
BD 50/50 C BP CLASSIC
Η μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Classic της Kärcher είναι ένα βασικό μοντέλο στην πρώτη κατηγορία των μπαταριοκίνητων
μηχανημάτων. Απόδοση επιφάνειας μέχρι 2.000 τμ/ώρα.

Αριθμός παραγγελίας 1.127-001.0

■   Μπαταριοκίνητο
■   Μονού δίσκου
■   Εξαιερτικά εύκολο στη χρήση

Τεχνικά Στοιχεία
4054278006680

Πλάτος εργασίας βουρτσών mm 510

Πλάτος εργασίας αναρρόφησης mm 900

Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 2040

Πρακτική απόδοση επιφάνειας m²/h 1070

Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 50 / 50

Πίεση επαφής βούρτσας g/cm² / kg 27,3 – 28,5 / 20 – 23

Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας rpm 180

Ονομαστική ισχύς εισόδου W max. 1100

Μπαταρία V 24

Διάρκεια ζωής μπαταρίας h max. 3

Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 66

Κατανάλωση νερού l/min 2,3

Τύπος κίνησης Μπαταρία
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 77,6

Διαστάσεις (L × W × H) mm 1170 × 570 × 1025

Εξοπλισμός
Βούρτσα δισκοειδής 

Μάκτρο, σχήματος V 

Σύστημα 2 κάδων 

Κινητήρας Μπαταρία
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.
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Διαθέτει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και

κυλίνδρους μεταφοράς για μέγιστη άνεση

■ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή
της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του
διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).

■ Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς καθιστά δυνατή
τη μέθοδο δύο βημάτων.

■ Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς διευκολύνει
σημαντικά τη μεταφορά της μηχανής.

Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα

λειτουργίας EASY

■ Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου

■ Μικροί χρόνοι εκμάθησης

■ Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το
μηχάνημα εύκολο στη χρήση

Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο

■ Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης

■ Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD

Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm 1 4.905-026.0 Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες
από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.



Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 510 mm 2 4.905-027.0 Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6
χιλ., μήκος 41 χιλ.



Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510
mm

3 4.905-029.0 Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για
βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.



SWEEPING

Pickers

Συλλέκτης απορριμμάτων χειρός 100cm 4 6.999-113.0 Για εύκολη αποκομιδή ρύπων. 

TEXTILES DURABLE

Pockets

Πανέτα ECO!, μπλε 5 6.999-143.0 Πανέτα μικροϊνών για εξαιρετική συλλογή της σκόνης. 

Πανέτα ECO!, κόκκινη 6 6.999-136.0 

FLOOR WET CLEANING

Spraymopsystems

Ψεκαστικό σύστημα ECO! 7 5.999-045.0 Ψεκαστικό σύστημα σφουγγαρίσματος με φιάλη 0.66 λίτρων και μονάδα ψεκασμού. 

ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΏΝ ΤΣΟΧΏΝ

Δίσκοι

Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 508 mm 8 6.369-468.0 Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα. 

Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm 9 6.369-079.0 Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm 

Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm 10 6.369-078.0 Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm 

Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm 11 6.369-077.0 Σκληροί μαύροι, 480 mm 

Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm 12 2.639-258.0 Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης. 

Τσόχα, μαλακό, φυσικό, 500 mm 13 6.371-146.0 Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα. 

Οδηγοί για τσόχες

Pad disk complete STRONG D51, 479 mm 14 4.762-593.0 Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με
επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης
τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΏΝ ΤΣΟΧΏΝ

Οδηγοί για τσόχες

Οδηγός τσόχας, 479 mm 15 4.762-534.0 Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα. 

Διαμαντένιες τσόχες

Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 508 mm 16 6.371-260.0 Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές
γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της
κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής
κρυσταλλοποίησης.



Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm 17 6.371-261.0 Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές
γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της
πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής
λάμψης.



Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm 18 6.371-240.0 Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό
συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα
κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.



Τσόχες μελαμίνης

Pad set 2x D 508 Melamin 19 6.371-025.0 Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και
λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την
αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.



ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.

Σύστημα αναρρόφησης πλήρες

Μάκτρο, 850 mm, ίσιο 20 4.777-401.0 Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρου από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι. 

Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V 21 4.777-079.0 Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι,
με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.



Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης

Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι,
BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890
mm

22 6.273-207.0 Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με
εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.



Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890
mm

23 6.273-229.0 Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με
σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.



Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm 24 6.273-290.0 Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό
σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.



ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Στάνταρ, με ραβδώσεις, 890 mm 25 6.273-213.0 Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με
αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.



ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ

Home base εξαρτήματα

Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες 26 9.753-023.0 Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού. 

Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης 27 4.070-075.0 Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό
για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο
μηχάνημα.



Χειρολαβή, γκρι 28 6.980-078.0 Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα
Homebase 5.035-488.0.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ

Home base εξαρτήματα

Στήριγμα φιάλης 29 6.980-080.0 Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. 

Κιτ Κουτιού Home Base 30 4.035-406.0 Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά,
εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.



Homebase Αντάπτορα 31 5.035-488.0 Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. 

Διπλό άγκιστρο 32 6.980-077.0 Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα
Homebase 5.035-488.0.



Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης 33 9.753-088.0 Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base
και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.



Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM

Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού
DS 3

34 2.641-811.0 Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να
το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος.
Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).



Διάφορα

Πρόσθετο κιτ eco!zero 35 5.388-133.0 Επιλέγουμε eco!zero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO
2

 που
παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται
σε παγκόσμιο επίπεδο.



Σωλήνας πλήρωσης 36 6.680-124.0 Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης
για όλες τις τυπικές βρύσες.



ΚΙΤ

Αλλα προσθέτα κιτ

Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική
βαλβίδα BD 50/5

37 2.643-986.0 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού από τα δοχεία στα
μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής
βαλβίδας.



Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης 38 4.444-015.0 Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). 

Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα
του μάκτρου

39 4.035-619.0 Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου.
Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.



ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ

Μπαταρίες

Battery kit Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, χωρίς
ανάγκη για συντήρηση

40 2.815-100.0 Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 105 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς
ανάγκη συντήρησης.



Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, χωρίς
ανάγκη για συντήρηση

41 2.815-099.0 

Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς
ανάγκη για συντήρηση

42 2.815-091.0 Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς
ανάγκη συντήρησης.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ

Μπαταρίες

Battery kit AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, χωρίς
ανάγκη για συντήρηση

43 2.815-090.0 Κιτ μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το κιτ περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με
τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.



Φορτιστές μπαταριών

Φορτιστής, 24 V 44 6.654-179.0 για μπαταρία 6.654-097, για χρήση με 100 – 230 V 

45 6.654-329.0 Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα
μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.



Αξεσουάρ για μπαταρίες

Mounting kit battery kit 46 2.638-036.0 Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι
βραχίονες.



47 2.638-144.0 Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας και
καλώδιο σύνδεσης και 1 βραχίονας.



ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ

Αλλα

Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες 48 4.070-006.0 Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα
Home Base.



TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS

Storage

Basket with bottle insert 49 6.999-290.0 

ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ

Αντλια Ψεκασμού 1 L 50 6.394-409.0 Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. 

 Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0
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