
SCHEMAT KONFIGURACJI INDYWIDUALNEJ SZOROWARKI

FLOOR CARE 2020
Luty – Grudzień 2020
Oferta ważna od lutego do grudnia 2020 lub do wyczerpania zapasów.

Zróżnicowane Vouchery do poszczególnych grup urządzeń.



 B 40 W Bp B 40 C Bp / Classic  B 40 C Ep
Napięcie znamionowe V 24 24 230-240

Szerokość robocza szczotek mm w zależności od głowicy (450-550) w zależności od głowicy (450-550) w zależności od głowicy (450-550)

Szerokość odsysania mm 850 850 850

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 40 / 40 40 / 40 40 / 40

Maks. wydatek wody l/min 2.6 2.6 2.6

Moc znamionowa W 1300 1100 1300

Moc znamionowa silnika trakcji W 130 – –

VOUCHER
NA JEDNORAZOWY ZAKUP PRODUKTÓW
KÄRCHER PROFESSIONAL

B 40

System KIK – System Inteligentnych Kluczy
Służy uproszczeniu obsługi, a zarazem zapobieganiu błędom 
i nadużyciom ze strony operatora. Za pomocą KIK rożnym 
osobom przydzielane są rożne uprawnienia w zależności 
od koloru posiadanego klucza (żółty przeznaczony jest dla 
obsługi, szary dla kierownika obiektu). Szary klucz umożliwia 
programowanie wszystkich parametrów pracy urządzenia, 
dla żółtych kluczy parametry robocze są prede� niowane. 

System DOSE – precyzyjne, automatyczne dozowanie
Precyzyjnie i automatycznie dozuje środek czyszczący 
bezpośrednio z butelki w zadanym stężeniu (od 0,5 do 
3%). Poziom stężenia można regulować w trakcie pracy, 
odpowiednio do stopnia zabrudzenia powierzchni. Detergent 
nie jest dodawany do zbiornika na czystą wodę, co zapobiega 
namnażaniu się bakterii oraz powstawaniu osadu. DOSE 
ułatwia zmianę preparatu czyszczącego na inny bez strat
i konieczności płukania zbiornika – wystarczy podpiąć inną 
butelkę. Dodatkowo system wpływa na oszczędność wody 
i środków czyszczących, ułatwia pracę operatorowi oraz 
znacznie skraca jej czas niwelując potrzebę sporządzania 
roztworów.



SCHEMAT KONFIGURACJI INDYWIDUALNEJ SZOROWARKI

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA SZOROWARKI B 40 C/W

Głowice ze szczotkami 
walcowymi (R) 45/55 cm

Belka ssąca: prosta / łukowa / typ V

Zasilanie sieciowe
/ bateryjne 76-105 Ah

Kärcher Fleet

Z systemem precyzyjnego 
dozowania środków 
czyszczących DOSE lub bez

Większość samojezdnych szorowarek oraz część szorowarek prowadzonych ręcznie posiada możliwość indywidualnej 
kon� guracji osprzętu i wyposażenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamawiając szorowarkę możesz wybrać te rozwiązania, 
które najlepiej sprawdzą się w Twoim obiekcie. System wymiennych głowic pozwala na dobór głowicy ze szczotkami 
walcowymi lub tarczowymi o rożnych szerokościach roboczych.

Z automatycznym 
płukaniem zbiornika lub bez

Opcjonalne wyposażenie

Głowice ze szczotkami
tarczowymi (D) 43/51 cm Z trakcją jezdną lub bez



B 60 C Ep | B 60 C Bp | B 60 W Bp
Napięcie znamionowe V 230 | 24 | 24

Szerokość robocza szczotek mm 510/550 | 510/550 | 550/650*

Szerokość odsysania mm 850 | 850 | 850/940*

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 60 / 60

Maks. wydatek wody l/min 3.6

Moc znamionowa W 1450 | 1450 | 2100

Moc znamionowa silnika trakcji W - | - | 300

* W zależności od zastosowanej głowicy szczotkowej / belki ssącej.

BD 50/70 R Classic Bp
Napięcie znamionowe V 24

Szerokość robocza szczotek mm 510

Szerokość odsysania mm 850

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 70 / 75

Prędkość obrotowa szczotki obr/min 180

Wydajność praktyczna m²/h 2000

Moc znamionowa W 1400

B 80 W
Napięcie znamionowe V 24

Szerokość robocza szczotek mm 650 / 750*

Szerokość odsysania mm 850 / 940*

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 80 / 80

Maks. wydatek wody l/min 7

Moc znamionowa W 2200

Moc znamionowa silnika trakcji W 350

* W zależności od zastosowanej głowicy szczotkowej / belki ssącej.

