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7 – 8 | Máquinas de varrer
• Limpeza manual no interior e exterior
• Versáteis e compactas
• Manuseamento ergonómico graças a varão de empurrar ajustável em 3 posições

Capacidade do recipiente: 42 l. Cor: antracite. Comprimento: 1300 mm. 

Versão das máquinas de varrer: com rolo de varrer principal acionado de ambos 
os lados, vassouras laterais reguláveis em 3 níveis e pega de empurrar com 3 posições. 
Largura de varredura: 700 mm. Peso: 19.5 kg. Largura: 810 mm. Rendimento 
máx.: 2800 m²/h. Altura: 1040 mm. 

7 |  Nº 614 405 6F € 539.- 

Largura de varredura: 920 mm. Peso: 26 kg. Largura: 960 mm. Rendimento 
máx.: 3680 m²/h. Altura: 1050 mm. 

8 |  Nº 985 196 6F € 729.- 

Versão das máquinas de varrer  sistema de retenção com 
um rolo

sistema de rolos tandem sistema de rolos tandem sistema de rolo único-pá 
de varrer

sistema de rolo único-pá 
de varrer

Largura de varredura mm 650 900 900 900 900
Rendimento por hora    2   
Peso kg 32 30 43 29 41
Largura mm 600 760 760 760 760
Equipamento técnico  bateria todo manual bateria, aspiração do pó todo manual bateria, aspiração do pó
Acionamento dos rolos de varrer  motor manual motor manual motor
Superfície de limpeza líquida máx. m² 1500 2000 2000 2000 2000
Bateria  2 x 12 V / 12 Ah  12 V / 25 Ah  12 V / 25 Ah
Rendimento máx. m²/h 2275 3150 3150 3150 3150
Altura mm 480 416 416 416 416
Comprimento mm 700 1091 1091 1091 1091
Campo de utilização  passeios

pavilhões de armazenagem
locais públicos

áreas de produção

passeios
pavilhões de armazenagem

locais públicos
áreas de produção

limpeza dos tapetes
áreas de vendas

pavilhões de armazenagem
locais públicos

áreas de produção
limpeza dos tapetes

áreas de vendas

locais públicos
áreas de produção

limpeza dos tapetes
áreas de vendas

pavilhões de armazenagem
locais públicos

áreas de produção
limpeza dos tapetes

áreas de vendas

  N.º
 €

115 674 6F
1245.-

 920 283 6F
669.-

 920 286 6F
1645.-

 920 287 6F
629.-

 920 291 6F
1525.-

1 – 5 | Máquinas de varrer
• Leves, práticas e silenciosas
• Inovadoras, flexíveis e ergonómicas
• Para interiores e exteriores

Capacidade do recipiente: 50 l. Cor: vermelho/preto. 

6 | Máquinas de varrer manuais
• Leves e ágeis – varredura muito boa de grande sujidade
• Adequada para superfícies até aprox. 1000 m²
• Passível de subir escadas graças às suas rodas grandes traseiras

Largura de varredura: 800 mm. Capacidade do recipiente: 40 l. Rendimento 
por hora: 2800 m². Peso: 14 kg. Largura: 660 mm. Equipamento técnico: todo 
manual. Acionamento dos rolos de varrer: manual. Superfície de limpeza líquida 
máx.: 1000 m². Rendimento máx.: 2800 m²/h. Altura: 330 mm. Cor: azul. 
Comprimento: 800 mm. 

6 |  Nº 727 757 6F € 329.- 

Sistema de rolos 
tandem – 2 vassouras centrais 
que trabalham em conjunto.

Outros produtos Kärcher 
disponíveis a pedido.
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