
YIKAMA MAKİNALARI

40



KARCHER ProHD 400 

SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW) 

Elektrik kablosu (m) 

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

1 / 230 / 50

500

130 / 13

170 / 17

2,3

5

20,5

351 x 312 x 904

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW) 

Elektrik kablosu (m) 

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

1 / 230 / 50

460

150 / 15

180 / 18

2,5

5

21

351 x 312 x 904

*B�r�nc� sınıf hareketl�l�k
*Mak�nen�n önündek� dah�l� taşıma kolu 
sayes�nde kolay taşınmayı sağlar
*Esnekl�k, d�key ve yatay çalışma �mkanı
*Basınç namlusu park ve taşıma 
poz�syonunda mak�ne üzer�nde
taşınab�l�r
*Prat�k aksesuar depolama
*Yüzey tem�zley�c� konumlandıran bağlantı
*Yüksek basınç namlusu �ç�n plast�k band.

*B�r�nc� sınıf hareketl�l�k
*Mak�nen�n önündek� dah�l� taşıma kolu 
sayes�nde kolay taşınmayı sağlar
*Esnekl�k, d�key ve yatay çalışma �mkanı
*Basınç namlusu park ve taşıma 
poz�syonunda mak�ne üzer�nde
taşınab�l�r
*Prat�k aksesuar depolama
*Yüzey tem�zley�c� konumlandıran bağlantı
*Yüksek basınç namlusu �ç�n plast�k band.

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW) 

Elektrik kablosu (m) 

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

1 / 230 / 50

500

150 / 15

200 / 20

2,8

5

25,2

380 x 360 x 930

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW) 

Elektrik kablosu (m) 

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

1 / 230 / 50

490

110 / 11

160 / 16

2,2

5

205

351 x 312 x 904

*B�r�nc� sınıf hareketl�l�k
*Mak�nen�n önündek� dah�l� taşıma kolu
sayes�nde kolay taşınmayı sağlar
*Kompakt tasarım ve hafif ağırlık
*Esnekl�k
*D�key ve yatay çalışma �mkanı 
*Basınç namlusu park ve taşıma 
poz�syonunda mak�ne üzer�nde taşınab�l�r 
*Mak�ne yatay çalıştırmada maks�mum 
stab�l�te sağlar

KARCHER ProHD 600 

KARCHER HD 5/11 C KARCHER HD 5/15 C

*Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla 
HD 5/15 C basınçlı yıkama mak�nes�, hem 
yatay hem d�key kullanıma �mkan 
sağlayan mükemmel tasarımı �le 
kullanıcıları etk�ler. Entegre aksesuar 
bölmes�, p�r�nç basınç kafası ve basınç
güvenl�k valfi sayes�nde uzun ömürlü b�r 
kullanım �mkanı sunar.

41



KARCHER HD 5/17 C

SOĞUK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW) 

Elektrik kablosu (m) 

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

1 / 230 / 50

480

170 / 17

200 / 20

3

5

25,2

380 x 360 x 930

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW)  

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

3 / 400 / 50

240-700

30 - 180 / 3 - 18

215 / 21,5

5

49

467 x 407 x 1010

*Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla 
HD 5/17 C basınçlı yıkama mak�nes�, hem 
yatay hem d�key kullanıma �mkan 
sağlayan mükemmel tasarımı �le 
kullanıcıları etk�ler. Entegre aksesuar
bölmes�, p�r�nç basınç kafası ve basınç 
güvenl�k valfi sayes�nde uzun ömürlü b�r 
kullanım �mkanı sunar.

*4 kutuplu düşük dev�rde çalışan üç fazlı 
motoru �le güçlü yüksek basınçlı yıkama 
mak�nes�
*Kolay ve güvenl� çalıştırma �ç�n bükülmey� 
önleme s�stem� AVS
*Uzun kullanım ömürlü dayanıklı b�r 3 
p�stonlu aks�yel pompa ve düşük enerj� 
tüket�m� �ç�n Kärcher' �n otomat�k basınç 
kontrollü kapatma s�stem�ne sah�pt�r. 