BD 50/70 R Classic BpB 80 W

B 60 występuje w dwóch podstawowych wariantach:
z zasilaniem sieciowym (Ep) oraz z zasilaniem bateryjnym 
(Bp). Może pracować z głowicami dyskowymi, walcowymi oraz
z głowicą oscylacyjną. Kon� guracja obejmuje także belkę 
ssącą: prostą, łukową lub typu V oraz szereg dodatkowych 
systemów takich jak KIK czy DOSE.

B 60VOUCHER
NA JEDNORAZOWY ZAKUP PRODUKTÓW
KÄRCHER PROFESSIONAL

B 80 W może pracować z głowicami dyskowymi, walcowymi 
oraz z głowicą oscylacyjną. Można wyposażyć ją w belkę 
prostą, łukową lub typu V oraz szereg dodatkowych systemów 
takich jak KIK czy DOSE.

Kompaktowa szorowarka z fotelem dla operatora zasilana 
bateryjnie. Wyposażona w szczotkę tarczową i belkę ssącą 
typu V.



B 90 R
Napięcie znamionowe V 24

Szerokość robocza szczotek mm 550 / 650 / 750*

Szerokość odsysania mm 850 / 900 / 940 / 1000*

Pojemność zbiornika wody czystej/brudnej l 90 / 90

Moc znamionowa W 2200

Moc znamionowa silnika trakcji W 600

* W zależności od zastosowanej głowicy szczotkowej / belki ssącej.

Wersja Classic
(uproszczona obsługa) / Advanced 
(możliwość rozbudowy o dodat-
kowe systemy np. DOSE)

Zestawy akcesoriów specjal-
nych (mogą być zamawiane 
osobno)

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA SZOROWARKI B 90 R

Z systemem precyzyjnego dozowania 
środków czyszczących DOSE lub bez

B 90 R

Głowice ze szczotkami 
walcowymi (R) 
55 / 65 / 75 cm

Głowice ze szczotkami 
tarczowymi (D) 
55 / 65 / 75 cm

Belka ssąca prosta: 850 i 940 mm
Belka ssąca łukowa: 850 i 940 mm
Belka ssąca typ V: 900 i 1000 mm

Dostarczana z baterią lub bez
Z wbudowaną ładowarką lub bez

B 90 dostępna jest w wersji Classic i Advanced. Może pracować 
z dwoma rodzajami głowic: dyskowymi lub walcowymi
o szerokości roboczej 55, 65 lub 75 cm oraz trzema rodzajami 
belek ssących: prostą, łukową oraz typu V.



B 250 R | R I
Napięcie znamionowe V 36

Szerokość robocza szczotek mm 1000/1200*

Szerokość odsysania mm 1060 / 1420

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 250 / 250

Maks. wydatek wody l/min 8

Zamiatanie z odsysaniem - | +

Elektroniczna regulacja siły nacisku +

* W zależności od zastosowanej głowicy szczotkowej / belki ssącej.

B 150 R | B 150 R Adv
Napięcie znamionowe V 36

Szerokość robocza szczotek mm 750 / 900*

Szerokość odsysania mm 940 / 1060*

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 150 / 150

Maks. wydatek wody l/min 9

Moc znamionowa W 2800 | 3240

Napęd na wszystkie koła - | +

* W zależności od zastosowanej głowicy szczotkowej / belki ssącej.

B 200 R
Napięcie znamionowe V 36

Szerokość robocza szczotek mm 900 / 750*

Szerokość odsysania mm 940 /1060

Pojemność zbiornika na wodę czystą / brudną l 200 / 200

Maks. wydatek wody l/min 9

Moc znamionowa W 2800

Napięcie zasilania ładowarki V / Hz 100–240/50–60

* W zależności od zastosowanej głowicy szczotkowej / belki ssącej.

VOUCHER
NA JEDNORAZOWY ZAKUP PRODUKTÓW
KÄRCHER PROFESSIONAL

B 150 R

B 150 R dostępna jest w wersji Classic lub Advance. Ta ostatnia 
posiada napęd na wszystkie koła oraz bogate wyposażenie, 
takie jak system automatycznego napełniania zbiornika na 
czystą wodę. Każdy model można wyposażyć w dwa typy 
głowic szczotkowych  walcowe i dyskowe.

B 200 R B 250 R

B 200 R może pracować z dwoma rodzajami głowic: dyskowymi 
lub walcowymi o szerokości roboczej 75 lub 90 cm oraz trzema 
rodzajami belek ssących: prostą, łukową oraz typu V.

B 250 R występuje w dwóch podstawowych wersjach: z modułem 
zamiatającym (R I) i bez (R). Może pracować z dwoma rodzajami 
głowic: dyskowymi (100 cm) lub walcowymi (100/120 cm) oraz 
trzema rodzajami belek ssących: prostą, łukową oraz typu V.


