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РЕШЕНИЯДЛЯ
РІШЕННЯ
ДЛЯПРИБИРАННЯ
ВНУТРЕННЕЙ УУБОРКИ
БУДИНКУ

ДІМ, ЛЮБИЙ ДІМ ...
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Що може бути милішим, ніж свій дім? Але будь-який дім – від
маленької квартири до великого будинку – потребує регулярного
наведення чистоти й порядку. Щоб зробити цю роботу більш
святковою, ми пропонуємо рішення для швидкого, легкого та
зручного прибирання, які допоможуть Вам з мінімальними
зусиллями постійно підтримувати в домі атмосферу чистоти та
комфорту.

Зміст
6

Дім, любий дім ...
Рішення для прибирання у
будинку

10
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54	Паропилосос
54
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ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ У БУДИНКУ

НАША
ПОРАДА
 аведення порядку в домі дозволить Вам легше зібратися з думками. Робіть це
Н
крок за кроком: почавши прибирання з однієї кімнати, поступово пересувайтеся по квартирі. У Вас обов’язково з’являться нові ідеї!
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ВСЕ В ПОВНОМУ
ПОРЯДКУ!
Привіт, новий день!
Крихти під столом, сліди від лап
собаки, пил за дверима, плями від
шоколаду на дивані, половина пісочниці на килимі, відбитки пальців на
віконному склі... А ще потрібен час
пропилососити салон автомобіля,
навести чистоту в підвалі та гаражі.
Прибирання необхідне постійно. І
для нього необхідні оптимальні
рішення.

Прощавай, бруд!
Чим менше бруду, тим вище якість
життя. Наша техніка для прибирання у приміщенні дозволяє виконувати будь-які роботи, швидко
усувати забруднення, зручно та гігієнічно робити вологе прибирання
підлоги, легко мити вікна, ефективно очищувати поверхні парою,
ретельно збирати сухе та вологе
сміття. Вона зробить Ваше повсякденне життя набагато легшим. І
набагато чистішим.

 аленькі радощі дня часто залишають
М
помітні сліди.

9

ПИЛОСОСИ

НАША
ПОРАДА
Мало місця для зберігання пилососу? Kärcher пропонує чудове рішення,
яке дозволяє вивільнити місце для речей, що мають для Вас набагато
більшу цінність – надкомпактний апарат VC 5 Premium, який забезпечує
дуже високу ефективність прибирання.
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СПРАВЖНІ СИЛАЧІ
ДЛЯ ВСІХ
Справжні силачі
Сміття в домі не обмежується крихтами після їжі. На підлозі навколо
диванів швидко збираються ворсинки, волосся та інший дрібний
бруд. Але потужні пилососи Kärcher
легко усувають будь-які забруднення.
Маючі потужну силу всмоктування,
вони чудово впораються з роботою.

Для всіх
Так, в нас є рішення на всі випадки:
пилососи для алергиків, для родин та
одинаків, для великих будинків та
маленьких квартир. Пилососи з
фільтр-мішками та без них, розраховані на очищення будь-якої поверхні
– від килимів до паркета та керамічної плитки.

11

ПИЛОСОСИ

МАЛЕНЬКИЙ ПИЛОСОС З ВЕЛИКИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ
Неважливо, з яким ворогом доведеться мати справу: пилосос
VC 5 Premium не залишить ніякого бруду. Цей надкомпактний
апарат без мішка для збору пилу, що має 3-секційну
телескопічну трубку, ефективні насадки та регулятор потужності
всмоктування, переможе в будь-якій битві. І ретельно очистить
все до останнього кутка. Чудове рішення для повсякденної
підтримки чистоти!
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VC 5 Premium

Ознайомтеся з основними особливостями
пилососу VC 5 Premium:

Клас енергоефективності: А
Клас ефективності очищення твердих поверхонь: А
Клас очищення килимових покриттів: С
Клас ефективності пилозатримання: А

Безмішкова система
фільтрації
з фільтрувальною касетою, що
легко виймається, виключає
постійну потребу купувати
витратні матеріали. Не потрібно
вручну очищувати фільтр передбачено очищення при
струшуванні касети.

