
Homlokzat, napelem, ablak és térburkolat 

tisztító tartozékok 

TERMÉKISMERTETŐ



ALKALMAZÁSOK
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A HÁROM LEGFONTOSABB TULAJDONSÁG 
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TÖBBCÉLÚ A RUDAK KIALAKÍTÁSA

Egy mindenhez: Teleszkóprudak 

magasnyomású tisztításhoz, kefés 

tisztításhoz (közepes nyomással), 

tisztavizes tisztításhoz és akár

porszívózáshoz.

NAGYFOKÚ RUGALMASSÁG

Többcélú rendszer a különböző 

alkalmazásokhoz: homlokzat, 

napelem, ablak, térburkolat 

tisztítása magasnyomással és 

magassági porszívózása.

FELHASZNÁLÓBARÁTABB

Az új teleszkóprudak akár

tízszer merevebbek és 

ergonomikusabbak. A 

csavarodásgátló (anti-spin) 

rendszer garantálja a jobb 

irányítást és munkakörülményt.



A termékről röviden

Új homlokzat- és napelem tisztító rendszerünkkel a Kärcher bővíti a fotovoltaikus elemek tisztításához kínált 

sikeres rendszerét, és továbbfejleszti a professzionális felület- és homlokzati tisztítást. Az új teleszkóprudak 

több funkcióval is rendelkeznek, az új Hengerkefe 500 a magasnyomású tisztítás portfólióját a következő 

szintre emeli.

Vevői előnyök

Többcélú felhasználás: Egy teleszkóprúd rendszer többféle alkalmazásra: magas, közepes és alacsony 

nyomással, akár porszívózáshoz

Nagyfokú flexibilitás: Egy Hengerkefe 500 meghajtó és könnyen cserélhető kefék, különböző 

keménységgel, hogy tökéletesen megfeleljenek a tisztítási igényeknek

Kompatibilitás: A Hengerkefe 500 kompatibilis számos HD / HDS géppel - akár alacsony, 350 l/h akár

ennél magasabb vízszállítással

1.1 Termékmegoldás

1. ÖSSZEFOGLALÓ
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1.2 Gép és tartozék áttekintés

1. ÖSSZEFOGLALÓ
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Csatlakozók KefékAdapterekTeleszkóprudak 

Napelem tisztítás

Homlokzattisztítás 

Térburkolat tisztítás

Ablaktisztítás 

Magasnyomású tisztítás 

Magassági porszívózás 

Gép Alkalmazások 

TL 7 F

TL 7 H

TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C

TL Magasnyomású adapter

TL  Alacsony nyomású 

adapter

TL Porszívó adapter

Hengerkefe

Kefe

iSolar 

Csőtisztító  kefe

Magasnyomású csukló 

Sarokcsukló

Vario csukló 



1.3 A Kärcher kínálatban elfoglalt pozíció

1. ÖSSZEFOGLALÓ
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iSolar 400

iSolar 800

Területteljesítmény 

[m²/óra]

Munkavégzés 

hatótávolsága[m]

100

7 10 14

300

Hengerkefe 500

200



1.3 A Kärcher kínálatban elfoglalt pozíció

iSolar 400 Hengerkefe 500 iSolar 800

400 mm 500 mm 800 mm

Akár 100 m²/h Akár 200 m²/h Akár 300 m²/h

Akár 7m a munkavégzés

hatótávolsága TL 7-tel

Függőleges: Akár 10m a munkavégzés

hatótávolsága - TL 10-zel

Vízszintes: Akár 14m a munkavégzés

hatótávolsága TL 14 -gyel

Akár 14m a munkavégzés

hatótávolsága TL 14-gyel

Belépő modell a könnyen

megközelíthető, kicsi felületekhez

és a magasabbra épített napelem

rendszerekhez.

Többcélú kefe homlokzatra és napelemes

alkalmazásokhoz a cserélhető kefefejeknek

köszönhetően. A hengerkefe mozgása garantálja

a kiváló irányíthatóságot homlokzatokon vagy

olyan sík felületeken, mint például a napelemes

rendszerek.

Ellenforgó kefék a nagyon nagy

felületteljesítmény eléréséhez és az

optimális kezelhetőség érdekében a 

keresztirányú erők

kiegyensúlyozásával. Különösen

alkalmas nagy tetőrendszerekhez.

