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URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA WYKŁADZIN DYWANOWYCH 
I TAPICERKI
Kärcher oferuje szeroką gamę urządzeń do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerki. Przede wszystkim są to urządze-

nia spryskująco-odsysające Puzzi „piorące” metodą ekstrakcji. Drugą grupę stanowią automaty do czyszczenia wykładzin metodą kap-

sułkowania i/lub metodą ekstrakcji. Natomiast do szybkiego suszenia wykładzin po czyszczeniu doskonale nadaje się dmuchawa AB 20.

Ekstraktory / automaty do dywanów

Urządzenia do ekstrakcji natryskowej  Strona 4

Dmuchawa powietrza Strona 11

Automaty do gruntownego czyszczenia dywanów Strona 12

Automaty do zachowawczego czyszczenia dywanów Strona 15

EKSTRAKTORY / AUTOMATY DO DYWANÓW
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3,8 Puzzi Kärcher
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1 Szybkie ponowne osuszanie 

Dzięki mocnym turbinom ssącym, Puzzi pozostawia jedynie niewielką wil-

goć resztkową: Powierzchnię można użytkować po czyszczeniu w czasie 

o około 63% krótszym, niż w przypadku stosowania urządzeń konkurencyj-

nych marek.

2 Czyszczenie metodą ekstrakcji

Metoda ekstrakcji polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczą-

cego powierzchni oraz odessanie go wraz z rozpuszczonym brudem w jed-

nym przejściu roboczym. Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje 

jedynie niewielka wilgoć resztkowa. Metoda ta jest zalecana do systema-

tycznej pielęgnacji wykładzin dywanowych. Jeżeli czyszczona powierzchnia 

jest silnie zabrudzona należy stosować metodę ekstrakcji w  dwóch przej-

ściach roboczych. Najpierw należy nanieść roztwór środka czyszczącego na 

powierzchnię i odczekać by mógł on zadziałać. Następnie wykładzinę należy 

wypłukać czystą wodą z jednoczesnym użyciem funkcji odsysania.

3 Radykalna czystość

Efekt działania środka czyszczącego jest w przypadku automatów do 

czyszczenia dodatkowo wspierany mechaniką szczotki. Włókna są ponadto 

na nowo rozczesywane.

4 Wielofunkcyjne maszyny

Automaty do wykładzin BRC 45/45 C i BRC 50/70 W mogą czyścić wykła-

dziny dywanowe dwiema różnymi metodami: kapsułkowania oraz ekstrakcji.

5 Innowacyjne akcesoria

Akcesoria dla modelu Puzzi wyróżniają się wieloma innowacyjnymi rozwią-

zaniami. Dzięki elastycznemu przegubowi uzyskuje się najlepsze efekty eks-

trakcji pod dowolnym kątem. System modułowy umożliwia szybkie przełą-

czenie pomiędzy dyszami do podłogi, tapicerki i fug.

6 Środki czyszczące Kärcher

Środek czyszczący do dywanów RM 760 CarpetPro w proszku jest prepa-

ratem do ekstrakcji natryskowej z zastosowaniem technologii enkapsulacji 

i eliminacji zapachu. Usuwa nieprzyjemne zapachy na stałe. Kosztowny cykl 

płukania staje się zbędny. Płyn do płukania dywanów CarpetPro RM 763 

usuwa brud i pozostałości środków powierzchniowo czynnych z wykładzin 

i powierzchni tekstylnych. Skraca proces płukania. Odświeża runo i kolory 

wykładzin i dywanów.

EKSTRAKTORY / AUTOMATY DO DYWANÓW
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URZĄDZENIE DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ

Zbiornik wody 50 l

Puzzi 50/14 to urządzenie do głębokiego czyszczenia dużych po-

wierzchni wykładzin podłogowych. Ciśnienie spryskiwania jest 

zmienne i może wynosić do 14 barów.

 1  2  3  4 

    50 litrowy zbiornik na wodę do ciągłej pracy   

 

     Możliwość ciągłego czyszczenia bardzo dużych powierzchni

tekstylnych od 80 do 95 m². 

