
ÄLÄ KÄYTÄ KEUHKOJASI 
SUODATTIMENA
Kärcherin uudet, turvalliset märkä- ja kuivaimurit on varustettu 
aiempaa paremmalla suodatinteknologialla, joka tukee pölyn-
hallintaa ja auttaa suojelemaan sinua ja työtovereitasi.
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IMUREITA JOKA LÄHTÖÖN

Ammattilaisten käyttöön mitoitetut monikäyttöimurit sopivat niin 
nesteen, karkean lian kuin hienojakoisenkin pölyn poistamiseen. 
Valikoimaan kuuluvat myös turvaluokitellut erikoismallit terveydelle 
haitallisen ja jopa räjähdysalttiin pölyn imurointiin.

Pöly-
luokka L
on lievästi vaarallinen (Low risk). 
Esimerkiksi normaali karkea lika ja 
osa puupölyistä (kuusi, mänty). Imurin 
läpäisyaste korkeintaan yksi prosentti. 

Pöly-
luokka M
on melko vaarallinen (Medium risk). 
Esimerkiksi muovi-, betoni- ja maalipöly 
sekä puupölyistä tammi ja pyökki. Imurin 
läpäisyaste korkeintaan 0,1 prosenttia.

Pöly-
luokka H
on erittäin vaarallinen (High risk). Esimer-
kiksi homepöly, asbesti ja muu syöpää 
aiheuttava pöly (lyijy, hiili). Imurin läpäi-
syaste korkeintaan 0,005 prosenttia. 

NT 30/1 TACT Te H
Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. Automaattinen 
suodattimen puhdistus (TACT) säilyttää imutehon pitkien käyt-
töjaksojen aikana. Sähkötyökaluliitäntä orjaimurikäyttöä varten. 
Mukana toimitettavat varusteet on tarkoitettu pölyluokkaan H ja 
ne ovat luokiteltu sekä lisensoitu asbestin imurointiin.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka H

NT 30/1 TACT Te M
Katkotonta imutehoa vaativaan ammattikäyttöön. 
Automaattinen suodattimen puhdistus (TACT) 
säilyttää imutehon pitkien käyttöjaksojen aikana. 
Sähkötyökaluliitäntä orjaimurikäyttöä varten.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka M LUE LISÄÄ
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TUNNISTA PÖLYLUOKAT

€ 589 alv. 0 %
1.148-235.0

€ 659 alv. 0 %
1.148-237.0



                 
€ 459 alv. 0 %
1.148-281.0

NT 30/1 Ap L
Kompakti ja laadukas keskikokoinen märkä-kuivai-
muri puoliautomaattisella suodattimenpuhdistus-
järjestelmällä. Lika ja nesteet voidaan luotettavasti 
imuroida kestävään 30 litran säiliöön.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Pölyluokka L

€ 289 alv. 0 %
1.148-221.0

T 12/1 HEPA
Kompakti, tehokas ja erittäin hiljainen imuri. 
Matalan painopisteen ansiosta imuri liikkuu 
tasapainoisesti ja ketterästi. Vakiovarusteena 
HEPA-suodatin ja fleece-pölypussi.

  Moottoriteho 800 W
  Ilmamäärä 53 l/s
  Alipaine 240 mbar
  Säiliötilavuus 12 l
  Virtajohdon pituus 15 m

€ 209 alv. 0 %
1.355-149.0

HV 1/1 Bp CS
Akkukäyttöinen pölynimuri on kevyt, tehokas ja 
monikäyttöinen. Mukana tulevan varustepaketin (Cs) 
ansiosta se on ihanteellinen asennustyöhön esim. 
timpureille tai sähkömiehille. Akun kesto täydellä 
teholla 21 min ja 35 min eco-toiminnolla.

  Moottoriteho 115 W
  Ilmamäärä 33 l/s
  Alipaine 47 mbar
  Säiliötilavuus 0,9 l
  Paino 1,8 kg
  Haitarimainen imuletku, harjasuulake, rakosuulake, kantohihna
  Laturi ja 18 V 2,5 Ah akku

€ 229 alv. 0 %
1.394-222.0

NT 30/1 TACT TE Adv L 
Vahva ja kestävä märkä-kuivaimuri automaattisella Tact-suo-
dattimen puhdistusjärjestelmällä ja sähkötyökaluliitännällä. 
Mukana ADV-mallissa tulee antistaattiset varusteet.

  Moottoriteho 1380 W
  Ilmamäärä 74 l/s
  Alipaine 254 mbar
  Säiliötilavuus 30 l
  Virtajohdon pituus 7,5 m
  Antistaattinen järjestelmä
  Pölyluokka L



RAKENNUSPÖLYN HALLINTA 
VÄHENTÄÄ TERVEYSRISKEJÄ

Mallistostamme löytyy luotettava ja tehokas imuri jokaiseen 
käyttökohteeseen. Hyväksytyt imurit tunnistaa selkeistä turva-
merkinnöistä. Jos työympäristössä on puu-, metalli-, betoni-, 
kivi- tai muovipölyä, tarvitaan yleensä ainakin M-luokan imuri. 
Mikäli työkohteessa on riski altistua syöpää aiheuttavalle 
pölylle, kuten asbestille, on käytettävä H-luokan imuria. 
Kärcherin M- ja H-luokan erikoisimureissa on antistaattiset 
imuvarusteet ja sähköinen imutehon säätö.

Lue lisää aiheesta www.karcher.fi 