1. ÖSSZEFOGLALÓ
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1.3 A Kärcher kínálatban elfoglalt pozíció

Hengerkefe 500 iSolar 800

 Nagyobb felületi erőhatás / tisztító teljesítmény

 Falszegély tisztításához (begyepesedett illesztésekhez) / 

mélytisztításhoz

 Kevesebb vízfogyasztás

 1 fázisú gépekkel is lehet dolgozni

 Makacs szennyeződésekre (henger csere)

 Homlokzat kompatibilis

 Térburkolat kompatibilis

 Nagyobb területteljesítmény

 Jobb kezelhetőség a széleken a nagyobb felületi érintkezés

miatt

1. ÖSSZEFOGLALÓ
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Mikor melyik kefét kell választani?



1.4 Célcsoportok és alkalmazási területek

1. ÖSSZEFOGLALÓ
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Alkalmazási területek

 Fotoelektromos rendszerek tisztítása istállókon, műhelyeken, házakon és ipari épületeken

 Különböző típusú homlokzatok tisztítása

 Ablakok és üvegházak tisztítása

 Térburkolatok és olyan érzékeny padlók tisztítása, mint a márványpadló

 Porszívózás különböző magasságokban

Célcsoportok

BSCKözszolgáltatás Mezőgazdaság Ipar



02

10

HENGERKEFE 500



2.1 Alkalmazások áttekintése

2. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - HENGERKEFE 500
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HOMLOKZATTISZTÍTÁS NAPELEM TISZTÍTÁS TÉRBURKOLAT TISZTÍTÁS



2.2 Tulajdonság - előny – haszon

Tulajdonság Előny Ügyfélhaszon

Cserélhető kefék Egy meghajtó – számos alkalmazás. 

A kefefej egyszerű cseréje az egyes felületekhez. 

Gyorsan összeállítható és 

többcélú használat.

Beépített permetező rúd Tökéletes vízeloszlás a teljes kefefejen. Jobb tisztítási eredmény, mivel

a vizet a kefe teljes hosszán 

eloszlatja.

Nagyteljesítményű 

szerkezet

Nagy teljesítményű PEEK műanyag a nagy nyomatékhoz és magas 

fordulatszámhoz.

Hosszú élettartam és magas

ellenálló képesség.

Döntött sörte elrendezés Csíkmentes munka: A kefe közepén lévő sörték döntve vannak, hogy

kiküszöbölje a szerkezet hézagát.

Karcmentes munka: az oldalsörték döntve vannak.

Nem áll fenn a károsodás

kockázata, hatékony

munkavégzés.

Opcionális

fröccsenésvédő

Fröccsenés elleni védelem eltávolítható átlátszó fóliával, egyszerűen rögzíthető 

a hengerkefe-meghajtó permetezőrúdjára. Ideális homlokzat tisztításához: A 

vizet visszavezeti a falhoz, így le tudja öblíteni a homlokzatot.

Jobb tisztítási eredmény az

öblítés és a vízcseppek elleni

védelem miatt.

Opcionális Vario csukló Napelem tisztításához tökéletes. Fixen hajlított, így a kefe irányát közvetlenül a 

rúd elforgatásával tudjuk szabályozni. Továbbá az éleket is könnyebb

megtisztítani.

Jobban irányítható kefe, és 

szélesebb tisztítási terület, mivel

a szélek könnyen elérhetők. 

2. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - HENGERKEFE 500
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2.3 Tulajdonságok áttekintése

2. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - HENGERKEFE 500
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Permetező 

rúd

Gyorscserélő 

mechanizmus 

bekattanó funkcióval

20 ° -os 

szögben 

döntött 

sörték a 

szélek 

tisztításához

Ferde sörték a 

csíkmentes tisztításhoz

Beépített 

magasnyomású 

fúvóka

Hatszögletű 

csatlakozás  

(elforgásgátló)

Sodrott sörték 

(puha  kefe)

Opcionális  fröccsenésvédő

cserélhető, átlátszó fóliával

Opcionális Vario csukló  

a kefe irányításához a 

napelem paneleken

Kefék színe

puha

közepes

kemény



2.4 Termék adatlap

2. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - HENGERKEFE 500

|  Yellow File facade-, solar-, window- & ground cleaning accessory|14

Ügyfélhaszon

 Egy meghajtó – számos alkalmazás.
A kefefej egyszerűen cserélhető az egyes 
felületekhez. 

 A beépített permetezőrúd révén tökéletes
vízeloszlás a kefefej teljes szélességében.

 A meghajtó még alacsony, 350 l/h 
vízszállítás mellett is működik.Az optimális
teljesítmény különféle fúvókák
használatával érhető el (a kiszerelés 
tartalmazza).