Економія місця
Таке не під силу жодному
пилососу для підлоги:
VC 5 Premium - один з
найкомпактніших пилососів
у світі, що складається
одним натисканням кнопки і
розміщується навіть у ящику
шафи.

Оптимальна свобода рухів
гарантується вертикальною
конструкцією пилососу. Не
потрібно пересувати апарат
за собою. Крім того, він
чудово підходить для
очищення сходів.

Всі можливості великого
пилососу для підлоги
Апарат в складеному стані,
озброєний насадкою для м’яких
меблів, щілинною насадкою та
щітковою насадкою, дозволяє
швидко та ретельно очистити
будь-які поверхні та видалити
сміття із щілин.

Магнітний фіксатор
забезпечує надійну фіксацію
пилососу під час перерв у
роботі, зручність в його
транспортуванні та зберіганні
з економією місця.

Величезна ефективність
Незважаючи на компактні
розміри, апарат не
поступається потужністю
пилососам для підлоги в
якості прибирання.
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ПИЛОСОСИ

ЯКИЙ МАЛЕНЬКИЙ...
ЯКИЙ СИЛЬНИЙ!
На перший погляд він може здатися іграшковим. Але
насправді він здатний майже на все. Компактний пилосос VC
5 Premium дуже зручний в роботі та займає мало місця під
час зберігання, що робить його незамінним для невеликих
квартир. Завдяки запатенованій трисекційній телескопічній
трубці він поміщається навіть у звичайному висувному ящику.
При таких мініатюрних розмірах цей пилосос забезпечує
результат прибирання на рівні апаратів для підлоги, що
робить його однією з найкращих пропозицій на ринку. Але й
це ще не все: він економить кошти. Для його роботи не
потрібні дорогі фільтр-мішки: достатньо витягнути фільтркасету, спустошити її та поставити назад.
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УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
■■

Зручність зберігання при мінімумі
місця

■■

Ефективність прибирання на рівні
великих пилососів для підлоги

■■

Швидке спустошення фільтр-касети.
Відсутність витрат на фільтр-мішки.

1

2

3

2

3

1

2

3

Надкомпактне зберігання
Звільняється простір для інших речей.

Рухомий шарнір
Зручність маневрування та очищення
підлоги під меблями.
Безмішкова система фільтрації з
вбудованою технологією для очищення
фільтра.
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ПИЛОСОСИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ПРИБИРАННЯ
УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
■■
■■
■■
■■
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Енергозберігаючі моделі
Ніякого контакту з брудом
Фільтр НЕРА 13 затримує 99,99% часточок пилу та бруду 1
Дуже тихий – всього 76 дБ 2

1 Відповідно

до EN1822:1998

2 Протестовано

згідно зі стандартом DIN EN 60704-2-1:2013 та DIN EN ISO 3744:2011.

VC 2 PREMIUM
Мішковий пилосос

2

 авдяки трьом рівням
З
фільтрації пилосос VC
2 Premium не лише
очищує підлогу, але й
забезпечує чисте та
свіже повітря, а також
запобігає подальшому
забрудненню кімнати.

3

1

VC 3 PREMIUM
Мультициклонний пилосос

Рівень 3: 9-конусний
циклон
Створює 9 завихрень,
які відокремлюють пил
від повітря
Рівень 1:
контейнер для пилу

Рівень 6:
НЕРА фільтр, що
можна мити
Затримує 99,99%
часточок пилу та
мікроорганізмів

Великі часточки
бруду осідають в
контейнері

Рівні 4 та 5:
проміжні фільтри
(паролоновий та
скловолоконний)
Рівень 2:
сітка
Затримує волосся та
хутро тварин

Затримують 99,5% часточок пилу
розміром >0.3 мкм (захищають двигун)
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ПИЛОСОСИ

Обраний пилосос повинен підходити до розмірів приміщення та до
потреб мешканців будинку. Тому ми пропонуємо апарати трьох типів:
компактні пилососи для невеликих квартир; пилососи для підлоги
для тих сімей, які живуть у великих квартирах чи будинках; пилососи
для підлоги з аквафільтром для людей, що страждають на алергію.