      Działa niezależnie od podłączeń wodnych.   

    Oszczędność czasu, efektywne działanie. 

    Zmienne ciśnienie natrysku do 14 bar dla precyzyjnego dostosowania 

do rodzaju tkaniny  i stopnia zabrudzenia

    

       Precyzyjna regulacja ciśnienia dostosowana dla każdego wyzwania

i każdego materiału.    

    Skuteczne, głębokie czyszczenie włókien.   

      Ekonomiczne czyszczenie dużych powierzchni tekstylnych.   

      Dwustopniowa regulacja mocy za pomocą dwóch przełączników  

 

       Możliwość  zmniejszenia  lub zwiększenia siły ssania.   

      Niższe koszty energii.   

      Maksymalna moc ssania.      

    Solidna konstrukcja pozwala na pracę również w trudnych warunkach   

 

     Odporne akcesoria metalowe. 

      Solidne złącza mosiężne.   

    Lekko pracujące koła o średnicy 30 centymetrów. 

 1 

 2 

 3 

 4 

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ
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DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE 

Puzzi 50/14

 Dodatkowy uchwyt do dyszy podłogowej
 Zintegrowane mocowanie dyszy
 Łatwy w transporcie

Dane techniczne
Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 80–95

Ilość powietrza l/s 52

Próżnia mbar / kPa 180 / 18

Natryskiwana ilość l/min 1.7

Ciśnienie spryskiwania bar 14

Zbiornik na wodę czystą l 50

Zbiornik na wodę brudną l 42

Moc turbiny W 1900

Wydajność pompy W 123

Napięcie V 220–240

Ciężar kg 52

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 775 × 559 × 1098

Wyposażenie
Wąż do natrysku 
ze zintegrowanym dopływem wody 

m 5

Numer katalogowy  1.101-140.0

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ
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URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ

Zbiornik wody 30 l

Puzzi 30/4 jest następcą modeli Puzzi 300 i Puzzi 400. Dedykowany 

jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na po-

wierzchniach powyżej 60 m2. W szczególności skierowany jest do 

branży BSC, ReCa, hotelarstwa i biur.  Wyróżnia się pionową, zwartą 

budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą 

pracą. Nowa linia standardowych akcesoriów gwarantuje jeszcze 

lepsze rezultaty czyszczenia oraz dokładne odsysanie wody. Puzzi 

30/4 dostępny jest w dwóch podstawowych wesjach: z podgrze-

waniem wody (wersja E) i bez. 

1 2 3 4

1

2

3

4

    Gniazdo do podłączenia elektroszczotki   

 

       Puzzi 30/4 może czyścić wykładziny tekstylne w połączeniu z elektrosz-

czotką PW 30. Praca z elektroszczotką wpływa na znaczne zwiększenie 

wydajności powierzchniowej urządzenia oraz wzmacnia efekt czyszcze-

nia runa.   

    Dobrze zaprojektowane   

 

       Zdejmowany zbiornik wody brudnej łatwo się przenosi i opróżnia.   

      Konstrukcja urządzenia umożliwia transport w pozycji poziomej (leżącej) 

nawet przy pełnym zbiorniku wody czystej.   

      Uchwyty na akcesoria ułatwiają przechowywanie urządzenia.   

    Wyjątkowo cicha praca   

 

       Puzzi 30/4 pracuje wyjątkowo cicho (generuje zaledwie 66 dB(A)), to 

o 5 dB mniej w stosunku do poprzednich modeli. Dzięki temu urządze-

nie można użytkować w obszarach wrażliwych na hałas: hotelach, czy 

biurach w godzinach otwarcia.    

    Łatwa obsługa   

 

       Duży wlew ułatwia napełnianie pojemnego zbiornika.   

      Filtr czystej wody łatwo się wyjmuje, co ułatwia jego czyszczenie   .

