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DIY Professional

DIY Professional term ékcsalád

DIY Professional
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DIY Professional

Prof. DIY portfólió áttekintés

HD

T/NT

FC

KM

ProHD 400

ProKM 400

ProBR 400

ProPuzzi 400ProNT 400 ProNT 200
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DIY Professional

Információk

• A sorozat összes 
terméke megfelel a 
professzionális 
felhasználók 
hatékonysági és 
megbízhatósági 
igényeinek

• Minden terméket 
szakmérnökök
terveztek és 
készítettek

• Minden terméket 
sikeresen 
teszteltünk a 
szakmai 
szabványoknak 
megfelelően

Hatékony és megb ízható

• Állandó szívóerő
a félautomata 
szűrőtisztító
rendszernek 
(Ap) 
köszönhetően

• Robosztus 
négyszögletes 
tartály és fej

• Megbízható
turbina

• Robosztus 
készülékház és 
ütköző a 
professzionális 
környezetben 
történő gyakori 
használathoz

• Kényelmes és 
szilárd 
lábkapcsoló

• A robosztus és 
nagy kerekek 
lehetővé teszik, 
hogy a 
felhasználó
felvigye a 
készüléket a 
lépcsőn

• Az 
összecsukható
nyomókar jól 
állítható, a 
készülék 
sérülése nélkül  
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ProHD 400 Vevői előnyök

Kiváló mozgékonyság , a rendkívül kompakt 
konstrukciónak és kis tömegnek köszönhetően.

Megbízható, 3 dugattyús axiális szivattyú
bronz hengerfejjel

Automatikus nyomáscsökkent ő rendszer , a 
nagynyomású alkatrészek megóvására

Kiegészítő hordozó fogantyú , a könnyű
mozgatás és szállítás érdekében

Alkalmas függ őleges és vízszintes 
működtetésre , így maximális rugalmasságot 
biztosít

Kényelmes tartozék tároló (fej tároló rekesz, 
csavaros csatlakozó M18x1,5 a felület 
tisztítóhoz és gumipánt a nagynyomású tömlő
rögzítéséhez)

A termék alapötlete

Az új, Professional HD termékcsaládot a 
fogyasztók mozgékonyságra, tartozék 
tárolásra, rugalmasságra és megbízhatóságra 
vonatkozó igényeiknek megfelelően terveztük. 
Kompaktságának és kis tömegének 
köszönhetően a működtetés helye könnyen 
és kényelmesen változtatható.

Műszaki adatok

Áramellátás                          230 V/ 1 ~/ 50 Hz       

Víz áramlási sebesség 500 l/h              

Üzemi nyomás                      130 bar / 13 MPa

Max. nyomás                        170 bar / 17 MPa

Csatlakozó terhelés                              2,4 kW

Max. víz adagolási hőm.                       60°C

Tömeg (tartozékok nélkül)                    20,5 kg

Méretek                          351 x 312 x 904 mm

Bevezetés a piacra

2015 február

Megrendelés szám / EAN

ProHD 400                                    1.520-093.0

EAN-kód                              4039784945395

1.10. Termék adatlap

Standard tartozékok

Könnyen, nyomással kioldható
szórópisztoly
4.775-463

Forgatható, rozsdamentes acél 
szórószár 840 mm
4.760-663

Nagynyomású tömlő 10 m
6.391-238

Szívófej 15°

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Kiegészítő hordozó fogantyú

- Könnyen járműbe rakható és könnyen szállítható lépcsőn
-Daruval emelhető
�Kényelmesebb és rövidebb beállítási idő, a különböző
helyeken való használathoz 

Függőleges és vízszintes működtetés

- Maximális rugalmasság, a felhasználó kiválaszthatja az 
optimális üzemmódot az adott alkalmazáshoz 

- pl. állványzatokon a vízszintes üzemmód maximális 
biztonságot és stabilitást biztosít
� Kényelmesebb és biztonságosabb a felhasználóra és a 

gépre nézve

Kényelmes tartozék tároló
- Fej tárolók a tripla és forgó fejhez
- Csavaros csatlakozó M18x1,5 a felület tisztító
tárolásához
- Gumipánt a nagynyomású tömlő rögzítéséhez

