
PUZZI 8/1 C
Met de Puzzi 8/1 C vervolledigen we ons huidige gamma van professionele sproei-extractiereinigers met een krachtig

instapmodel. Dit sproei-extractieapparaat kan worden gebruikt voor de efficiënte reiniging van stoffen bekleding of de

plaatselijke reiniging van tapijtvloeren. Dankzij zijn heel lage restvochtigheid kunnen gereinigde tapijten en stoffen bekleding

snel opnieuw worden gebruikt.

Bestelnr. 1.100-225.0

■   Opklapbare haak voor netsnoer
■   Grote voetschakelaar
■   Opbergvak voor handsproeier

Technische gegevens

EAN Code 4039784962200

Zijborstel voor nat vuil m²/u 12 – 18

Luchtverplaatsing l/s 61

Vacuüm mbar / kPa 230 / 23

Sproeihoeveelheid l/min 1

Sproeidruk bar 1

Vers/vuil watertank l 8 / 7

krachtturbine W 1200

Vermogen pomp W 40

huidig type V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Gewicht zonder accessoires kg 9,8

Gewicht inclusief verpakking kg 13,4

Afmetingen (L × B × H) mm 530 × 330 × 440

Uitrusting

Sproeislang met geïntegreerde
watertoevoer

m 2,5

Geïntegreerde opbergruimte voor
toebehoren voor handzuigmond



Stroomkabel m 7,5

Bekledingszuigmond 

Bevestiging voor handsproeier 

Kabelhaak 

Handsproeier 
 Bij de levering inbegrepen      
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Laag gewicht

■ Met slechts 9,8 kilogram ongeveer 35 procent

lichter dan vergelijkbare apparaten.

■ Gemakkelijk te vervoeren, ook over hindernissen

en trappen.

■ Met één hand te vervoeren door geïntegreerde

handgreep.

Compacte constructie

■ De Puzzi 8/1 C is vooral bijzonder geschikt voor

het reinigen van stofbekledingenen interieurs

van voertuigen.

■ Compacte, ruimtebesparende constructie.

■ Duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig

apparaat.

Verwijderbare, slimme 2-in-1 container

■ Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.

■ Handig en eenvoudig om vuil water te

verwijderen.
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Bestelnr. Beschrijving

TAPIJTREINIGERS

Vloerzuigmond

Tapijtreinigingsset met vloerzuigmond 240
mm voor Puzzi

1 4.130-007.0 Handige tapijtreinigingsset voor Puzzi stofzuigers van Kärcher. De set bestaat uit een flexibele
vloerzuigmond (240 mm), een sproei-/zuigbuis en een D-handgreep.



Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi 2 4.130-008.0 Vloerzuigmond met flexibele zuigmond en transparant gezichtsveld voor optimale reiniging van
tapijten met de Puzzi stofzuiger van Kärcher. Breedte: 240 mm



TOOL KOMPLEET 3 4.130-127.0 Deelbaar, kunststof koppeling met aluminium buis 

Handsproeiers

Bekledingsmondstuk om in het handvat te
steken voor Puzzi

4 4.130-001.0 Compacte, 110 mm brede bekledingszuigmond voor de standaard handgreep 4.130-000.0 uit de
Puzzi-serie.



Handmondstuk 5 4.130-116.0 Kunststof, DN 32, met transparant venster. Voor reiniging van stoffen bekleding of kleine
oppervlakken waar je met de vloerzuigmond niet bij kunt.



Sproei-/zuigslangen

Sproei-/zuigslang 2,5 m Puzzi 6 6.394-826.0 2,5 m lange sproei-/zuigslang. Geschikt voor Kärcher Puzzi stofzuigers. 

Sproei-/zuigslang 4,0 m 7 6.394-375.0 Sproei-/zuigslang met een diameter van 32 mm en een lengte van 4 m. Geschikt voor Kärcher Puzzi
stofzuigers.



Overig

Behandel puzzels 8 4.130-000.0 Modulaire handgreep voor vloer-, stoffering- en kierenzuigmond. Met geïntegreerd kijkvenster om
het opgezogen vuil te controleren. Aansluitingen voor spuit- en zuigslang.



Sproei-/zuigbuis Puzzi 9 4.025-004.0 Sproei-/zuigbuis met een lengte van 775 mm voor Puzzi stofzuigers van Kärcher. De buis is ook
ideaal voor het verlengen van de bestaande spuit-/zuigbuis.



Plintenzuigmond 10 4.130-010.0 Plintenzuigmond voor sproei-extractieapparaten. 

D-handgreep Puzzi 11 4.321-001.0 Ideaal voor het eenvoudig reinigen van tapijten: D-handgreep voor bevestiging aan de
sproei-/zuigbuis van Puzzi-stofzuigers van Kärcher.



Vloeradapters

Adapter voor harde vloeren 240 mm 12 4.762-014.0 Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm. 

Vloersproeiers

Vloersproeier voor steentapijt en harde
vloeren

13 4.130-117.0 Deelbaar, met kunststof koppeling, vloersproeier voor natte vloeren (metaal) met inzetstuk voor
sproeier



 Bij de levering inbegrepen       Beschikbaar toebehoren     

TOEBEHOREN VOOR PUZZI 8/1 C
1.100-225.0
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