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ
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DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Puzzi 30/4 Puzzi 30/4 E

 Wyjmowany pojemnik na wodę zużytą
 Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika czystej wody
 Transport w pozycji leżącej możliwy 

z pełnym zbiornikiem czystej wody

 Zintegrowane ze zbiornikiem czystej 
wody elementy grzewcze

 Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
 Łatwa obsługa ogrzewania poprzez tryb EASY

Dane techniczne
Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 60–75 60–75

Ilość powietrza l/s 74 74

Próżnia mbar / kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Natryskiwana ilość l/min 3 3

Ciśnienie spryskiwania bar 4 4

Zbiornik na wodę czystą l 30 30

Zbiornik na wodę brudną l 15 15

Moc turbiny W 1200 1200

Wydajność pompy W 70 70

Napięcie V 220–240 220–240

Ciężar kg 26 28

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 580 × 460 × 930 580 × 460 × 930

Wyposażenie
Wąż do natrysku ze zintegrowanym 
dopływem wody

m 4 4

Dysza wąska do podłogi kompletna 
z elastyczną wargą zasysającą

 – –

Dysza szeroka do podłogi komplet-
na z elastyczną wargą zasysającą

  

Narzędzia ręczne   
Dysza do tapicerki  – –

Gniazdo dla profesjonalnej głowicy 
myjącej

 PW 30/1 PW 30/1

Numer katalogowy  1.101-120.0 1.101-122.0

  Objęte zakresem dostawy.     

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ
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URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ

Zbiornik wody 10 l

Profesjonalne urządzenia spryskująco-odsysające przeznaczone do czysz-

czenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Dogłębnie 

czyszczą runo wykładziny usuwając nieprzyjemny zapach i przywracając jej 

świeży wygląd. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni mogą pra-

cować w jednym lub w dwóch przejściach roboczych. Pozostawiają jedynie 

niewielką wilgoć resztkową, dzięki czemu powierzchnię można użytkować 

w krótkim czasie po przeprowadzeniu prac czyszczących. Doskonale spraw-

dzają się w hotelach, biurowcach, fi rmach zajmujących się przewozem osób 

oraz w fi rmach zajmujących się czyszczeniem kontraktowym.

1 2 1

2

 Optymalna praktyczność

 Beznarzędziowa regulacja uchwytu; akcesoria/mocowanie kabli;

szybka wymiana dyszy do podłóg na dyszę do tapicerki.

 Wyższa wydajność powierzchniowa

 Ze zintegrowanym złączem dla profesjonalnej głowicy szczotkowej PW 30/1.

Puzzi 10/2 Adv Puzzi 10/1

 Dawkowanie środka odpieniającego 
 Schowek na tabletki RM 
 Gniazdo wtykowe dla głowicy PW 30/1

 Wyjmowany pojemnik na wodę zużytą 
 Amortyzowana gumą pompa / turbina 
 Dodatkowy uchwyt na dyszę do podłogi

Dane techniczne
Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 30–45 20–25

Ilość powietrza l/s 54 54

Próżnia mbar / kPa 220 / 22 220 / 22

Natryskiwana ilość l/min 2 1

Ciśnienie spryskiwania bar 2 1

Zbiornik na wodę czystą l 10 10

Zbiornik na wodę brudną l 9 9

Moc turbiny W 1250 1250

Wydajność pompy W 80 40

Napięcie V 220–240 220–240

Ciężar kg 11,5 10,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 705 × 320 × 435 705 × 320 × 435

Wyposażenie
Wąż do natrysku ze zintegrowanym 
dopływem wody

m 2,5 2,5

Dysza wąska do podłóg kompletna
z elastyczną wargą zasysającą

  

Narzędzia ręczne   
Dysza do tapicerki  – 
Dysza do fug  – –

Gniazdo dla  profesjonalnej głowicy 
myjącej

 PW 30/1 –

Numer katalogowy  1.193-120.0 1.100-130.0

  Objęte zakresem dostawy.     

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ
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URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ

Zbiornik 8 l

Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszcze-

nia tapicerek tekstylnych oraz wywabiania plam. Skutecznie usuwa nieprzy-

jemny zapach i przywraca świeży wygląd tapicerkom meblowym, samocho-

dowym czy samolotowym. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową, 

dzięki czemu powierzchnię można użytkować w krótkim czasie po przepro-

wadzeniu prac czyszczących.

