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KÄRCHER K 4 Premium

Máquina de lavar de alta pressão a frio

Acessórios standard:
Mangueira de alta pressão com 6 m

Adaptador para mangueira de jardim 3/4”

Pistola de alta pressão

Lança de jato de potência variável

Bico fresador

Filtro de água integrado de malha na

Garrafa de 1 litro de detergente universal

Caracterís cas:

Lavagem de alta pressão com ou sem detergente

Regulador de doseamento do detergente

Vida ú l prolongada devido ao motor de indução,
arrefecido a água

Com enrolador de mangueira

Novo design atraente, compacto e robusto

Área de arrumação para os acessórios

Arrumação superior e inferior para a pistola e lança

Gancho para enrolar o cabo elétrico

Paragem automá ca do motor através da pistola

Sistema “Ligar e Usar” (Plug‘n’ Clean) para u lização
mais rápida e cómoda dos detergentes

Regulação da pressão ajustável na lança

Rodas de grandes dimensões para facilitar o trans
porte

Dados Técnicos:

Referência: 1.180 310

Tipo de corrente:
Monofásica 1~230V/50 Hz

Caudal de água (l/h): 420

Rendimento de super cie (m²): 30

Pressão de trabalho (bar): 20 130

Temp. máx. entrada (ºC): 40

Potência de ligação (W): 1800

Peso (kg): 14,1

Dimensões (c x l x a) [mm]:

349 x 426 x 878



 

KÄRCHER K 5 Premium e K7 Premium

Máquina de lavar de alta pressão a frio

Acessórios standard:

Mangueira de alta pressão

Adaptador para mangueira de jardim 3/4”

Pistola de alta pressão

Lança de jato de potência variável

Bico fresador

Filtro de água integrado de malha na

Garrafa de 1 litro de detergente universal

Caracterís cas:

Lavagem de alta pressão com ou sem detergente

Regulador de doseamento do detergente

Vida ú l prolongada devido ao motor de indução,
arrefecido a água

Com enrolador de mangueira

Novo design atraente, compacto e robusto

Área de arrumação para os acessórios

Arrumação superior e inferior para a pistola e a
lança

Gancho para enrolar o cabo elétrico

Paragem automá ca do motor através da pistola

Sistema “Ligar e Usar” (Plug‘n’ Clean) para u liza
ção mais rápida e cómoda dos detergentes

Regulação da pressão ajustável na lança

Rodas de grandes dimensões para facilitar o trans
porte

Dados Técnicos:

K5 Premium K7 Premium

Referência: 1.181 313 1.168 604

Tensão: Monofásica 230V/50 HZ

Caudal de água: (L/ h) 500 600

Comp. Mangueira (mt) 8 10

Pressão de trabalho: ( bar) 20 145 20 160

Temp. máx. entrada: (ºC) 40 60

Potência: (W) 2100 3000

Peso: (kg) 14,5 20,3

Dimensões: (c x l x a) (mm) 349x426x878 404x461x968



 

KÄRCHER HD 5/15 C Plus

Máquina de lavar de alta pressão a frio
 

Acessórios Standard:

Pistola EASY!Force com sistema de acoplamento rápido
EASY!Lock

Mangueira de alta pressão de 250 bar, Ø 6 mm, 10mt
com acoplamentos rápidos

Lança de aço inoxidável com 840 mm

Bico triplo 0º/25º/40º

Bico fresador

Filtro ultra no na entrada de água

Caracterís cas:

Cabeça da bomba em latão

Indicada para funcionamento na posição ver cal e hori
zontal

Descarga automá ca que protege os componentes e au
menta a vida ú l da máquina

Lavadora de alta pressão de construção compacta, com
elevada mobilidade graças ao seu baixo centro de gravi
dade.

U lização muito confortável e de qualidade superior.