 Hosszú élettartam a tökéletes
anyagfelhasználásnak köszönhetően:
robusztus rozsdamentes acél és nagy 
teljesítményű PEEK műanyag.

A termékről röviden

Az új Hengerkefe 500 többféle tisztítási

feladathoz készült: homlokzattisztítás, 

ablaktisztítás, napelem vagy térburkolat

tisztítás a kefefejek cseréjének lehetősége

révén. A sörték elrendezése garantálja a 

csíkmentes végeredményt. Az oldalsó döntött

sörték biztosítják a karcmentes tisztítást.

Piaci bevezetés

Q3 

Hengerkefe 500 Opcionális tartozékok

Fröccsenésvédő
Fröccsenés elleni védelem eltávolítható 

átlátszó fóliával, könnyen rögzíthető a 

hengerkefe-meghajtó permetezőrúdjára

Vario Csukló
Csukló a kefe közvetlen irányításához a rúd 

egyszerű elfordításával. Tökéletes a 

napelemek tisztításához.

Műszaki adatok

 Tömeg: 2.8 kg

 Munkaszélesség: 500 mm

 Kapacitás: 350 –1.000 l/h

 Csatlakozó:  M18x1,5  hexagonnal

 Sörte anyaga: Puha és közepes keménységű PET 

(sodrott sörték a puha kefén); Kemény PA kefe

 Sebesség: 200 - 300 rpm (a vízszállítástól függően)

 Területteljesítmény: 200 m² / h

 Teleszkóprúd max. hossza: 

14 m vízszintes, 10 m   függőleges

 Max. hőmérséklet: 40 °C



2.6 Alkalmazási javaslat

2. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - HENGERKEFE 500
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Homlokzat puha közepes kemény vegyszer

Üveg homlokzat (ablak, üvegház) x
RM 55

RM 99

Vakolt homlokzat x x RM 43

Klinkertégla homlokzat x x RM 43

Beton homlokzat x x RM 43

Exposed aggregate concrete homlokzat x x RM 43

Fa  homlokzat x x RM 43

Hullámlemez homlokzat aluminum 

(függőleges / vízszintes bordázat)
x RM 55

Sárgaréz homlokzatok x x RM 55

Rozsdamentes homlokzatok x x
RM 55

RM 43

Vörösréz homlokzatok x RM 55

Acél homlokzat x RM 55

Festett homlokzatok x RM 55

PVC üvegszál homlokzat x
RM 43

RM 55

RM 99

Általános természetes kövek, pl. travertin vagy homokkő x x RM 55

Napenergia

Napelemek x RM 99

Termikus napenergia rendszer - hullámos műanyag-, 

üvegfelület
x RM 99

Speciális területek puha közepes kemény vegyszer

Membránfilm x RM 55

Plexi (PMMA), pl. görgős ajtókban x RM 55

Hálószövet (nagy reklámbannerek) x x RM 55

Szaniterek (csúszásmentes padló) x x
RM 25

CA 20/10

Tűzeset utáni helyreállítás (falak / mennyezetek) x x RM 31

Ponyva (teherautó,  reklámfelület, térelválasztó) x x RM 805

Lámpabúra beltéri és kültéri x RM 55

Padló

Fa terasz x RM 55

Természetes kő x RM 55

Jármű

Autó x RM 81

Lakókocsi / Busz x RM 81

Teherautó x x RM 81

Vonat x
RM 804 
RM 833

Vizes területek tisztítása

Medence x

Kisebb mesterséges tavak, szökőkút x x

Kefék színe

puha

közepes

kemény



03
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KEFE



3.1 Tulajdonság - Előny – Haszon 

Tulajdonság Előny Ügyfélhaszon

Beépített magasnyomású fúvóka A beépített nagynyomású fúvóka megfelel minden

magasnyomású tisztítónkhoz. Használható

kiegészítő tisztításra nagy szennyeződések

esetén.

Nincs szükség a fúvóka cseréjére. Csak

csatlakoztassa a teleszkóprudat vagy a HD 

szórószárat, és a nagynyomású tisztítás

lehetséges.

Többcélú használat A kefét teleszkóprúdhoz vagy nagynyomású

szórószárhoz lehet rögzíteni.

Rugalmas felhasználás igénytől függően.

Különböző keménységű kefék puha – közepes – kemény

Minden felülethez ajánlunk optimális anyagú és 

vastagságú sörtét.

Többféle felhasználás számos felületen.

