5 m prodlužovací hadice,
extra dlouhá spárová hubice, autohubice, měkká sací hubice, tvrdý sací kartáček,
utěrka na okna, utěrka z mikrovlákna.
Objednací číslo 2.862-128.0

Sada na hrubé nečistoty 6-ti dílná, NW 60
Bohatá sada sacího příslušenství pro hrubé nečistoty všeho druhu, jako např.
piliny: 2,0 m sací hadice, 2 sací trubky à 0,5 m, spárová hubice, hubice na hrubé
nečistoty, adaptér.
Objednací číslo 2.637-945.0

Flexibilní sací hadice (1m)
1m dlouhá, extra tenká a flexibilní hadice s propojovacím kusem k jednoduchému
připojení elektronářadí na mokro-suché vysavače (verze s elektrozásuvkou).
Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.
Objednací číslo 2.863-112.0

Sací sada pro domácnost 4-dílná, NW 35
Bohatá sada sacího příslušenství pro všechny čisticí práce v domácnosti:k
vysávání podlah, čalounění atd.
Objednací číslo 2.638-510.0

Speciální použití
Filtr na hrubé nečistoty a popel Basic
Sestává z: 20l nádrže, 1 m flexibilní kovové sací hadice a 1 m kovové sací trubky
(230 mm).
Objednací číslo 2.863-139.0

Filtr na hrubé nečistoty a popel Premium
Sestává z: 20l nádrže, 1 m flexibilní kovové sací hadice a 1 m kovové sací trubky
(230 mm) a jemného filtru.
Objednací číslo 2.863-161.0

Kovová spárová hubice
Mimořádně dlouhá kovová štěrbinová hubice (360 mm) k odstraňování popela
nebo hrubých nečistot na těžko přístupných místech. Oblasti použití: krb, sauna,
kachlová kamna, gril atd.
Objednací číslo 2.640-951.0



Trysky
Hubice na mytí
Ručně vedená hubice pro extraktory. Ideální pro čištění polstrovaného nábytku a
autosedadel do hloubky vláken.
Objednací číslo 2.885-018.0