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW)  

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

3 / 400 / 50

1000

210 / 21

231 / 23,1

8

62

560 x 500 x 1090

KARCHER HD 7/18 - 4 M

KARCHER HD 10/21 - 4S KARCHER HD 10/25 - 4S

*4 kutuplu su soğutmalı elektr�k motoru
*Dayanıklı p�r�nç s�l�nd�r kafası ve seram�k 
p�stonlar
*Güçlend�r�lm�ş, kırılmaz plast�k şas�,
*Gen�ş, �nce gözenekl� su filtres� yüksek 
basınç pompasını k�r part�küller�ne karşı 
korur
*Düz olmayan yüzeyler �ç�n gen�ş 
tekerlekler 
*Ergonom�k taşıma �ç�n el arabası prens�b�

*4 kutuplu su soğutmalı elektr�k motoru 
*Dayanıklı p�r�nç s�l�nd�r kafası ve seram�k 
p�stonlar
*Güçlend�r�lm�ş, kırılmaz plast�k şas�
*Entegre göstergeler 
*Düşük veya yüksek voltaj durumunda 
otomat�k motor kapama 
*Sızıntı veya faz arızalarında otomat�k 
motor kapama
*Düz olmayan yüzeyler �ç�n gen�ş 
tekerlekler 
*Ergonom�k taşıma �ç�n el arabası prens�b�

Enerji beslemesi (Ph) 

Su debisi (l/saat) 

Çalışma basıncı (bar/MPa) 

Azami basınç (bar/MPa) 

Motor gücü (kW)  

Ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

3 / 400 / 50

500 - 1000

30 - 250 / 3 - 25

275 / 27,5

9,2

62

560 x 500 x 1090
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KARCHER SG 4/4

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

Isıtma kapasitesi (W)

Tank kapasitesi (I)

Buhar basıncı (bar)

Kazan sıcaklığı (max. °C)  

Gerilim (V)

Frekans (Hz)

Aksesuarsız ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

2300

4

4

145

220 - 240

50 - 60

8 

475 x 320 x 275

*Ç�ft tank s�stem�, Kazan �le tank ayrı
olduğu �ç�n tem�z su tankı sürekl� olarak 
doldurulab�l�r.
*Toplam su m�ktarının sadece b�r kısmı 
ısıtıldığı �ç�n, sürekl� buhar düzen�n�n 
oluşması çok kısa b�r zaman alır. 
*Vapo Hydro sayes�nde, buhar sev�yes�
tem�zl�k �şlem�ne göre sonsuz kademeyle 
ayarlanab�l�r.
*Aksesuar saklama bölmes�.

*Vakumlu tem�zl�k mak�nes� çok amaçlı 
kullanımlar �ç�n �deald�r.
*Kolay uygulama seçeneğ� düğmes�, 
tutamaç üzer�nde buhar ve vakum 
kontrolü sağlayan tet�k buhar ve vakum
fonks�yonlarını kolayca uygulamanızı 
sağlar. 
*Mak�ne aksesuarları doğrudan
mak�ne üzer�nde depolanır.

Azami saha performansı (m²/saat/m²/saat) 

Hava debisi (I/s) - Emiş gücü (mbar/kPa) 

Kirli / temiz su tankı (l)

Fan güç değerleri (W)

Pompa güç değeri (W)

Gerilim (V) / Ağırlık (kg)

Boyutlar (U x G x Y) (mm)

 

12 / 18

61 - 230 / 23

8 - 7

1200

40

220 - 240 / 9,8

530 x 330 x 440

KARCHER SGV 6/5

KARCHER Puzz� 8/1 C KARCHER Puzz� 10/1

*Elektr�k kablosu mak�ne 
üzer�ndek� askıya asılab�l�r.
*El aparatı �ç�n saklama 
bölmes� mevcuttur.
*Bu mak�ne koltuk ve 
döşemeler�n tem�zl�ğ� 
�ç�nd�r.
* Halı aparatı, �sten�rse 
ops�yonel olarak tedar�k 
ed�leb�l�r.

20 / 25

54 - 220 / 22

10 - 9

1250

40

220 - 240 / 0,7

705 x 320 x 435

Isıtma kapasitesi (W)

Tank kapasitesi (I)

Buhar basıncı (bar)

Kazan sıcaklığı (max. °C)  

Gerilim (V)

Frekans (Hz)

Aksesuarsız ağırlık (kg) 

Boyutlar (U x G x Y) (mm) 

3000

5 - 5

6

maks. 165

220 - 240

50 

39

640 x 495 x 965

Azami saha performansı (m²/saat/m²/saat) 

Hava debisi (I/s) - Emiş gücü (mbar/kPa) 

Kirli / temiz su tankı (l)

Fan güç değerleri (W)

Pompa güç değeri (W)

Gerilim (V) / Ağırlık (kg)

Boyutlar (U x G x Y) (mm)

 

*Elektr�k kablosu mak�ne 
üzer�ndek� askıya asılab�l�r.
*El aparatı �ç�n saklama 
bölmes� mevcuttur.
*Bu mak�ne koltuk ve 
döşemeler�n tem�zl�ğ� 
�ç�nd�r.
* Halı aparatı, �sten�rse 
ops�yonel olarak tedar�k 
ed�leb�l�r.

HALI VE KOLTUK TEMİZLEME MAKİNELERİ
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