1 2

Puzzi 8/1 C

 Składany hak na przewód zasilania 
 Duży przełącznik nożny 
 Uchwyty akcesoriów do dysz ręcznych

Dane techniczne
Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 12–18

Ilość powietrza l/s 61

Próżnia mbar / kPa 236 / 23,6

Natryskiwana ilość l/min 1

Ciśnienie spryskiwania bar 1

Zbiornik na wodę czystą l 8

Zbiornik na wodę brudną l 7

Moc turbiny W 1200

Wydajność pompy W 40

Napięcie V 220–240

Ciężar kg 9,8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 530 × 330 × 440

Wyposażenie
Wąż do natrysku ze zintegrowanym 
dopływem wody

m 2,5

Narzędzia ręczne  
Dysza do tapicerki  
Numer katalogowy  1.100-225.0

  Objęte zakresem dostawy.     

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ

 1 

 2 

    Poręczne   

 

       Niewielki ciężar pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia. Zbiornik na wodę

brudną jest demontowalny, dzięki czemu można go bez trudu opróżnić i wyczyścić.   

    Kompaktowe   

 

       Kompaktowa budowa Puzzi 8/1 C pozwala na swobodne stosowanie

go na niewielkich przestrzeniach np. wewnątrz autokaru czy samolotu.   
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URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ

Głowice czyszczące

Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzeń Puzzi wyposażonych w gniazdo 

do podłączenia elektroszczotki, przeznaczona do prania dywanów i wykładzin 

dywanowych. Usuwa uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu 

świeży wygląd. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80% i wpływa na 

poprawę jego rezultatów.

1 2 1

2

 Obrotowe szczotki

 Obrotowe szczotki intensyfi kują proces czyszczenia i wyczesują włókna.

 Wyższa wydajność powierzchniowa

 Profesjonalna głowica czyszcząca PW 30/1 zwiększa wydajność o 25%

w porównaniu do poprzedniego modelu.

PW 30/1 PW 30/1

 Szczotka z napędem silnikowym 
 Profesjonalna głowica czyszcząca do Puzzi 10/2 Adv

 Szczotka z napędem silnikowym
 Profesjonalna głowica czyszcząca do Puzzi 30/4

i Puzzi 30/4 E

Dane techniczne
Maks. wydajność powierzchniowa m²/h 40–55 70–110

Moc silnika szczotek W 60 60

Napięcie V 220–240 220–240

Ciężar kg 5,7 5,9

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 350 × 260 × 835 350 × 260 × 835

Numer katalogowy  1.913-102.0 1.913-103.0

URZĄDZENIA DO EKSTRAKCJI NATRYSKOWEJ
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DMUCHAWA POWIETRZA

Skuteczne suszenie

Urządzenie przeznaczone do osuszania wykładzin po czyszczeniu ekstrak-

cyjnym oraz zalanych lub zawilgotniałych pomieszczeń. Doskonale sprawdza 

się w hotelach, gdzie powszechne są wykładziny dywanowe. Polecana fi rmom 

budowlanym oraz świadczącym usługi prania dywanów lub usługi porządkowe 

po powodziach, fi rmom administrującym dużymi obiektami mieszkalnymi 

bądź biurowymi.

1 2 1

2

 Zintegrowany uchwyt na przewód

 Wygodne przechowywanie przewodu.

 Przewód jest zintegrowany bezpośrednio z urządzeniem, a więc niezawodnie 

zabezpieczony podczas transportu.

    Efektywna technologia budowy wentylatora   

 

       Charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii elektrycznej niż modele

konkurencji o podobnej wydajności.   

      Gwarantuje szybkie suszenie wykładzin tekstylnych po ich praniu oraz osuszanie 

zalanych czy zawilgoconych pomieszczeń.

   Może pracować w różnych pozycjach: w pionie i w poziomie a także na boku 

przystawiona do ściany - np. w celu jej osuszenia.   