- Minden tartozék biztonságosan tárolható a gépen
� Könnyű szállítás, a tartozékok kilazulásának vagy 

sérülésének veszélye nélkül 

Automatikus nyomáscsökkentő rendszer 

- Megvédi az alkatrészeket és javítja a tartósságot
� Alacsonyabb karbantartási és javítási költségek
- Kisebb erőkifejtés szükséges a kioldó szórópisztoly 

megnyomásához
�Gazdaságosabb a felhasználó számára, kisebb 

visszalökődés 

Hosszabbítható fogantyú
- Rövidebb beállítási idő a tároláshoz vagy szállításhoz
- A gép helyszükséglete nagyon kicsi a tároláshoz vagy 

szállításhoz

DIY Professional

1. Összefoglalás



PCM-eul / Region Meeting Europe Nordic / September 2014 / 6

1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Kiegészítő hordozó fogantyú és hordozó pánt

- Könnyen járműbe rakható és könnyen szállítható lépcsőn
-Daruval emelhető
�Kényelmesebb és rövidebb beállítási idő, a különböző
helyeken való használathoz 

Nagyon kicsi tömeg (19,8 kg)
- Kényelmesebb mozgatás és szállítás
- Ergonomikussá és mobilissá teszi a készüléket

Kifinomult tartozék tároló
- Fej tárolók a tripla és forgó fejhez
- Csavaros csatlakozó M18x1,5 a felület tisztító
tárolásához
- Gumipánt a nagynyomású tömlő rögzítéséhez

- Minden tartozék biztonságosan tárolható a gépen
� Könnyű szállítás, a tartozékok kilazulásának vagy 

sérülésének veszélye nélkül 

Automatikus nyomáscsökkentő rendszer 

- Megvédi az alkatrészeket és javítja a tartósságot
� Alacsonyabb karbantartási és javítási költségek
- Kisebb erőkifejtés szükséges a kioldó szórópisztoly 

megnyomásához
�Gazdaságosabb a felhasználó számára, kisebb 

visszalökődés 

DIY Professional

1. Összefoglalás



DIY Professional / 22.08.2014  - Page 7

Leírás Kép ProHD 400

Forgó mosókefe 4.762-561

Porfúvó 4.767-041

Habosító tartály fej 6.394-668

FR Classic 2.643-006

Fej készlet FR-hez 2.885-313

Gyorsan kioldható

csatlakozó
6.401-458

Fúvóka 6.401-459

Fej csatlakozó 4.402-022

1.10. Opcionális tartozékok ProHD készülékhez

1. Összefoglalás
DIY Professional
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1.10. Termék adatlap

DIY Professional

1. Összefoglalás

ProNT 400 Vevői előnyök

� Könny ű szállítás és tárolás a kompakt 
kialakításnak köszönhetően

� A professzionális használatot a 
robosztus kialakítás garantálja 

� Állandó szívóer ő a félautomata 
szűrőtisztító rendszernek (Ap) 
köszönhetően

� Elektromos csatlakozóaljzat 
automatikus indítással

� Időtakarékos és biztonságos tápkábel, 
szívó tömlő és tartozék tárolás

� Tárolóhely a vákuum fejen az eszközök és 
kisméret ű részek kényelmes 
tárolásához

A termék alapötlete

A ProNT 400 nagy teljesítményű, kompakt és 
robosztus nedves/száraz porszívó
professzionális használatra. Kompakt és 
szilárd kialakításának köszönhetően, a gép 
különösen alkalmas iparosok, szerelők, stb. 
részére. A félautomata szűrő tisztító
rendszerrel a gép használható porhoz, erős 
szennyeződésekhez vagy folyadékokhoz is. 
Az energiaellátó eszközök közvetlenül az 
elektromos aljzathoz csatlakoztathatók.  A 
könnyű és kényelmes tartozék 
összekapcsolás biztosítja az összes tartozék 
rendelkezésre állását a működtetés alatt és a 
biztonságos tárolást.  

Műszaki adatok

Légáram                                                  56 l/s

Vákuum                                             230 mbar

Tartály űrtartalom                                       20 l

Max. névleges teljesítmény                 1350 W

Tömeg                                                       8 kg

Bevezetés a piacra

2015 február

Megrendelés szám / EAN

Megrendelés szám                       1.378-530.0

EAN-kód                               4039784859357

Standard tartozékok

Fém szívó tömlő

Műanyag szívó tömlő 2,5 m

Nedves/száraz padlófúvóka 300 mm

Energiaellátó eszköz adapter 

Résfúvóka
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Kompakt kialakítás A kompaktságnak (négyszögletes kialakítás) és az 
ergonomikusan formázott fogantyúnak köszönhetően a 
gép könnyen szállítható és kényelmesen tárolható
kisteherautóban, gépkocsiban, stb.

Szilárdság A szilárd kialakítás lehetővé teszi a gép használatát 
professzionális környezetben, mint például építési 
területek vagy autójavító műhelyek. A gép könnyen 
szállítható lépcsőkön, járművek belsejében, stb. 