Négy tisztavíz fúvókanyílás Két beépített tisztavíz fúvókát lehet künböző

variációban a négy fúvókanyíláshoz

csatlakoztatni.

Rugalmas felhasználás igénytől függően.

Opcionális sarokcsukló Beállítható szög a kefe tökéletes helyzetéhez a 

tisztítítandó objektumon.

Rugalmas felhasználás igénytől függően.

3. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - KEFE
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3.2 Tulajdonságok áttekintése

3. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - KEFE
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Beépített 

magasnyomású fúvóka

Több nyílás az alacsony nyomású 

(ozmózis víz) fúvókához, 

egyszerűen, kattintással rögzíthető.

Ferde sörték a 

csíkmentes tisztításhoz

Támasztó sörték

(közepes és kemény  

kefe)

Sodrott sörték 

(puha  kefe)

*alacsony nyomású / ozmózis tömlő 

külön kapható 25 és 50 m-es

Kefék színe

puha

közepes

kemény

Opcionális sarokcsukló a rúdon 

történő jobb rögzítés érdekében

Opcionális víztömlő csapvízhez 

vagy ozmózis vízhez az 

alacsony nyomású fúvókákhoz



3.3 Szerkezeti felépítés

3. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - KEFE 
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Teleszkóprúd

Sarokcsukló

Kefe

Vízellátó tömlő

Alacsony nyomású 

fúvókák vízcsatlakozóval  

(a kefe alaptartozéka)



3.4 Termék adatlap

3. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - KEFE 
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Ügyfélhaszon

 A beépített nagynyomású fúvóka megfelel
minden magasnyomású tisztítónkhoz. 
Használható kiegészítő tisztításra nagy
szennyeződések esetén.

 Három különböző keménységi kefe.

 Sodrott sörték a puha kefén, a sima 
felületek (ablakok, napelemek) jobb
tisztítási eljárása érdekében.

 Alacsony tömeg.

A termékről röviden

A különböző kefék teljessé teszik a portfóliót. 

Sokoldalúak és különféle keménységűek, 

ennek köszönhetően számos alkalmazásban 

használhatók tisztítási eszközként. Pl. 

ablakok és napelemek tisztítása tisztavízzel 

vagy teherautók, homlokzatok 

magasnyomású tisztítása.

Piaci bevezetés

Q3 

Kefe Opcionális tartozékok

Sarokcsukló
Beállítható szög a kefe tökéletes helyzetéhez

a tisztítítandó objektumon.

Víztömlő
Víztömlő, ami - csatlakoztatva - ellátja vízzel a 

kefe fúvókáit hálózati- vagy vízszűrő 

berendezés által kezelt vízzel .

25 m 

50 m Műszaki adatok

 Tömeg: 0.9 kg

 Munkaszélesség: 400 mm

 Csatlakozó: M18x1,5 with hexagon

 Sörte anyaga: Puha és közepes keménységű PET 

(sodrott sörték a puha kefén); kemény PA kefe

 Beépített magasnyomású fúvóka: 1x 035

 Beépített alacsony nyomású fúvóka: 2x

 Beépített alacsony nyomású fúvókanyílás: 4x

 Max. hossza a teleszkóprúdnak: 14 m

 Max. hőmérséklet: 60 °C



3.5 Alkalmazási javaslat

3. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - KEFE 
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Homlokzat puha közepes kemény vegyszer

