
VT čističe bez ohřevu třída Super
HD 17/14-4SX Plus

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 17/14-4 SX Plus s vertikální konstrukcí usnadňuje díky Easy-Press pistoli
a Servo-Press regulátoru práci v obtížných podmínkách.

Vybavení:
• Ruční stříkací pistole Pistole

Easy Press
• Ruční stříkací pistole s vložkou

Softgrip
• Vysokotlaká hadice 15 m
• Pracovní nástavec 1050 mm
• Power tryska
• Rotační tryska
• Integrovaný buben na navíjení

VT hadice
• Systém proti překroucení hadic

(AVS)
• 4-pólový trojfázový motor s

chlazením vzduchem a vodou
• Vypínání tlaku
• Velký jemný vodní filtr
• Elektronika ochrany motoru s

LED ukazatelem
• Průhledové sklíčko - stav oleje
• Servo Control
• Vstup vody z mosazi

Objednací číslo: 1.286-510.0

Technické údaje
Druh proudu Ph/V/Hz 3/400/50

Průtok (l/h) 650-1700

Pracovní tlak (bar/MPa) 30-140/3-14

Max. tlak (bar/MPa) 154/15,4

Max. teplota přívodní vody (°C) až do 60

Příkon (kW) 9,4

Hmotnost (kg) 65

Rozměry (D x Š x V) (mm) 560x500x1090

Nádržka na čisticí prostředky -



Detaily

Popis
Pohodlná práce - i za těch nejtvrdších podmínek: Vysokotlaký čistič Kärcher HD 17/14-4 SX Plus bez
ohřevu s motorem na třífázový proud si Vás získá velkým množstvím promyšlených řešení, která Vám
usnadní práci. Easy-Press pistole s vložkou Softgrip a redukovanou ????? nebo Servo-Press regulátor,
který Vám umožní regulovat tlak a průtok vody přímo na pistoli, patří k těmto řešením. Stejně komfortní je
i samostatná přihrádka na tryskyhubice, kde lze uschovat příslušenství. S vynikajícíí odplavovací silou s
průtokem 1700 litrů/hodinu (při pracovním tlaku 140 bar!) splní všechny požadavky na účinné čištění.
Pracovní nástavec je i při plném výkonu otočný o 360°. Vertikální konstrukce je nejen prostorově
úsporná. Přístroji propůjčuje překvapující agilitu a manévrovatelnost přes dveřní prahy i schody, stejně
tak i v neschůdných terénech. A v neposlední řadě je vysokotlaký čistič HD 17/14-4 SXPlus vybaven
ovládáním tlakového spínače, které přístroj vypne, jakmile již není stisknuta stříkací pistole. Tím se
prodlužuje životnost čerpadla a motoru.

Použití
• Zemědělství
• čištění stájí
• Čištění vozidel
• Čištění přístrojů
•

Vybavení a užitek
Osvědčená kvalita Kärcher
Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor.

Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.

Zesílený plastový rám stroje odolný proti prasknutí.

Uložení hadice
Vedení hadice pod strojem; vysoká stabilita.

Pro pohodlnou a rychlou montáž/demontáž.

Oboustranné uložení; pro 20 m vysokotlakou hadici.

Pro větší bezpečnost
Vypnutí při přepětí/podpětí

Integrovaná elektronika pro kontrolu stroje

Vypnutí při úniku vody nebo výpadku fáze.

Vysoká mobilita
Velká pogumovaná kola pro špatně sjízdný terén, schody nebo převýšení.

Osvědčený princip zavazadlového vozíku pro jednoduchou, ergonomickou přepravu.



Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika
Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast
Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je
vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.
Objednací číslo 6.392-975.0

Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast
Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je
vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.
Objednací číslo 6.392-965.0

Dvojitý pracovní nástavec
Dvojitý pracovní nástavec 960 mm
Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody.
Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).
Objednací číslo 6.394-665.0

Longlife 400
VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky
Objednací číslo 6.391-351.0

Longlife 400 s oboustranným šroubením
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přip. dílů
S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení
bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.
Objednací číslo 6.390-178.0

Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení
K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x
1,5.
Objednací číslo 6.391-354.0



Longlife 400 s oboustranným šroubením
VT hadice Longlife 400, 15 m, DN 8 včetně otočné spojky
S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5
Objednací číslo 6.389-709.0

Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením
VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky
VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti
živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22
x 1,5.
Objednací číslo 6.391-864.0

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8 včetně otočné spojky
VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti
živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22
x 1,5.
Objednací číslo 6.391-887.0

Otočná spojka
Otočná spojka
Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné
uchopení.
Objednací číslo 4.401-091.0

Otočné pracovní nástavce
Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný
Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický
Objednací číslo 4.760-660.0

Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný
Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický
Objednací číslo 4.760-664.0



Otočné pracovní nástavce
Pracovní nástavec, 850 mm, otočný
Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický
Objednací číslo 4.760-663.0

Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný
Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický
Objednací číslo 4.760-661.0

Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný
Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický
Objednací číslo 4.760-662.0

Power tryska úhel rozstřiku 25°
Tryska Power 25°pro nanášení čisticích prostředků
Objednací číslo 2.884-521.0

Pracovní nástavec
Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný
Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou
pistolí.
Objednací číslo 4.760-667.0

Ruční stříkací pistole
High End HD-Pistole
Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty
i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro
profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti
mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a
průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.
Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka
Rychlospojka Kärcher
Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně
přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole /
pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.
Objednací číslo 6.401-458.0

Zásuvný nátrubek
Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458.Vnější závit M22 x
1,5.
Objednací číslo 6.401-459.0

Speciální hadice
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. připoj. dílů
Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné
straně.
Objednací číslo 6.388-886.0

Standard s oboustranným šroubením
Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení
K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x
1,5.
Objednací číslo 6.391-342.0