Félautomata sz űrőtisztító rendszer (Ap 
= általános) 

Ez állandó és hatékony szívóerőt, tisztítási és 
szennyeződés eltávolítást biztosít.  

Elektromos csatlakozóaljzat 
automatikus indítással

Az automatikus indítással rendelkező csatlakozóaljzat 
lehetővé teszi az energiaellátó eszköz rendkívül 
kényelmes és időtakarékos használatát.

Beépített tartozék tároló és tárolóhely a 
kisméret ű alkatrészekhez

A tartozékok és a kisméretű alkatrészek vagy eszközök 
tárolhatók a vákuum fejen, így mindig rendelkezésre 
állnak és biztonságosan tárolhatók. Ez időt takarít meg 
és kényelmes használatot biztosít. 

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Termék adatlap

DIY Professional

1. Összefoglalás

ProNT 200 Vevői előnyök

� Könny ű szállítás és tárolás a kompakt 
kialakításnak köszönhetően

� A professzionális használatot a 
robosztus kialakítás garantálja 

� Időtakarékos és biztonságos tápkábel, 
szívó tömlő és tartozék tárolás

� Tárolóhely a vákuum fejen az eszközök és 
kisméret ű részek kényelmes 
tárolásához

A termék alapötlete

A ProNT 200 nagy teljesítményű, kompakt és 
robosztus nedves/száraz porszívó
professzionális használatra. Kompakt és 
szilárd kialakításának köszönhetően, a gép 
különösen alkalmas iparosok, szerelők, stb. 
részére. A könnyű és kényelmes tartozék 
összekapcsolás biztosítja az összes tartozék 
rendelkezésre állását a működtetés alatt és a 
biztonságos tárolást.  

Műszaki adatok

Légáram                                                 56 l/s

Vákuum                                             230 mbar

Tartály űrtartalom                                      20 l

Max. névleges teljesítmény                 1350 W

Tömeg                                                       8 kg

Bevezetés a piacra

2015 február

Alkatrész szám / EAN-kódMegrendelés szám / EAN

Megrendelés szám                       1.378-520.0 

EAN-kód                               4039784859319

Standard tartozékok

Fém szívó tömlő

Műanyag szívó tömlő 2,5 m

Nedves/száraz padlófej 300 mm

Energiaellátó eszköz adapter 

Résfúvóka
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Kompakt kialakítás A kompaktságnak (négyszögletes kialakítás) és az 
ergonomikusan formázott fogantyúnak köszönhetően a 
gép könnyen szállítható és kényelmesen tárolható
kisteherautóban, gépkocsiban, stb.

Szilárdság A szilárd kialakítás lehetővé teszi a gép használatát 
professzionális környezetben, mint például építési 
területek vagy autójavító műhelyek. A gép könnyen 
szállítható lépcsőkön, járművek belsejében, stb. 

Beépített tartozék tároló és tárolóhely a 
kisméret ű alkatrészekhez

A tartozékok és a kisméretű alkatrészek vagy eszközök 
tárolhatók a vákuum fejen, így mindig rendelkezésre 
állnak és biztonságosan tárolhatók. Ez időt takarít meg 
és kényelmes használatot biztosít. 

Szívó töml ő tárolása a vákuum fejen Biztosítja a szívó tömlő kényelmes tárolását és könnyű
szállítását.

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Extra könny ű súly (3,5 kg) A könnyű súly rendkívül ergonomikus, kisebb 
erőfeszítést igénylő, kényelmes működtetést biztosít.

Alacsony zajszint (csak 63 dB(A)) Ez lehetővé teszi a felhasználó számára a 
munkavégzést zajra rendkívül érzékeny helyeken, pl. 
szállodákban a reggeli időszakban. A nagyon alacsony 
zajszintnek köszönhetően, a felhasználó is védett a 
zajártalommal szemben.

Hatékony sz űrőrendszer A mosható nejlonból készült nagy, állandó fő szűrő
kosár optimális por leválasztást biztosít. Ezért a gép 
működtethető szűrő filterrel vagy anélkül. Opcionális 
tartozékként a gép felszerelhető HEPA szűrővel.

Könny ű és kényelmes szállítás Az ergonomikusan kialakított fogantyú lehetővé teszi az 
egyszerű és kényelmes szállítást lépcsőkön, stb. A 
kompakt felépítésnek köszönhetően a gép különösen 
könnyen kezelhető. 