Üveg homlokzat (ablak, üvegház) x
RM 55

RM 99

Vakolt homlokzat x x RM 43

Klinkertégla homlokzat x x RM 43

Beton homlokzat x x RM 43

Exposed aggregate concrete homlokzat x x RM 43

Fa homlokzat x x RM 43

Hullámlemez homlokzat aluminum 

( függőleges / vízszintes bordázat)
x RM 55

Sárgaréz homlokzatok x x RM 55

Rozsdamentes homlokzatok x x
RM 55

RM 43

Vörösréz homlokzatok x RM 55

Acél homlokzat x RM 55

Festett homlokzatok x RM 55

PVC üvegszál homlokzat x
RM 43

RM 55

RM 99

Általános természetes kövek, pl. travertin vagy homokkő x x RM 55

Napenergia

Napelemek x RM 99

Termikus napenergia rendszer - hullámos műanyag-, 

üvegfelület
x RM 99

Speciális területek puha közepes kemény vegyszer

Membránfilm x RM 55

Plexi (PMMA), pl. görgős ajtókban x RM 55

Hálószövet (nagy reklámbannerek) x x RM 55

Szaniterek (csúszásmentes padló) x x
RM 25

CA 20/10

Tűzeset utáni helyreállítás (falak / mennyezetek) x x RM 31

Ponyva (teherautó,  reklámfelület, térelválasztó) x x RM 805

Lámpabúra beltéri és kültéri x RM 55

Padló

Fa terasz x RM 55

Természetes kő x RM 55

Jármű

Autó x RM 81

Lakókocsi / Busz x RM 81

Teherautó x x RM 81

Vonat x
RM 804 
RM 833

Vizes területek tisztítása

Medence x

Kisebb mesterséges tavak, szökőkút x x

Kefék színe

puha

közepes

kemény
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TELESZKÓPRUDAK 

ÉS

ADAPTEREK



4.1 Tulajdonság - Előny – Haszon 

Tulajdonság Előny Ügyfélhaszon

Flexibilitás Egy rúd minden alkalmazáshoz: Magasnyomás, közepes nyomás, 

tisztavíz és porszívózás. Könnyen cserélhető adapterek.

Alkatrészek és komplexitás

csökkentése

Anti-Spin

(csavarodásgátló)

Egyedülálló a teleszkóprudak piacán. A rúdszakaszok nem foroghatnak a

speciális alakú bemenetek miatt. Ezáltal a kefe jobban irányítható.

Biztonságos és ergonomikus munka

Állítható szorítóerő A szorítóerő beállítása külön-külön, szerszám nélkül lehetséges. Minden 

rögzítőelemnek van külön beállítócsavarja.

A rúd jobb irányítása az optimális

szorítóerővel

Tömlőakasztó Minden rögzítőelemnek van egy extra akasztója az optimális

tömlővezetéshez a rúdon kívül.

Több flexibilitás

Forgó alapelem ütközővel Az új forgó alapelem ergonomikusabb, jobban segíti a rúd irányítását, 

mivel a magasnyomású tömlő alul van kivezetve. Az oldalirányú erők

elkerülhetők, és a rúd kezelése ergonomikusabb.

Ergonomikusabb munka

Nagyobb merevség Az elődökhöz képest a rudak nagyobb merevséggel bírnak, különösen a 

Hengerkefe 500 használatakor. Ez jobb kefe irányítást biztosít 14 m 

magasságban is. 

Jobb irányítás a rudaknál és 

ergonomikusabb munka

4. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - TELESZKÓPRÚD RENDSZER
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4.2 Tulajdonságok áttekintése (teleszkóprudak és adapterek)

4. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - TELESZKÓPRÚD RENDSZER
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Forgó 

alapelem 

Akasztó a 

hevederhez

Nyomógomb az 

adapter egyszerű 

cseréjéhez

Akasztó a tisztavíz 

tömlőjének 

vezetéséhez Szerszám nélküli 

szorítóerő-beállítás

Integrált reteszelő szalag

minden szakaszon a rúd

teljes kihúzásának 

elkerülése érdekében

Csúcs adapter  

hexagonnal

Ütköző

Teleszkóprudak

Csavarodásgátló
(kivéve a TL 7 F)



4.2 Tulajdonságok áttekintése (teleszkóprudak és adapterek)

4. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - TELESZKÓPRÚD RENDSZER
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Szerszám nélküli 

golyósszelep

beállítás a rúdon

EASY!Lock 

csatlakozó

M22 x 1,5 mm 

csatlakozó

Forgatható 

rögzítés

Teleszkóprúd adapterek

Alsó (base)

adapter 

csatlakoztatható

ID 35 és ID 40 

Porszívókhoz

Felső (top) 

adapter minden T 

/ NT tartozékhoz

TL Porszívó adapter TL Magasnyomású adapter
TL  Alacsony nyomású 

adapter

EASY!Lock 

csatlakozó
M22 x 1,5 mm 

csatlakozó



4.6 Az adapterek áttekintése és ajánlása
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Magasnyomású 

csukló 

Csavaros 

csatlakozó

Ereszcsatorna 

szórószár

Pisztoly rögzítőruddal

Ajánlott tartozékok

Magasnyomású adapter készlet elemek

Kefe



4.6 Az adapterek áttekintése és ajánlása
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Golyósszelep rúd-rögzítéssel

Ajánlott szívófejek és kefék

Közepes nyomású adapter készlet elemek

Hengerkefe 500 iSolar 800 iSolar 400 Forgó mosókefe 

nylon sörtékkel

Forgó mosókefe 

természetes sörtékkel



4.6 Az adapterek áttekintése és ajánlása
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|  Yellow File facade-, solar-, window- & ground cleaning accessory|28