VC 5 Premium
■■ Ідеальне рішення для невеликих квартир.
■■ Безмішкова система фільтрації: швидка утилізація
сміття та відсутність витрат на фільтр-мішки.
■■ Широкий вибір аксесуарів: для очищення м’яких меблів, прибирання в труднодоступних місцях та очищення делікатних поверхонь.
Технічні характеристики
Клас енергоефективності: А
Споживча потужність: 500 Вт
Основний та патронний фільтри
Гігієнічний фільтр НЕРА 10 (EN 1822:1998)

VC 2 Premium
■■ Енергоефективна модель (споживча потужність 700 Вт)
■■ Відмінна система фільтрації (мішок з нетканного матеріалу, проміжний фільтр та НЕРА-фільтр 13)
■■ Дуже низький рівень шуму
Технічні характеристики
Клас енергоефективності: А
Споживча потужність: 700 Вт
Фільтр-мішок та проміжний фільтр
Гігієнічний фільтр НЕРА 13 (EN 1822:1998)

VC 3 Premium
■■ Енергоефективна модель (споживча потужність 700 Вт)
■■ Мультициклонна система фільтрації (9 конусів)
■■ Дуже низький рівень шуму
Технічні характеристики
Клас енергоефективності: А
Споживча потужність: 700 Вт
Мультициклон та проміжний фільтр
Гігієнічний фільтр НЕРА 13 (EN 1822:1998)
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Ознайомтеся з
асортиментом
пилососів:

VC 6 Premium
■■ Швидке та зручне прибирання великих площ.
■■ Система QuickClick для швидкої заміни насадок.
■■ Система оминання перешкод EasySlider для захисту меблів
від подряпин.
■■ Дистанційне керування на рукоятці.
Технічні характеристики
Клас енергоефективності: А
Споживча потужність: 600 Вт
Великий фільтр-мішок (4л) з нетканного матеріалу
Гігієнічний фільтр НЕРА 12 (EN 1822:1998)

DS 6.000 Mediclean
■■ Рішення для алергіків
■■ Аквафільтр замість фільтр-мішків
■■ Ретельне очищення не тільки підоги, але й повітря на
виході для створення кращого мікроклімату.
Технічні характеристики
Споживча потужність: 900 Вт
Великий водний фільтр
Щілинна насадка та насадка для м'яких меблів
Гігієнічний фільтр НЕРА 13 (EN 1822:1998)
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PRESSURE WASHERS
ПИЛОСОСИ

Насадка для м’яких
меблів

Щіткова насадка

A

700 Вт

фільтр-мішок з нетканного
матеріалу

5м

перемекається

■■

–

■■

VC 3 Premium

■■

A

A

D

A

700 Вт

мультициклон

5м

перемекається

■■

–

■■

VC 5 Premium

■■

A

A

C

A

500 Вт

з’ємна
фільтркасета

10 м

перемекається

■■

■■

■■

A

D

D

A

600 Вт

фільтр-мішок з нетканного
матеріалу

10 м

перемекається

■■

■■

■■

–

–

–

–

900 Вт

аквафільтр

10,2 м

перемекається

■■

■■

–

Насадка для
підлоги

D

Радіус дії

A

Тип фільтру

A

Споживча
потужність

■■

Клас ефективності
затримання пилу

VC 2 Premium

Клас ефективності
очищення твердих
поверхонь

Щілинна насадка

Клас ефективності
очищення килимових
покриттів

Клас енергоефективності

НЕПЕРЕВЕРШЕНА П’ЯТІРКА

Компактні пилососи

Пилососи для підлоги
VC 6 Premium

Пилосос для підлоги з аквафільтром
DS 6.000 Mediclean

■■ НОВИНКА
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■■ входить до комплектації

Перегляньте відео
про пилосос з
аквафільтром:
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АКСЕСУАРИ
ДЛЯ ПИЛОСОСІВ