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Termék adatlap

DIY Professional

1. Összefoglalás

ProPuzzi 400 Vevői előnyök

� Kiváló szárítás a hatékony elszívásnak 
köszönhetően (236 mbar vákuum) 

� Robosztus és kompakt kialakítás
professzionális használathoz 

� Kényelmes kezelés a kis súlynak és a 
beépített fogantyúnak köszönhetően

� A padlófej időtakarékos és kényelmes 
tárolása

� Kényelmes és szilárd lábkapcsoló

� Összecsukható kábel horog

A termék alapötlete

A ProPuzzi 400 nagy teljesítményű, kompakt 
elszívásos tisztító professzionális 
használatra.A porlasztó egység hatékonyan 
használható textillel bevont padlók 
mélytisztításához. Speciálisan szőnyeggel 
bevont kemény padlózathoz terveztük, így 
felhasználóbarát és gazdaságos tisztítási 
megoldást képvisel.A rendkívül kevés 
maradék nedvességnek köszönhetően a 
tiszta szőnyegek rövid időn belül ismét 
használhatók. A termék koncepciója 
ergonomikus, erőfeszítés nélküli és 
időtakarékos működést biztosít. A gép ezen 
kívül beépített tárolóval rendelkezik a 
tartozékok és a tápkábel elhelyezéséhez.

Műszaki adatok

Max. területi teljesítmény                    12-18 m²/h 

Légáram                                                      61 l/s

Porlasztási sebesség                               1 l/perc

Porlasztási nyomás                                     1 bar

Turbina névleges teljesítmény                 1200 W 

Szivattyú névleges teljesítmény                   40 W

Vákuum                                                 236 mbar

Tisztavíz tartály                                                8 l 

Szennyezett víz tartály                                     7 l

Zajszint                                                   71 dB(A)

Tömeg                                                        9,8 kg

Méretek                  530 mm x 330 mm x 440 mm

Bevezetés a piacra

2015 február

Standard tartozékok

Porlasztó/szívó tömlő 2,5 m

Padlófej

Megrendelés szám / EAN

Megrendelés szám                       1.100-219.0

EAN-kód                               4054278034362
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Hatékony elszívás (236 mbar) A 236 mbar vákuummal működő, magas szintű elszívás 
kiváló szárítást biztosít. 

Kompakt kialakítás, kis súly és beépített 
fogantyú

A kompakt kialakítás biztosítja a készülék könnyű és 
kényelmes szállítását lépcsőkön, stb. 

Tartozékok tárolása A tartozékok mindig hozzáférhetők és biztonságosan 
tárolhatók. Ez időt takarít meg és kényelmes 
használatot biztosít. 

Összecsukható kábel horog A kábelek kényelmes és helytakarékos elhelyezése 
lehetővé teszi a gép optimális tárolását. A kábel 
másodperceken belül elrakható.

Robosztus kialakítás kényelmes 
lábkapcsolóval

A gép robosztussága és a lábkapcsoló lehetővé teszi a 
professzionális és kényelmes használatot.

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1. Összefoglalás
DIY Professional

Leírás Kép ProNT 400/200 ProPuzzi 400

Általános fej 6.903-862.0 -

Szívó kefe 6.900-425.0 -

Gépkocsi vákuum fej 6.906-108.0 -

Textiltisztító fej - 4.130-001.0

CarpetPro tisztító
RM 760 Tablet (16 db.)

- 6.295-850.0

Porlasztó/szívó tömlő 4 m - 6.394-375.0

Fleece szűrő filter (5 
csomag)

6.904-407.0 -

Fleece szűrő filter (10 
csomag)

- -

Fej készlet - -

1.10. Opcionális tartozékok ProNT / ProT / ProPuzzi készülékekhez
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ProBR 400 Vevői előnyök

Rendkívül könny ű és könnyen kezelhet ő, 
mint a kefés porszívó

Minden kezel őszerv könnyen megérthet ő, 
a kefék és a szívógerenda könnyen 
cserélhetők vagy tisztíthatók

Optimális elszívás , a padló a tisztítás után 
azonnal száraz és járható

A gép teljesen lesüllyeszthet ő, lapos kefe 
fej, a bútorok alatti takarításhoz

Az oldatot tartalmazó és az utántölt ő

tartály könnyen kivehet ő

A termék alapötlete

A ProBR 400 kompakt súroló-szárító a 
kemény padlóburkolatok fenntartó tisztítására, 
a kézi takarítás alternatívájaként. A kiváló
tisztítási teljesítmény tízszer magasabb. 
Gazdaságosan használható 20 m²-nél 
nagyobb területeken. 

