
BD 43/35 C Ep
Ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) και οικονομικά προσιτό: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με τε-
χνολογία δίσκου καθαρίζει έως και 1700 m²/h. Για αποτελεσματικό βασικό και τακτικό καθα-
ρισμό χώρων έως 900 m².
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 Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχου

 Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
 Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχάνημα

 Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

 Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
 Μικροί χρόνοι εκμάθησης

 Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

 Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
 Μικροί χρόνοι εκμάθησης

 Μικρό και compact μηχάνημα

 Ιδιαίτερα ευκίνητο
 Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν BD
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BD 43/35 C Ep

 Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
 Λειτουργία με ρεύμα
 Πλαίσιο που δεν διαβρώνεται

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.515-401.0

 4054278059532
Τρέχων τύπος V / Hz 230 / 50
Πλάτος εργασίας βουρτσών mm 430
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης mm 900
Μέγ. απόδοση επιφάνειας ft²/hr 1720
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 35 / 35
Πίεση επαφής βούρτσας g/cm² / kg 30 – 40 / 26,5 – 28,5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας rpm 180
Ονομαστική ισχύς εισόδου W 1400
Διαστάσεις (L × W × H) mm 1135 × 520 × 1025

Εξοπλισμός
Βούρτσα δισκοειδής  
Σύστημα 2 κάδων  
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-
τος

 

Μάκτρο, σχήματος V  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Σύστημα αναρρόφησης πλήρες

Μάκτρο 1 4.777-079.0 900 mm διαφανές 1 Τεμά-
χιο(α)

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



2 4.777-401.0 850 mm διαφανές 1 Τεμά-
χιο(α)

Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρου από διαφανή 
πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι. 

Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης

Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε 
σχήμα V

3 6.273-023.0 1010 mm διαφανές 2 -τμήμα Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για 
μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης 
κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυου-
ρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.



Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτι-
κό στο λάδι, BR-BD530,55

4 6.273-207.0 890 mm διαφανές 2 -τμήμα 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 5 6.273-229.0 890 mm διαφανές 2 -τμήμα 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.



6 6.273-290.0 890 mm διαφανές 2 -τμήμα 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) 7 6.273-213.0 890 mm μπλε 2 -τμήμα 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.
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Βαθμός σκλη-
ρότητας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Δισκοειδείς βούρτσες για BD

Δισκοειδής βούρτσα 1 4.905-022.0 μεσαίο 430 mm κόκκινο 1 Τεμά-
χιο(α)

Για γενικός καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδου. Περιλαμβά-
νεται στον βασικό εξοπλισμό του D 43. 

2 4.905-023.0 μαλακό 430 mm φυσικό 1 Τεμά-
χιο(α)

Από φυσικές ίνες, για καθάρισμα και γυάλισμα. Τοποθετείται 
στο D 43. 

3 4.905-025.0 σκληρό 430 mm μαύρο 1 Τεμά-
χιο(α)

Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για 
επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση. Τοποθετείται στο D 
43.
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Αριθμός πα-
ραγγελίας

Βαθμός σκλη-
ρότητας Διάμετρος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Δίσκοι

Τσόχα 1 6.369-469.0 πολύ μαλακό 432 mm ασπρο 5 Τεμά-
χιο(α)

Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm 

2 6.371-081.0 μαλακό 432 mm Μπεζ 5 Τεμά-
χιο(α)

Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα. 

3 6.369-470.0 μεσαίο-μαλακό 432 mm κόκκινο 5 Τεμά-
χιο(α)

5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για 
τον καθαρισμό όλων των δαπέδων. 

4 6.369-472.0 μεσαίο-σκληρό 432 mm πράσινο 5 Τεμά-
χιο(α)

5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για 
την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. 

5 6.369-473.0 σκληρό 432 mm μαύρο 5 Τεμά-
χιο(α)

5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρε-
ση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό. 