AB 20 Afd

 Wysoka wydajność dmuchawy powietrza; bardzo niski 
poziom szumów 

 Eksploatacja w 3 pozycjach 
 Możliwość rozbudowy o nasadę fi ltracyjną Afd

 Nie wymaga zasilania z sieci 
 Znormalizowany rozmiar fi ltra 
 Beznarzędziowa wymiana fi ltra

Dane techniczne
Objętościowe natężenie przepływu m³/h 1115 554

Długość kabla m 7,6 –

Pobór mocy W 102 –

Napięcie V 220–240 –

Ciężar kg 11 11

Prędkość obrotowa U/min 1355 1370

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 570 × 470 × 300 640 × 510 × 300

Wyposażenie
Zintegrowane mocowanie
na przewód zasilający

  –

Wytrzymała obudowa z tworzywa 
sztucznego

  

Ergonomiczny uchwyt   
Numer katalogowy  1.004-045.0 2.864-010.0

  Objęte zakresem dostawy.     

DMUCHAWA
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AUTOMATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

Szerokość robocza 50 cm

Duże, wydajne urządzenie z trakcją jezdną przeznaczone do czyszczenia 

wykładzin dywanowych na dużych i bardzo dużych powierzchniach. Wyko-

rzystuje metodę ekstrakcji oraz metodę kapsułkowania. BRC 50/70 W Bp 

w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, halach 

wystawowych, terminalach lotniczych oraz budynkach użyteczności publicz-

nej. Jest to także doskonałe urządzenie dla fi rm sprzątających, administru-

jących obiektami wymienionymi powyżej.

1 2

BRC 50/70 W Bp
BRC 50/70 W Bp Pack

 Dla (bardzo) dużych powierzchni dywanowych 
 Kierunek pracy - do przodu 
 Oddzielne zbiorniki do dozowania detergentu

Dane techniczne
Wydajność teoretyczna (czyszczenie podstawowe
/ sprzątanie zachowawcze iCapsol)

m²/h 450 / 1250

Ciśnienie spryskiwania, okresowe czyszczenie bar 7

Ciśnienie spryskiwania, głębokie czyszczenie bar 7

Szybkość natrysku, okresowe czyszczenie l/min 0,9

Szybkość natrysku, głębokie czyszczenie l/min 4

Szerokość robocza szczotek mm 508

Szerokość robocza zasysania mm 610

Zbiornik czystej/ brudnej wody l 76 / 61

Moc turbina /silnika szczotki W 375 / 375

Napięcie akumulatora V / Ah 36 | 36 / 105

Napięcie ładowarki V / Hz 220–240 / 50–60

Ciężar kg 172 | 290

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1400 × 700 × 1100

Wyposażenie
Kierunek roboczy  naprzód

Tryb iCapsol  
Liczba walców Sztuk 2

Narzędzia ręczne  –

Dozowanie detergentu  
Akumulator i ładowarka zawarte w dostawie – | 
Numer katalogowy  1.008-651.0 | -652.0

  Objęte zakresem dostawy.     

AUTOMATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

 1 

 2 

    Głowica szczotkowa   

 

       Dzięki wahliwemu zawieszeniu szczotki mają nieprzerwany kontakt z wykła-

dziną, nawet wówczas, gdy leży ona na nierównym podłożu.   

      Przeciwbieżnie obracające się dwie szczotki walcowe dokładnie rozprowadzają 

środek czyszczący i pozwalają mu wniknąć głęboko w runo wykładziny. Rozcze-

sując splątane runo nadają mu świeży wygląd oraz wzmacniają efekt czyszcze-

nia wykładziny.   

    Automat bezprzewodowy   

 

       Dzięki bateryjnemu zasilaniu urządzenie może swobodnie pracować w miejscach 

bez dostępu do sieci.   
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AUTOMATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

Szerokość robocza 45 cm

Urządzenie do pielęgnacyjnego czyszczenia zachowawczego metodą kapsuł-

kowania oraz czyszczenia zasadniczego metodą ekstrakcji. Dobrze sprawdza 

się na średnich i dużych powierzchniach (od 300 do 1000 m2) pokrytych 

wykładzinami dywanowymi, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. 