Ajánlott alkalmazás
Laza por, szöszök felszívása csövekről

kiállítótermekben, sportcsarnokokban, raktárakban.
x

A lerakódott por felszívása a falakról, pl. silók és lapos

tárolóhelyek, ahol a nedves tisztítás nem megengedett
x

Száraz levelek porszívózása (x)

Nedves levelek porszívózása

Résszívó Résszívó Szívókefe Univerzális kefe Csőtisztító  kefe

35/100 

Csőtisztító  kefe

35/200

Alsó adapter minden

ID 35 és ID 40 könyökhöz

Felső (top) adapter 

minden T / NT 

tartozékhoz

Ajánlott szívófejek és kefék

Porszívó adapter készlet elemek
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HORDOZÓRENDSZER



5.1 Tulajdonság - Előny – Haszon 

Tulajdonság Előny Ügyfélhaszon

Ergonomikus munkavégzés A heveder a kar terhelését teljesen átátvezeti az egész

testre. Különösen akkor, ha a rudat a Hengerkefe 500-zal 

együtt használja, az erőhatás akár nullára redukálódhat, 

megkönnyítve ezzel a kefe fel-le mozgatását.

Ergonomikus és stresszmentes munka

Többcélú használat A heveder akasztóját nemcsak teleszkóprudakhoz való 

használatra tervezték. Használható pl. fűkaszához vagy 

normál magasnyomású szórószárhoz is. 

Univerzálisan alkalmazható

Állítható tartóerő A hevedert terhelő egyedi súlytól függően a tartóerőt 3-5 kg-

os rugós kiegyensúlyozóval lehet beállítani.

Univerzálisan alkalmazható

Praktikus szállítózsák A praktikus szállítózsák segítségével a hevedert kis helyen

tárolhatja és szállíthatja.

Könnyű szállítás a különböző 

alkalmazások között

5. TERMÉKINFORMÁCIÓ  - HORDOZÓRENDSZER
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5.2 Tulajdonságok áttekintése 
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Karabiner a 

biztonságos 

rögzítéshez

Állítható 

rugófeszítés

Rugalmas kábel a 

fel és le 

mozgáshoz

Forgatható tartórúd

Kényelmes párnázás 

és vállpántok

Állítható méretek



5.3 Termék adatlap
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Ügyfélhaszon

 A karokban a tartóerő teljes csökkentése

 Rugalmas munkavégzés, felfelé és lefelé
irányuló mozgás a rugós kiegyensúlyozónak 
köszönhetően lehetséges

 Nagy karabiner a szerszám egyszerű 
rögzítéséhez

 A Hordozórendszer kompatibilis
teleszkóprudakkal, sövényvágóval, többcélú
szerszámmal és nagynyomású szórószárral

 Állítható vállpánt különböző testméretekhez (S / 
M / L / XL)

 Ergonomikus vállpárnák a hosszantartó 
kényelmes munkavégzéshez

A termékről röviden

A Hordozórendszer állítható, jól párnázott, széles 

pánttal ellátott hevederből áll, amelyet a kezelő, 

mintegy hátizsákként visel. A tartandó eszközt 

egyszerűen rá kell kapcsolni a kiegyensúlyozó acél 

kábelére, átvéve az eszköz súlyát, és átvezetve azt 

az egész törzsre.

Piaci bevezetés

Q3 

Hordozórendszer Tartozékok

Szállítózsák

A praktikus szállítózsák segítségével a 

hevedert kis helyen tárolhatja és 

szállíthatja.

Karabiner

A karabiner különféle tartozékotat képes

beállítani a hevederhez.

Műszaki adatok

 Tömeg: 3.6 kg

 Üzemi tömeg: 3-8 kg
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Alkalmazások áttekintése



6.1 Gép és tartozék áttekintés

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

34

CsatlakozókKefékAdapterekTeleszkóprudak

Napelem tisztítás 

Homlokzattisztítás 

Térburkolat tisztítás 

Ablaktisztítás 

Magasnyomású tisztítás 

Magassági porszívózás 

Gép Alkalmazások 

TL 7 F

TL 7 H

TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C

TL Magasnyomású adapter

TL  Alacsony nyomású 

adapter

TL Porszívó adapter

Hengerkefe

Kefe

iSolar 

Csőtisztító  kefe

Magasnyomású csukló 

Sarokcsukló

Vario Csukló 



NAPELEM TISZTÍTÁS 



6.2 Napelem tisztítás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

|  Yellow File facade-, solar-, window- & ground cleaning accessory|36

Napelem tisztítás kefével és magasnyomású tisztítóval

Input Rudak Adapter Tömlő Csatlakozó Kefék

Magasnyomású

mosó
TL 7 H

TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C

TL  Alacsony

nyomású adapter
iSolar tömlő 7

iSolar tömlő 10

iSolar tömlő 14

Vario Csukló 350-1000 l/h:

Hengerkefe 500 meghajtó

+

Hengerkefe 500 puha kefe

700-1000 l/h:

iSolar 400

iSolar 800

1100-1300 l/h:

iSolar 400

iSolar 800



6.2 Napelem tisztítás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
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Napelem tisztítása kefével és hálózati vízzel vagy fordított ozmózissal tisztított vízzel

Input Rudak Tömlő Csatlakozó Kefe

Hálózati víz

Fordított ozmózis

Demineralizáció

TL 7 F

TL 7 H

TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C 

Vízellátó tömlő 25 m 

Vízellátó tömlő 50 m 

Sarokcsukló Kefe puha



HOMLOKZAT- ÉS ABLAKTISZTÍTÁS 



6.3 Homlokzat- és ablaktisztítás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
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A homlokzat tisztítása hengerkefével és magasnyomású tisztítóval

Input Rudak Adapter Tömlő Kefék

Magasnyomású

mosó
TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C

TL  Alacsony nyomású

adapter
iSolar tömlő 7

iSolar tömlő 10

iSolar tömlő 14

Hengerkefe 500 meghajtó

+

Hengerkefe 500 puha kefe

Hengerkefe 500 közepes kefe

Hengerkefe 500 kemény kefe



6.3 Homlokzat- és ablaktisztítás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
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A homlokzat tisztítása magasnyomású tisztítóval

Input Rudak Adapter Tömlő Csatlakozó

Magasnyomású mosó TL 7 F

TL 7 H

TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C

TL Magasnyomású adapter iSolar tömlő 7 

iSolar tömlő 10

iSolar tömlő 14

Magasnyomású csukló



6.3 Homlokzat- és ablaktisztítás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
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Homlokzat- és ablaktisztítás  kefével és hálózati vízzel vagy fordított ozmózissal tisztított vízzel

Input Rudak Tömlő Csatlakozók Kefék

Hálózati víz

Fordított ozmózis

Demineralizáció

TL 7 F 

TL 7 H

TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C

Vízellátó tömlő 25 m 

Vízellátó tömlő 50 m 

Sarokcsukló Ablakhoz

Kefe puha

Egyéb homlokzathoz

Kefe közepes

Kefe kemény



TÉRBURKOLAT TISZTÍTÁS 



6.4 Térburkolat tisztítás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
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Térburkolat tisztítás hengerkefével és magasnyomású tisztítóval

Input Adapter Kefék

Magasnyomású

mosó
Adapter 8 Hengerkefe 500 meghajtó

+

Hengerkefe 500 puha kefe

Hengerkefe 500 közepes kefe

Hengerkefe 500 kemény kefe



MAGASSÁGI PORSZÍVÓZÁS



6.5 Magassági porszívózás 

6. ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
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Magassági porszívózás 

Input Rudak Adapter Szívófej

Száraz porszívó

Nedves - száraz porszívó
TL 10 H

TL 10 C

TL 14 C 

TL Porszívó adapter Résszívó

Csőtisztító kefe 35/100 

Csőtisztító kefe 35/200 
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VEGYSZEREK



7.1 Vegyszerek

7. VEGYSZEREK
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Alkalmazási terület

Mezőgazdaság

Jármű

Járműalkatrészek (pl. motor)

Konyha, szaniter

Ipari alkatrészek

Napkollektor

Homlokzatok (pl. 

Templomok, történelmi és 

ipari épületek, zajgát)

Tisztító eszközök

Szennyeződés típusa

Olaj, zsír, korom, fehérje, 

szennyeződés a 

kibocsátások által, 

rovarmaradványok

Füstgyanta

Mészkő, rozsda, cement, 

sómaradványok

Graffiti, moha, zuzmók

Tevékenység

Előtisztítás

Tisztítás

Fertőtlenítés

Ápolás, védelem, megőrzés

Gyengéd,  nagy teljesítményű nagynyomású 

tisztítószer.