Műszaki adatok

Max. elméleti teljesítmény                         200 m²/h

Kefék hasznos szélessége                         300 mm

Vákuum működési szélessége                   300 mm

Névleges teljesítmény                                   820 W

Kefe sebesség                                           1450 f/p

Kefe felületi nyomás                                100 g/cm²

Zajszint                                              LPA 72 dB(A)

Tiszta/szennyezett víz tartály                          4/4 l

Feszültség                                    230 V / 50/60 Hz

Tömeg                                                         11,5 kg

Méretek                                390 x 335 x 1180 mm        

Bevezetés a piacra

2015 február

Megrendelés szám / EAN

Megrendelés szám                       1.783-218.0

EAN-kód                               4054278057118

1.10. Termék adatlap

Standard tartozékok

Görgős kefe, piros, közepes 

Szívógerenda

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Kiváló tisztítási teljesítmény Tízszer hatékonyabb, mint a kézi törés
A görgős kefe tisztítja a strukturált felületek és 
csatlakozások tisztítását is.

Lapos kefe fej A gép teljesen lesüllyeszthető, mint a 
függőleges kézi porszívó.
A bútorok alatti takarításra is alkalmas.

A kefe és a szívógerenda könnyen 
eltávolítható

A kefe és a szívógerenda tisztítás és 
karbantartás céljából külön eszköz nélkül 
levehető.

Könnyen feltölthet ő tisztavíz tartály A tisztavíz tartály bármilyen vízcsapról 
feltölthető.
Szorítóbilincsek rögzítik a szennyezett víz 
tartályhoz. A hordozó fogantyúval vödörként 
mozgatható.

Nagy kerekek Lépcsőkön is könnyen szállítható.

DIY Professional

1. Összefoglalás
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ProKM 400 Vevői előnyök

Kimagasló seprési eredmény , viszonylag 
alacsony beruházási költséggel

Optimális seprési eredmény a jobb és bal 
hajlatokban , melyet a két kerékkel irányítható
görgős kefe tesz lehetővé

Egyszer ű működés és könny ű használat , a 
nagy mozgékonyságnak és könnyű
kezelésnek köszönhetően

Kiváló ergonómia és alkalmazkodás a 
felhasználó magasságához, az állítható
nyomókarnak köszönhetően

A termék alapötlete

A ProKM 400 a KM 70/20 C-n alapuló, kézzel 
irányított seprű. Azonban nagyban eltér tőle 
az alacsony ár tekintetében, melynek oka az 
alkalmazási sajátosságok csökkentése, a 
seprési teljesítmény megőrzése mellett. A 
ProKM 400 kibővíti a termékskálát a 
professzionális szektorra és kiváló bevezető
modellt képvisel a professzionális 
felhasználók számára.

Műszaki adatok

Területi teljesítmény                              2800 m²/h

Működési szélesség                                 480 mm

Hasznos szélesség 1 oldal kefével           700 mm

Portartály űrtartalom                                        42 l 

Tömeg                                                           20 kg

Méretek                             1300 x 810 x 1040 mm

Bevezetés a piacra

2015 február

Megrendelés szám / EAN

Megrendelés szám                       1.517-152.0

EAN-kód                               4054278046105

1.10. Termék adatlap

Standard tartozékok

Szemét felszedő szerelő készlet       
2.640-908.0

Lágy főkefe                  6.903-995.0 

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Eladási érvek

Kép Jellemz ő Vevői előnyök

Fő görg ős kefe meghajtás A fő görgős kefe meghajtásában mindkét kerék részt 
vesz - kiváló tisztítás a szűk sarkokban is A fő kefe 
hajtása a bal és jobb kanyarokban is működik

Állítható és összecsukható nyomókar Kiváló ergonómia és alkalmazkodás a felhasználó
magasságához, az állítható nyomókarnak 
köszönhetően. Helytakarékos tárolás

Porszűrő A porszűrő megtisztítja a kibocsátott levegőt és 
megakadályozza a porképződést a seprés alatt

Kilógó kerekek A készülék házából kilógó kerekek lehetővé teszik, 
hogy a felhasználó a lépcsőn feltolja a készüléket. A 
felhasználónak nem kell cipelnie a seprő gépet

DIY Professional

1. Összefoglalás
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1.10. Opcionális tartozékok ProBR / ProKM készülékhe z

1. Összefoglalás
DIY Professional

Leírás Kép ProBR 400 ProKM 400

Mikroszálas görgő 4.762-453.0 -

Szőnyegtisztító készlet 2.642-663.0 -

Görgős kefe 
magas/alacsony

2.642-661.0 -