Rodas de grandes dimensões que facilitam a deslocação
mesmo em pisos irregulares ou em degraus

Dados Técnicos:

Referência: 1.520 931

Tipo de corrente:
Monofásica 1~230V/50 Hz

Caudal de água (l/h): 500

Pressão de trabalho (bar): 150

Temp. máx. entrada (ºC): 60

Potência de ligação (KW): 2,8

Peso (kg): 25,2

Dimensões (c x l x a) [mm]:
380x360x930



 

KÄRCHER HD 6/15 M Plus

Máquina de lavar de alta pressão a frio
 

Acessórios standard:

Pistola EASY!Force com sistema de acoplamento rá
pido EASY!Lock

Mangueira de alta pressão 250 bar , Ø 6 mm, 10mt
com acoplamentos rápidos

Lança de aço inoxidável com 840 mm

Bico fresador

Bico de alta pressão

Caracterís cas:
Cabeça da bomba em latão

Indicada para funcionamento na posição ver cal e
horizontal

Descarga automá ca que protege os componentes e
aumenta a vida ú l da máquina

Bomba axial de alta pressão com três pistons reves
dos a cerâmica

Equipamento até 20% energe camente mais e cien
te

Rodas de grandes dimensões que facilitam a desloca
ção, em pisos irregulares ou em degraus

Dados Técnicos:

Referência: 1.520 932

Tipo de corrente:
Monofásica 1~230V/50 Hz

Caudal de água (l/h): 560

Pressão de trabalho (bar): 150

Temp. máx. entrada (ºC): 60

Potência de ligação (KW): 3,1

Peso (kg): 30

Dimensões (c x l x a) [mm]:
400x456x960



 

KÄRCHER NT 48/1 Te

Aspirador de sólidos e líquidos

Acessórios:

Mangueira de aspiração com 2,5 m

2 tubos de prolongamento em metal com 0,5 m cada

Bocal para aspirar ranhuras

Bocal com 300 mm de comprimento para aspirar
pavimentos

Saco ltrante em papel

Cartucho ltrante com área de ltragem grande

Caracterís cas:

Construção robusta

2 rodas omnidirecionais que facilitam o manusea
mento + 2 rodas de grandes dimensões

Sistema de paragem automá co com nível ao a n
gir a capacidade máxima de líquidos.

Clip para acomodação dos acessórios.

Gancho para enrolar o cabo elétrico.

Tomada elétrica indicada para ligação de ferramen
tas elétricas – aspiração direta da sujidade criada ao
trabalhar (lixar, perfurar etc.)

Mangueira de drenagem para esvaziamento do de
pósito prá co e fácil

Dados Técnicos:

Referência: 1.428 625

Caudal de ar (l/s): 67

Sucção vácuo (mbar): 200

Capacidade do depósito (l): 48

Potência máx. absorvida (W): 1380

Comprimento do cabo eléctrico (m): 7,5

Nível de ruído (dBA): 72

Diâmetro dos acessórios (mm): 35

Peso s/ acessórios (kg): 10,5

Dimensões (c x l x a)[mm]: 490 x 390 x 780



 

KÄRCHER NT 70/3

Aspirador de sólidos e líquidos

Acessórios:

Mangueira de aspiração com 4 m (Power Filter Clean)

2 tubos de prolongamento em metal com 0,5 m cada

Bocal com 290 mm de comprimento para aspirar ra
nhuras

Bocal com 360 mm de largura para aspirar pavimen
tos

Cartucho ltrante

Para choques

Caracterís cas:
Com 3 motores de aspiração que podem ser, confor
me as necessidades, ligados/desligados individual
mente na parte frontal do aspirador

Construção robusta

2 rodas omnidirecionais + 2 rodas xas de diâmetro
elevado para uma fácil transposição de obstáculos

Sistema de paragem automá ca com nível ao a ngir
a capacidade máxima de líquidos

Arrumação dos acessórios na parte posterior da
máquina

Gancho integrado para enrolar o cabo elétrico

Mangueira de drenagem para um esvaziamento do
depósito prá co e fácil

Dados Técnicos:

Referência: 1.667 270

Caudal de ar (l/s): 3x56

Sucção vácuo (mbar): 208

Capacidade do depósito (l): 70

Potência máx. absorvida (W): 3600

Comprimento do cabo eléctrico (m): 10

Nível de ruído (dBA): 79

Diâmetro dos acessórios (mm): 40

Peso s/ acessórios (kg): 27,5

Dimensões (c x l x a)[mm]: 720 x 510x 975
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