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12 | Máquinas de limpeza de alta 
pressão a água quente HDS 
5/15 UX
• Construção compacta – ideal para mudanças frequentes do local 

de utilização
• Inclui filtro fino de água – proteção segura contra sujidade
• Bomba à prova de fugas e tanque de combustível para transporte 

na horizontal

Pressão: 150 bar. Cor: antracite. Débito: 450 l/h. Peso: 76 kg. 
Temperatura da caldeira: 80 °C. Equipamento de rodas: 2 rodas. 
Tensão: 230 V. Acessórios standard: mangueira de alta pressão 
de 15 m, pistola de pulverização manual prolongada, tubo 
em aço de 550 mm, tambor de mangueira integrado. Consumo 
de óleo de combustível com carga máxima: 2.4 kg/h. Tanque 
de combustível: 6.5 l. 

12 |  Nº 175 942 6F € 2650.- 

Outros produtos Kärcher disponíveis a pedido.

 10 11 13
Pressão bar 15 110 150
Débito l/h 560 490 560
Peso kg 31.5 17.5 30
Acessórios standard  mangueira de alta pressão 

de 15 m, pistola de alta 
pressão EASY!Force-

Advanced, tubo ejetor 
giratório de 840 mm, bocal 

de potência (25°), fresa 
de sujidade

mangueira de alta pressão 
de 10 m, pistola Easy-Press, 

tubo ejetor em aço 
inoxidável giratório, 

840 mm, bocal de potência 
simples (15°)

mangueira de alta pressão 
de 10 m, pistola 

de pulverização ergonómica 
Easy-Press 450 mm, bocal 
triplo (0°, 25°, 40°), fresa 
de sujidade e tubo ejetor 

giratório em aço inoxidável 
850 mm

  N.º
 €

 569 727 6F
1425.-

 117 317 6F
749.-

 521 266 6F
1295.-

Acessórios     
Escovas giratórias   N.º
 €

 175 940 6F
115.-

 175 940 6F
115.-

 175 940 6F
115.-

Lanças de espuma com recipiente   N.º
 €

 572 613 6F
129.-

 572 613 6F
129.-

 572 613 6F
129.-

• Limpeza fácil de máquinas, superfícies, etc.
• Construção compacta com reduzido peso e pega 

de transporte adicional
• Com sistema de antitorção, alívio automático 

da pressão, acomodação de acessórios no aparelho

Detergente disponível online ou a pedido.

• Em chapa de lágrima de aço 3/5 mm
• Equipados com três escovas e quatro 

pés

Campo de aplicação: pó / areia / 
sujidade ressequida. Escovas para 
rebordos laterais: 2 escovas. Escovas 
para sola: 1 escova. Starter: manual. 
Material: aço, galvanizado a fogo. 
Cor: galvanizado a fogo. Largura: 290 mm. 
Altura: 170 mm. Comprimento: 590 mm. 

14 |  Nº 475 174 6F € 139.- 

15 | Dispositivos para 
limpeza de botas
• Equipados com três escovas manuais 

fixas e uma escova manual móvel
• Inclui cuba coletora para escoamento 

da água suja
• PE de elevada qualidade com condutas 

em aço inoxidável e conexão de água 
1/2''

Campo de aplicação: pó / areia / 
sujidade ressequida. Escovas para parte 
superior: 1 escova manual. Escovas para 
rebordos laterais: 2 escovas. Escovas 
para sola: 1 escova. Starter: manual. 
Material: polietileno. Cor: cinzento. 
Largura: 470 mm. Altura: 900 mm. 
Comprimento: 520 mm. 

15 |  Nº 474 592 6F € 389.- 

Conexão do escoamento: rosca interior 
1 1/2''

Pressão de serviço máx.: 6 bar

Temperatura da água máx.: 40 °C

Cor: antracite. Equipamento de rodas: 2 rodas. 
Tensão: 230 V. Comp. do cabo de alimentação: 5 m. 

10 – 13 | Máquinas de limpeza de alta 
pressão a água fria profissionais

14 | Dispositivos de limpeza 
para calçado
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