BRC 45/45 C w szczególności polecane jest do czyszczenia w hotelach, biu-

rach, sanatoriach, halach wystawowych czy salach konferencyjnych oraz 

budynkach użyteczności publicznej. Jest to także doskonałe urządzenie dla 

fi rm sprzątających.

1 2

BRC 45/45 C

 Dla otwartych przestrzeni, o średniej wielkości
 Wybierany kierunek pracy, do przodu lub do tyłu
 2 szczotki walcowe ze stałym naciskiem powierzchniowym

Dane techniczne
Wydajność teoretyczna (czyszczenie podstawowe
/ sprzątanie zachowawcze iCapsol)

m²/h 350 / 1000

Ilość powietrza l/s 45

Próżnia mbar/kPa 300 / 30

Ciśnienie spryskiwania, głębokie czyszczenie bar 7

Szybkość natrysku, głębokie czyszczenie l/min 3,2

Szerokość robocza szczotek mm 410

Szerokość robocza zasysania mm 450

Zbiornik wody czystej / brudnej l 45 / 38

Moc turbiny W 1100

Moc silnika szczotek W 600

Napięcie sieciowe V 220–240

Częstotliwość Hz 50

Ciężar kg 48

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 770 × 545 × 1250

Wyposażenie
Kierunek roboczy  do przodu lub do tyłu

Narzędzia ręczne  –

tryb iCapsol  
Liczba walców Sztuk 2

Numer katalogowy  1.008-056.0

  Objęte zakresem dostawy.     

AUTOMATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

 1 

 2 

    Dwie metody czyszczenia wykładzin   

 

       Metoda ekstrakcji pozwala na dogłębne czyszczenie wykładzin. Dzięki wspoma-

ganiu przez przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe niezawodnie usuwa 

nawet najsilniejsze zabrudzenia.   

      Metoda kapsułkowania pozwala na czyszczenie zachowawcze, służące pielęgna-

cji wykładziny pomiędzy jednym, a drugim czyszczeniem ekstrakcyjnym.

Jej zaletą jest szybkie schnięcie, co sprawia, że podłogę można użytkować już

w 20 minut po przeprowadzeniu prac.   

    Praca w obu kierunkach   

 

       Dzięki przekładanemu uchwytowi prowadzącemu operator czyszcząc może się 

poruszać w obu kierunkach - do przodu jak i do tyłu (pchając lub ciągnąc urzą-

dzenie).   
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AUTOMATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

Szerokość robocza 30 cm

Kompaktowe urządzenie do czyszczenia zasadniczego. Wykorzystuje metodę 

ekstrakcji (spryskiwanie z odsysaniem). Dobrze sprawdza się na średnich 

powierzchniach (od 200 do 800 m2) pokrytych wykładzinami dywanowymi, 

gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. BRC 30/15 C w szczególności 

polecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszkolach i domach 

opieki, sanatoriach oraz budynkach użyteczności publicznej. Jest to doskonałe 

urządzenie dla fi rm sprzątających.

1 2

BRC 30/15 C

 Kompaktowe, dla małych i średnich powierzchni
 Kierunek pracy – w tył
 Szczotka walcowa ze stałym naciskiem powierzchniowym

Dane techniczne
Wydajność teoretyczna
(czyszczenie podstawowe
/ sprzątanie zachowawcze iCapsol)

m²/h 150 / –

Ilość powietrza l/s 20

Próżnia mbar / kPa 300 / 30

Ciśnienie spryskiwania,
głębokie czyszczenie

bar 3,5

Szybkość natrysku,
głębokie czyszczenie

l/min 1

Szerokość robocza szczotek mm 270

Szerokość odsysania mm 315

Zbiornik czystej/ brudnej wody l 15 / 17

Moc turbiny W 1130

Moc silnika szczotek W 80

Napięcie sieciowe V 220–240

Częstotliwość Hz 50

Ciężar kg 36

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 920 × 360 × 750

Wyposażenie
Kierunek roboczy  wstecz

Narzędzia ręczne  –

tryb iCapsol  –

Liczba walców Sztuk 1

Numer katalogowy  1.008-057.0

  Objęte zakresem dostawy.     