Διαμαντένιες τσόχες

Διαμαντένια τσόχα 6 6.371-256.0 τραχύ 432 mm ασπρο 5 Τεμά-
χιο(α)

Λευκή διαμαντένια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για 
σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομα-
κρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ 
επιφάνειες.



7 6.371-257.0 μεσαίο 432 mm κίτρινο 5 Τεμά-
χιο(α)

Κίτρινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για 
σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομα-
κρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιό-
μορφη και λαμπερή επιφάνεια.



8 6.371-238.0 λεπτό 432 mm πράσινο 5 Τεμά-
χιο(α)

Πράσινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για 
ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και 
φυσική πέτρα.



Οδηγοί για τσόχες

Pad disk complete STRONG D43 9 4.762-592.0 403 mm 1 Τεμά-
χιο(α)

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 κεφα-
λής καθαρισμού D 43.



Οδηγός τσόχας 10 4.762-533.0 403 mm 1 Τεμά-
χιο(α)

Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και 
μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock). Τοποθετείται 
στο D 43.



Τσόχες μελαμίνης

Pad set 2x D 432 Melamin 11 6.371-023.0 432 mm Γκρι/
λευκό

2 Τεμά-
χιο(α)

Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές 
μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές 
περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για 
εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.



Δίσκος από μικροίνες

Pad micro-fibre set 5x D 432 12 6.371-346.0 430 mm ασπρο 5 Τεμά-
χιο(α) 
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Χρώμα

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Διάφορα

Πρόσθετο κιτ eco!zero 1 5.388-133.0 1 Τεμά-
χιο(α)

Επιλέγουμε eco!zero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθα-
ρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παρά-
γονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτο-
βουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο.



Καλώδιο προέκτασης 2 6.647-022.0 20 m 1 Τεμά-
χιο(α)

Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα 
με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης 
και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.



Σωλήνας πλήρωσης 3 6.680-124.0 1,5 m 1 Τεμά-
χιο(α)

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



Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM

Σταθμός Δοσολογίας Χημικού 
Προϊόντος Καθαρισμού DS 3

4 2.641-811.0 1 Τεμά-
χιο(α)

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).



Home base εξαρτήματα

Homebase Αντάπτορα 5 5.035-488.0 1 Τεμά-
χιο(α)

Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. 

Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης 6 4.070-075.0 1 Τεμά-
χιο(α)

Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύ-
σης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για 
εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ 
εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.



Διπλό άγκιστρο 7 6.980-077.0 1 Τεμά-
χιο(α)

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



Χειρολαβή, γκρι 8 6.980-078.0 γκρι 1 Τεμά-
χιο(α)

Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπα-
νου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα 
Homebase 5.035-488.0.



Στήριγμα φιάλης 9 6.980-080.0 γκρι 1 Τεμά-
χιο(α)

Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε 
συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. 

Κιτ Κουτιού Home Base 10 4.035-406.0 1 Τεμά-
χιο(α)

Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊό-
ντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές 
σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.



Βάση ράβδου αναρρόφησης πλή-
ρης

11 9.753-088.0 1 Τεμά-
χιο(α)

Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με 
το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επι-
τρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Μήκος Διάμετρος

Ποσότη-
τα Τιμή Περιγραφή

Άλλα προσθέτα κιτ

Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγ-
γισης με σφαιρική βαλβίδα

1 2.643-977.0 Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης επιτρέπει τη μετρούμε-
νη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού στα δοχεία μας στα 
μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 43/25 C και BD 43/35 C. 
Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.



Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης 2 4.444-015.0 3,25 m 1 Τεμά-
χιο(α)

Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. 
ψυγεία). 

Κιτ προσάρτησης τροχών με προ-
φυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου

3 4.035-619.0 2 -τμήμα Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημά-
δια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται 
αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει 
ραφιών.
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα ID Πλάτος Μήκος Τιμή Περιγραφή

Άλλα

Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρι-
σμού, πλήρες

1 4.070-006.0 1 Τεμάχιο(α) Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρι-
σμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home 
Base.
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