ЧУДОВЕ ДОПОВНЕННЯ
Стандартна комплектація пилососу може бути недостатньою для вирішення
специфічних завдань, наприклад, для очищення делікатних поверхонь або
прибирання у важкодоступних місцях. В такому випадку потрібні високоефективні
аксесуари Kärcher.
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Насадка для паркету з
натуральною щетиною
Артикул 4.130-172.0

Турбонасадка
Артикул 4.130-177.0

Високоефективні насадки для підлоги
Пропонуємо насадки для очищення різних покриттів підлоги.
Насадка для паркету має натуральну щетину і дозволяє
делікатно очищувати паркет та інші тверді покриття.
Турбонасадка забезпечує особливо ретельне очищення
килимів (в т.ч. від хутра домашніх тварин).

Насадка для матраців
Артикул 6.906-755.0

Щіткова насадка
Артикул 2.863-241.0

Практичні спеціальні насадки
Спеціальні насадки забезпечують чудове очищення різних
поверхонь. Насадка для матраців дозволяє легко очистити їх
навіть у важкодоступних місцях, а щіткова насадка не
пошкоджує делікатні поверхні меблів.

Фільтр НЕРА 10 для VC 5
Premium
Артикул 2.863-240.0

Фільтр-мішки для VC 6
Premium (5 шт)
Артикул 6.904-329.0

Високоефективні фільтри
Фільтри надійно затримують пил всередині апарату. Завдяки
гігєнічним НЕРА-фільтрам повітря на виході з пилососу чистіше,
ніж повітря у приміщенні.

Піногасник
Артикул 6.295-873.0

Піногасник для DS 6.000
Піногасник запобігає утворенню піни у водяному фільтрі - для цього достатньо
додати лише один ковпачок піногаснику.
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ПИЛОСОС ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

НАША
ПОРАДА
 користайтеся професійним підходом до домашнього прибирання.
С
Кольорове маркування роликових щіток з мікроволокна забезпечує
дотримання правил гігієни. Наприклад, Ви можете використовувати
жовті щітки для прибирання у ванній кімнаті та кухні, а сірі – у всіх
інших приміщеннях.
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ОДРАЗУ НАЧИСТО!
Вологе прибирання без попереднього прибирання пилососом
Цей апарат не тільки миє підлогу, але
й одночасно всмоктує брудну воду.
Новий пилосос для вологого прибирання від Kärcher значно прискорює
роботу. Він одразу ж збирає розсипане сміття разом із брудною водою.

NEW

Один за всіх
Прибирання пилососом та вологе прибирання - в один прийом та з мінімальною вологістю. Це геніальне рішення
виводить прибирання в домі на новий
рівень ефективності та комфорту. Воно
підходить для будь-яких поверхонь –
ПВХ, плитки, каміння, ламінату, лакованого або вощеного паркету, а спеціальний чистячий засіб забезпечує
додатковий захист.

 початку віник та пилосос, потім відро та
С
швабра... Так було раніше, а тепер я очищую
підлогу в один прийом – швидко та зручно.
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ПИЛОСОС ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

РІШЕННЯ «2 В 1»:
ПРИБИРАННЯ ПИЛОСОСОМ + ВОЛОГЕ
ПРИБИРАННЯ
Революційне рішення від Kärcher на ринку техніки для прибирання підлоги: цей
апарат одночасно миє підлогу та збирає з неї дрібне сміття та брудну воду.
Завдяки цьому пилосос для вологого прибирання FC 5 Premium дозволяє економити до 50% часу*. Розсипане, присохле або вологе сміття видаляється з підлоги
обертовими роликовими щітками, які постійно зволожуються чистою водою, а
брудна вода миттєво всмоктується. При цьому електропривід щіток забезпечує
пересування апарату, що значно полегшує прибирання. Апарат підходить для
будь-яких покриттів, в т.ч. паркету.