AUTOMATY DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

 1 

 2 

    Metoda ekstrakcji   

 

       Polega na spryskaniu roztworem wody i środka czyszczącego czyszczonej

powierzchni, a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem w jednym 

przejściu roboczym.   

      Po zakończeniu pracy na powierzchni pozostaje jedynie niewielka wilgoć

resztkowa.   

    Szczotka walcowa   

 

       Dzięki swojej budowie z łatwością rozczesuje runo nadając mu świeży wygląd 

oraz wzmacnia efekt czyszczenia wykładziny.   

      Urządzenie pracując powinno podążać za osobą obsługującą (nie pracuje

do przodu), dzięki czemu operator nie pozostawia za sobą śladów na czystej 

powierzchni.   
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AUTOMAT DO ZACHOWAWCZEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

Metoda kapsułkowania

Kompaktowe urządzenie do pielęgnacyjnego czyszczenia zachowawczego 

wykorzystujące metodę kapsułkowania. BRS 43/500 C w szczególności po-

lecane jest do czyszczenia w hotelach, biurach, przedszkolach i domach opieki, 

sanatoriach oraz butikach. Jest to doskonałe urządzenie dla fi rm sprzątających. 

Metoda kapsułkowania pozwala na użytkowanie powierzchni już w 20 minut 

po przeprowadzeniu czyszczenia. Dzięki temu BRS 43/500 C doskonale spraw-

dza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie nie można pozwolić 

sobie na długotrwałe schnięcie wykładziny po „praniu”.
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BRS 43/500 C

 Zintegrowany zbiornik środka iCapsol
 Niezależny od kierunku ruchu z uwagi na przeciwbieżny 

ruch obrotowy walców. 
 Z urządzeniem do zamiatania

Dane techniczne
Wydajność teoretyczna (czyszcze-
nie zachowawcze środkiem iCapsol)

m²/h 300

Ciśnienie spryskiwania, okresowe 
czyszczenie

bar 3,4

Szybkość natrysku,
okresowe czyszczenie

l/min 0,38

Szerokość robocza szczotek mm 430

Zbiornik na czystą wodę l 7,5

Moc silnika szczotek W 370

Napięcie sieciowe V 220–240

Częstotliwość Hz 220–240

Ciężar kg 25

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 400 × 460 × 1160

Wyposażenie
Kierunek roboczy  do przodu lub do tyłu

Narzędzia ręczne  –

tryb iCapsol  
Zbiornik iCapsol na pokładzie  
Liczba walców Sztuk 2

Akumulator i ładowarka zawarte w 
dostawie

 –

Numer katalogowy  1.006-671.0

  Objęte zakresem dostawy.     

AUTOMATY DO ZACHOWAWCZEGO CZYSZCZENIA DYWANÓW

 1 

 2 

    Metoda czyszczenia   

 

       Urządzenie BRS 43/500 C spryskuje środkiem iCapsol powierzchnię wykładziny 

dywanowej. Rozpuszcza on brud i zamyka w mikroskopijnych kapsułkach odry-

wając go od włókien dywanu.   

      Po wyschnięciu spryskanej powierzchni należy ją dokładnie odkurzyć

za pomocą odkurzacza szczotkowego w czasie od 20 min. do 24 h.   

    2 w 1   

 

       Pomiędzy dwiema szczotkami walcowymi znajduje się metalowy zbiornik, 

do którego trafi ają luźne zanieczyszczenia, takie jak nitki czy okruchy.   

      Przeciwbieżnie obracające się walcowe szczotki dokładnie rozprowadzają

środek iCapsol i pozwalają mu wniknąć głęboko w runo wykładziny.

Dodatkowo rozczesują splątane włókna, co nadaje wykładzinie świeży wygląd.   




