
SE 5.100

Všade tam, kde je potrebné hygienické čistenie až do hĺbky vlákien, prichádza na rad čistič 
kobercov a tvrdých podláh SE 5.100. Čistiaca tekutina sa pod tlakom vstrekuje hlboko do 
koberca a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Obzvlášť dôkladne sa odstráni 
mastnota, špina a zápach. Sériový nadstavec na tvrdé plochy zaručuje čistotu bez šmúh 
na podlahe z prírodného kameňa, dlažby, linolea a plastu. V spojení s čistiacimi prostried-
kami Kärcher sa tepovač - extraktor SE 5.100 postará o dôkladnú čistotu až do hĺbky pórov 
- ideálne riešenie pre alergikov. Keď je vybratá nádrž na čistú vodu, mô
že sa SE 5.100 používať aj ako plne funkčný mokro-suchý vysávač.
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SE 5.100

 Komfortný systém s nástrekom a extrakciou
 Odkladanie príslušenstva

Objednávacie číslo  1.081-200.0
 4039784515086

Prietok vzduchu l/s 70
Vákuum mbar / kPa 210 / 21
Dĺžka kábla m 5
Pracovná šírka mm 230
Max. príkon W 1400
Výkon čerpadla W 40
Objem nástreku l/min 1
Tlak nástreku bar 1

Výbava
Hadica na tepovanie a extrakciu s 
držadlom

m / mm 2 / 35

Tepovacia hubica s násadou na tvrdé 
plochy

 

Hubica na čalúnenie  
RM 519  
Plochý skladaný filter  
Papierové filtračné vrecko Stück 1
Ručné čistenie filtra  
Ukazovateľ stavu filtra  
Odkladanie príslušenstva na stroji  
Komfortný systém s nástrekom a 
extrakciou

 

  Štandardná výbava.     
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Objednávacie 
číslo

Hubice

Hubica na čalúnenie so štetinovou 
lištou

1 2.863-150.0 Hubica na čalúnenie so štetinovými lištami na šetrné vysáva-
nie autosedadiel a čalúneného nábytku, ako je pohovka, 
sedadlo, gauč, posteľ atď.



Tepovacia hubica 2 2.863-152.0 Koberce budú s tepovacou hubicou čisté až do hĺbky vlákien. 
Veľmi dobre sa hodí aj na čistenie tvrdých plôch. 

Tepovacia hubica na čistenie čalú-
nenia

3 2.885-018.0 Ručne vedená tepovacia hubica pre tepovače-extraktory. 
Ideálna na čistenie čalúneného nábytku a autosedadiel až do 
hĺbky vlákien.



NOCH NICHT GEPFLEGT -----------
------ >

4 2.863-223.0 

Extra dlhá štrbinová hubica (350 
mm)

5 2.863-144.0 Extra dlhá štrbinová hubica na čistenie ťažko prístupných 
miest, napr. štrbín, zárezov, škár ako aj iných úzkych priesto-
rov napr. pri čalúnení, v bočných odkladacích priestoroch v 
aute, medzi stenou a nábytkom.



Hubica na vysávanie auta 6 2.863-145.0 Šikovná hubica pre ľahké a rýchle čistenie áut - od podlahy až 
po kufor. 

Sacia kefa s tvrdými štetinami 7 2.863-146.0 Sacia kefa na dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov v aute. 
Stabilné štetiny ľahko odstránia aj zaschnutú špinu. 

Sacia kefa s mäkkými štetinami 8 2.863-147.0 Sacia kefa s extra mäkkými štetinami na šetrné čistenie citli-
vých plôch v aute, ako je napríklad prístrojová doska alebo 
stredová konzola.



Filtre

Plochý skladaný filter 9 6.414-498.0 Plochý skladaný filter umožňuje mokro-suché vysávanie bez 
výmeny filtra. Ponúka veľkú filtračnú plochu na najmenšom 
priestore a nezasahuje do nádoby vysávača.



Súprava filtrov 10 6.904-143.0 5 papierových filtračných vreciek (2-vrstvové) s vynikajúcim 
filtračným výkonom. Vrecká sa vyznačujú vysokou odolnosťou 
a spoľahlivo zadržia aj jemný prach. Vrátane 1 mikrofiltra.



Súpravy príslušenstva

11 2.863-221.0 
Súprava pre domácnosť (pre MV) 12 2.863-002.0 Súprava pre domácnosť obsahuje prepínateľnú podlahovú 

hubicu a hubicu na čalúnenie. Praktická súprava sa hodí pre 
všetky viacúčelové vysávače Kärcher z radu Home&Garden.



Súprava pre domácnosť, priemer 
35

13 2.638-510.0 Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na každé čistenie v 
domácnosti. Na vysávanie podlahy, výklenkov, čalúnenia a 
pod.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     