Sokféle felületre alkalmas, például kővel, téglával, 

műanyaggal, fával, üveggel borított felületekre.

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény és nagy 

anyagkompatibilitás.

F

A

B

RM 43 PRESSURE PRO HOMLOKZAT 

TISZTÍTÓ GÉL (20 l)

Innovatív, folyadékból gél készítmény.

Nagyon jó tapadási tulajdonság, függőleges 

felületeken is.

A szennyeződés feloldása hosszan tart a

legjobb eredményért.

F

A

B

B



7.1 Vegyszerek

7. VEGYSZEREK
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B

Gyengéd, de hatékony formuláció CLP 

osztályozás nélkül

Anyag- és felhasználóbarát.

Biztonságosan használható minden lúg- és 

savérzékeny felületen, például alumíniumon.

F

A

B

RM 55 PRESSURE PRO AKTÍV TISZTÍTÓSZER, 

SEMLEGES (2,5 l; 10 l; 20 l; 200 l)

Felületaktív alapösszetevő, tisztítószer 

hidegvizes alkalmazáshoz.

Energiatakarékos tisztítás.

Tökéletes tisztítószer hidegvizes

magasnyomású tisztításhoz.

F

A

B

Alkalmazási terület

Mezőgazdaság

Jármű

Járműalkatrészek (pl. motor)

Szállítmányozás

Ipari alkatrészek

Napkollektor

Homlokzatok (különösen

érzékeny felületek, mint 

például a festett)

Tisztító eszközök

Ipari padlók

Szennyeződés típusa

Olaj, zsír, korom, fehérje, 

szennyeződés a 

kibocsátások által, 

rovarmaradványok

Füstgyanta

Mészkő, rozsda, cement, 

sómaradványok

Graffiti, moha, zuzmók

Tevékenység

Előtisztítás

Tisztítás

Fertőtlenítés

Ápolás, védelem, megőrzés



7.1 Vegyszerek
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B

Nagyon lúgos készítmény.

Hatékonyan tisztít még hideg vízzel is.

Fáradságmentes és időtakarékos 

tisztítási folyamat.

F

A

B

RM 31 PRESSURE PRO, OLAJ- ÉS 

ZSÍROLDÓ EXTRA (2,5 l; 10 l; 20 l; 200 l)

Magasan koncentrált, nagyon erős zsíroldó.

Hatékonyan távolítja el a legdurvább

szennyeződéseket.

Tökéletes tisztítási eredmények és 

alacsony felhasználási költség.

F

A

B

Alkalmazási terület

Mezőgazdaság

Jármű

Járműalkatrészek              

(pl. motor)

Szállítmányozás

Ipari alkatrészek

Napkollektor

Homlokzatok (pl. 

Templomok, történelmi és 

ipari épületek, zajgát)

Tisztító eszközök

Ipari padlók

Szennyeződés típusa

Olaj, zsír, korom, fehérje, 

szennyeződés a 

kibocsátások által, 

rovarmaradványok

Füstgyanta

Mészkő, rozsda, cement, 

sómaradványok

Graffiti, moha, zuzmók

Tevékenység

Előtisztítás

Mélytisztítás

Fertőtlenítés

Ápolás, védelem, megőrzés
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B

Alkalmazási terület

Mezőgazdaság

Jármű

Járműalkatrészek (pl. motor)

Konyha, szaniter

Ipari alkatrészek

Napkollektor

Homlokzatok (pl. Templomok, 

történelmi és ipari épületek, 

zajgát)

Tisztító eszközök

Szennyeződés típusa

Olaj, zsír, korom, fehérje, 

szennyeződés a kibocsátások

által, rovarmaradványok

Füstgyanta

Mészkő, rozsda, cement, 

sómaradványok

Graffiti, moha, zuzmók

Tevékenység

Előtisztítás

Tisztítás

Fertőtlenítés

Ápolás, védelem, megőrzés

Innovatív, egyenletes szárad meg bármilyen 

vízkeménység mellett.

Megakadályozza a vízkövesedést és a 

vízcseppesedést vízlágyító rendszerek nélkül. 

A legjobb és leggazdaságosabb eredmények.

F

A

B

RM 99 PRESSURE PRO NAPKOLLEKTOR

TISZTÍTÓ (10 l; 20 l)

Segíti a tisztítókefe csúsztatását.

Anyagkímélő és biológiailag lebomló.                          

Megőrzi a napelemes és fotovoltaikus modulok, 

valamint az üveg-, műanyag- és 

alumíniumkeretek minőségét.

F

A

B
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