* Одночасне виконання функцій пилососу для сухого прибирання та вологого прибирання економить до 50% часу.
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FC 5 Premium
Площа прибирання від 1 заправки: приб. 60 м2

Детальніше про
FC 5 Premium:

Робоча ширина: 300 мм
Швидкість обертання щіток: приб. 500 об/хв
Об'єм баку для чистої води: 400 мл

Ергономічна м’яка
рукоятка з вимикачем
для надійного утримання
та легкої роботи.

Зберігання кабелю
Еластичні гачки дозволяють
акуратно змотати кабель та
швидко його зняти для виконання
роботи.

Простота заправки
Наповнення баку водою та
додавання миючого засобу
виконується дуже просто.

Автоматичне зволоження
щіток
Обертові роликові щітки
автоматично зволожуються
водою, яка поступає з баку для
чистої води.

Гігієнічний бак для брудної води
Зібрана брудна вода потрапляє в
бак, який легко спустошити.

Рухомий шарнір
забезпечує високе маневрування.

Простота заміни щіток
Високоякісні щітки з
мікроволокна швидко і легко
очищуються та замінюються.

Висока продуктивність
прибирання
Електропривід обертання щіток
полегшує та прискорює
прибирання.
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ПИЛОСОС ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ
Винахід апарату FC 5 Premium, можливо, і не можна
порівняти із винаходом колеса, але принцип його роботи
все ж сенсаційний. В процесі прибирання роликові щітки
постійно автоматично зволожуються водою. Самостійне
переміщення апарату обертовими щітками виключає
необхідність протирання підлоги. При цьому брудна вода
одразу всмоктується і потрапляє в бак для брудної води.
Тим самим забезпечується гігієнічність прибирання та
швидке висихання - по підлозі можна ходити вже через 2
хвилини.

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
■■

Економія до 50% часу* за рахунок
поєднання прибирання пилососом та
вологого прибирання

■■

Підвищення ефективності очищення
на 20%** у порівнянні з прибиранням
шваброю завдяки функції самоочищення щіток

■■

Економія 85% води*** у порівнянні з
прибиранням шваброю.

* Одночасне виконання функцій пилососу та вологого прибирання забезпечує економію до 50% часу.
*** По результатам порівняння FC 5 Premium зі звичайною шваброю. Показник визначено на основі усереднених результатів
контролю ефективності очищення, збору сміття та очищення крайових зон.
*** По результатам порівняння прибирання підлоги площою 60 м2 апаратом FC 5 Premium (витрати води 0,6 л) та звичайною
шваброю (витрати води 5 л).
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1

2

3

1-2 ХВ

1

Рішення «2 в 1»
Вологе прибирання без попереднього
прибирання пилососом.

2

Швидке висихання підлоги
завдяки низькій залишковій вологості.

3

Відсутність контакту з брудом
завдяки функції самоочищення.

Роликові щітки з
мікроволокна, жовті
Артикул 2.055-006.0

Універсальний засіб для
прибирання підлоги
Артикул 6.295-944.0

Роликові щітки з
мікроволокна, сірі
Артикул 2.055-007.0

Високоякісні мікроволоконні щітки
швидко та легко очищуються та замінюються.

Ретельне очищення підлоги
Універсальний миючий засіб для підлоги є оптимальним
рішенням для очищення будь-якого типу покриттів підлоги.
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ЕЛЕКТРОВІНИК

НАША
ПОРАДА
 кумулятоний електровіник найкраще зберігати там, де він найбільше
А
потрібний: на кухні чи у вітальні.
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ДУЖЕ ШВИДКО!
ДУЖЕ ЧИСТО!
Рішення для підтримуючого
прибирання
Чи варто діставати пилосос через
декілька крихт? Йти за ним, потім
нести його в кімнату, шукати розетку,
включати апарат на декілька секунд та знову його ховати? Набагато простіше скористатися акумуляторним
електровіником від Kärcher – компактним, дуже зручним і завжди готовим
до роботи. Цей апарат практичніший
за віник. Не підіймаючи пилу, він
швидко збире з підлоги крихти,
волосся чи інше сміття. Настільки ж
швидко його можна спустошити.

