
Z fotelem dla operatora
KM 105/110 R Bp

Nowa linia samojezdnych zamiatarek z fotelem dla operatora wyposażonych w opatentowany system
automatycznego oczyszczania filtra Tact (dotychczas stosowanego w odkurzaczach Kärcher).

Wyposażenie standardowe:
• Automatyczne oczyszczanie

filtra
• Klapa dużych śmieci
• Przerzutowa metoda

zamiatania
• Jazda do przodu
• Jazda do tyłu
• Do zastosowań zewnętrznych
• Licznik godzin pracy
• Opony pneumatyczne
• System inteligentnych kluczy

KIK
• System Start / Stop
• System nauki
• Obrotowa szczotka boczna
• System Power Plus

zwiększający moment obrotowy
podczas pokonywania
podjazdów

• Pływająco zawieszona szczotka
główna

• Automatyczne oczyszczanie
filtra Tact

• Wielofunkcyjny wyświetlacz
• Indywidualne ustawienia języka

i praw dostępu
• Jedno podwozie wspólne dla

wszystkich urządzeń
• Zestaw zaczepów Home Base
• Szczotka główna umieszczona

na tylnej osi
• System dynamicznego

zamiatania

Numer katalogowy: 1.280-120.2

Dane techniczne
Napęd -

Moc napędu -

Wydajność teoretyczna (m²/h) 6300

Szerokość robocza (mm) 640

Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1050

Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1450

Pojemność baterii (Ah) 240

Napięcie (baterie) (V) 24



Dane techniczne
Zbiornik na śmieci (l) 110

Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 12

Prędkość robocza (km/h) 6

Powierzchnia filtracyjna -

Ciężar (kg) -

Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) -

Ładowność dopuszczalna -

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1800x1250x1450



Szczegóły

Opis
Urządzenie wyróżnia się wysoką innowacyjnością, która zaowocowała całą serią zupełnie nowatorskich
rozwiązań dotychczas nieobecnych na rynku zamiatarek. Zaliczyć do nich można m.in. system
inteligentnych kluczy KIK, system dynamicznego zamiatania, system samonastawnej szczotki z
trójstopniowym dociskiem, tryb eco!efficiency czy system Power Plus.

Zastosowanie
• Parkingi
• Hale produkcyjne
• Centra logistyczne
•
• Handel detaliczny
• Magazyny
• Korytarze
•

Cechy i zalety
Szczotka systemu sierpowego (opcjonalna)
Brak konieczności wstępnego, ręcznego zamiatania

Czyści w rogach w jednym przejściu roboczym.

Ogranicza potrzebę wstępnego zamiatania ręcznego, wielokrotne przejścia i tym samym koszty

Innowacyjny system oczyszczania filtra - TACT
Dokładne czyszczenie także porowatych powierzchni

Automatyczne czyszczenie

Elementy filtracyjne o wysokiej wydajności

System nauki
System samonastawnej szczotki, który samodzielnie utrzymuje zadany docisk w zależności od stopnia jej
zużycia.

Trzy stopnie docisku szczotki

Mniejsze zużycie w trybie Eco

System inteligentnych kluczy KIK
Możliwość programowania urządzenia w 28 językach.

System przydziela różne uprawnienia w zależności od koloru posiadanego klucza.

Urządzenie może być uruchomione tylko za pomocą inteligentnych kluczy (KIK)

Szczotka główna zamontowana na tylnej osi
Łatwe pokonywanie przeszkód

Łatwy dostęp do szczotki zamiatającej, szybka wymiana szczotki

Szczotkę główną można sprawdzić w ciągu kilku chwil

Panel sterowania
Informacje dotyczące pracy urządzenia można odczytać na wyświetlaczu (np. o stopniu zużycia szczotki
głównej)

Kod kolorów

Pokrętło obsługowe EASY z czytelnymi piktogramami, łatwe w obsłudze

System Power Plus



Nadmiar mocy generowany podczas ruchu jest kierowany do baterii.

Przy pokonywaniu wzniesień dodatkowa moc jest kierowana do silnika



Opcjonalne wyposażenie

Pozostałe zestawy montażowe
Kärcher Fleet Services KM 105/1xx
Innowacyjny system zarządzania flotą maszyn czyszczących. Dostarcza istotnych
informacji o zaplanowanym harmonogramie prac czyszczących, maszynach oraz
pracownikach i ich obowiązkach.
Numer katalogowy 2.643-381.0

Płaskie filtry faliste

Numer katalogowy 4.730-004.0

Szczotki boczne, twarde
Szczotka boczna standardowa
Numer katalogowy 6.906-705.0

Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80
Uchwyt do ''Mop'‘ kompletny (zawiera uchwyt, oraz podstawę z
mocowaniem)
Numer katalogowy 4.035-374.0

Adapter do montażu uchwytów
Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.
Numer katalogowy 5.035-488.0

Podwójny hak
Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki
na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.
Numer katalogowy 6.980-077.0

Uchwyt na mop
Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z
adapterem 5.035-488.0.
Numer katalogowy 6.980-078.0

Chwytak z mocowaniem
Chwytak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na
zamiatarce.



Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80
Numer katalogowy 4.035-524.0


