
PUZZI 30/4
De Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine is de economische reinigingsoplossing voor grote tapijtvloeren. Voor ergonomisch,

ontspannen en snel reinigen.

Bestelnr. 1.101-120.0

■ Vuilwaterreservoir afneembaar
■ Niveau-indicatie schoonwaterreservoir
■ Liggend vervoer met vol schoonwaterreservoir mogelijk

Technische gegevens

EAN Code 4039784632417

Zijborstel voor nat vuil m²/u 60 – 75

Luchtverplaatsing l/s 74

Vacuüm mbar / kPa 254 / 25,4

Sproeihoeveelheid l/min 3

Sproeidruk bar 4

Vers/vuil watertank l 30 / 15

krachtturbine W 1200

Vermogen pomp W 70

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

Gewicht zonder accessoires kg 26

Afmetingen (L × B × H) mm 580 × 460 × 930

Uitrusting

Sproeislang met geïntegreerde
watertoevoer

m 4

Stopcontact voor Profi-borstelwals PW 30/1

Sproei-/zuigslang m 4

Extra handgreep 
Brede vloerzuigmond met
flexibele zuiglip



Handsproeier 
 Bij de levering inbegrepen 

P
u
zz

i 
3

0
/4

, 1
.1

0
1

-1
2

0
.0

, 2
0

2
2

-0
9

-0
2

www.johnvisscher.nl


Stopcontact voor PW 30

■ Door het geïntegreerde stopcontact kan de PW

30/1 flexibel zonder extra stroombron worden

gebruikt.

■ Als het stopcontact niet wordt gebruikt, wordt hij

door een automatisch sluitende klep doeltreffend

beschermd.

■ De PW 30/1 verhoogt de oppervlakteprestatie,

reinigt de tapijtvezels met een roterende borstel

en richt ze weer op.

Afneembaar vuilwaterreservoir

■ Ter bescherming tegen verontreiniging is de

handgreep van het vuilwaterreservoir aan de

buitenkant aangebracht.

■ Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk

uitneembaar en kan ook worden gebruikt om het

schoonwaterreservoir te vullen.

■ Een korte handleiding aan de achterkant van het

vuilwaterreservoir geeft een duidelijke uitleg

over de productiestappen.

Extreem stille machine

■ Met slechts 66 dB(A) is de Puzzi 30/4 de stilste

sproei-extractiemachine in zijn soort.

■ Dankzij zijn laag geluidsniveau is het apparaat

universeel inzetbaar.Ook onder werktijd in

bedrijven en in hotels.

■ De lage geluidsemissie is aangenaam voor de

gebruiker en maakt langerewerkintervallen

mogelijk.
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Bestelnr. Beschrijving

OVERIG TOEBEHOREN BR/BD

Homebase toebehoren

Adapter Homebase 1 5.035-488.0 Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine. 

TAPIJTREINIGERS

Vloerzuigmond

Tapijtreinigingsset met vloerzuigmond 350
mm voor Puzzi

2 4.130-011.0 Handige tapijtreinigingsset voor Puzzi stofzuigers van Kärcher. De set bestaat uit een flexibele
vloerzuigmond (350 mm), een sproei-/zuigbuis en een D-handgreep.



Tapijtreinigingsset met vloerzuigmond 240
mm voor Puzzi

3 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 4 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



Flexibel vloermondstuk 350 mm Puzzi 5 4.130-009.0 Vloerzuigmond met flexibele zuigmond en transparant gezichtsveld voor optimale reiniging van
tapijten met de Puzzi stofzuiger van Kärcher. Breedte: 350 mm



Sproei-/zuigslangen

Sproei-/zuigslang 4,0 m Puzzi 30/4 6 6.394-874.0 Sproei-/zuigslang met schroefdraad 4m lang. Geschikt voor de Kärcher Puzzi 30/4 stofzuiger. 

Overig

Behälter Reinigungsmittel, komplett 7 4.070-006.0 Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een
Homebase-rail.



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.



Handsproeiers

Bekledingsmondstuk om in het handvat te
steken voor Puzzi

12 4.130-001.0 Compacte, 110 mm brede bekledingszuigmond voor de standaard handgreep 4.130-000.0 uit de
Puzzi-serie.



Vloeradapters

Adapter voor harde vloeren 240 mm 13 4.762-014.0 Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm. 

Adapter voor harde vloeren 350 mm 14 4.762-017.0 Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 350 mm. 
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Bestelnr. Beschrijving

TAPIJTREINIGERS

PW 30/1 15 1.913-103.0 Extra borstelwals voor de Puzzi 300 S waardoor de basiscapaciteit verhoogt met ongeveer 35 %. 
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