Завжди під рукою
Практичний електровіник з акумулятором працює до 30 хв і підходить
для швидкого усунення забруднень.
Застосована в ньому адаптивна технологія прибирання гарантує ефективне збирання сміття. Рухлива
кромка підмітального механізму
забезпечує надійне усунення крихт,
ворсинок, волосся і т.д. – як з твердих покриттів, так і з ковроліну.
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ЕЛЕКТРОВІНИК

МИ ПОГРАЛИСЯ ТРОШКИ... 		
І ГРАЮЧИСЬ ВСЕ ПРИБЕРЕМО!
Коли результатом гри у дитячій стає повний безлад, настає час для акумуляторного електровіника. Компактний, без кабелю та дуже зручний, він завжди
швидко опиняється там, де необхідно навести чистоту. Його обертова щітка
чудово впорається зі своєю задачею. Відмінне рішення для підтримки чистоти!
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KB 5
Час роботи від 1 заряду: 30 хв

Детальніше про
електровіник:

Робоча ширина універсальної щітки: 210 мм
Об'єм сміттєзбірника: 0,37 л
Напруга акумулятора: 3,7 В

Подвійний шарнір
забезпечує легке маневрування,
в т.ч. між стільцями та іншими
меблями.

Висувний з
бокової сторони
сміттєзбірник
Утилізація сміття
відбувається без
контакту з ним.

Автоматичне
вмикання / вимикання
Керування не потребує
нахилів.
Літій-іонний акумулятор
забезпечує роботу
протягом 30 хвилин.

Адаптивна технологія
прибирання
гарантує надійне
усунення будь-яких
видимих забруднень.

Універсальна щітка
для оптимального
очищення килимових та
твердих покриттів
підлоги.
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ВІКОННІ ПИЛОСОСИ

НАША
ПОРАДА
 оча цей апарат називається віконним пилососом, його можливості не
Х
обмежуються миттям вікон. Він здатний очистити дзеркала, керамічну
плитку, душові кабіни та багато інших гладких поверхонь, які мають
сяяти чистотою.
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ЧИСТО?
ЯК СКЛО!
Як просто! Та як швидко!
Оцінити красу оточуючого світу крізь
Ваше вікно допоможе акумуляторний
віконний пилосос. Лише декілька
хвилин, і скло стане абсолютно прозорим, наче воно просто зникло.
Компактний віконний пилосос навів
справжній фурор в галузі миття
вікон, багаторазово прискоривши
цей процес.

Чисті вікна - і не тільки
Цікавість до акумуляторного віконного
пилососу постійно зростає – бо ці
апарати гарантують кришталеву
чистоту скла. Повністю усуваючи з
них брудну воду, вони не утворюють
розводів, і вода не стікає на підвіконня
та підлогу. Крім того, вони чудово підходять для очищення будь-яких інших
гладких поверхонь в будинку.

Геніальне рішення! Миття вікон стало
приносити мені радість. Та й душова кабіна
завжди сяє. І все робиться легко та дуже
швидко!
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ВІКОННІ ПИЛОСОСИ

ЧИСТІ ВІКНА БЕЗ РОЗВОДІВ –
ВТРИЧІ ШВИДШЕ
Акумуляторний віконний пилосос WV 2 Premium дуже полегшує очищення
будь-яких гладких поверхонь. Він має низький рівень шуму, зручну рукоятку та
насадку для очищення скла до самих країв. При цьому потужний акумулятор
забезпечує достатній час роботи.
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WV 2 Premium

Подивіться відео
про віконний
пилосос в дії:

Об'єм баку для брудної води: 100 мл
Площа прибирання від 1 заряду: 75 м2
Робоча ширина всмоктуючої насадки: 280 мм
Вага: 600 г

Всмоктуючі насадки
шириною 280 мм та 170 мм
Очищення до самого
краю скла

Індикатор
стану акумулятора

Зручна рукоятка

З’ємний бак
для брудної води

Роз’єм
для зарядного
пристрою

Акумулятор,
заряду якого вистачає
на 25 хвилин роботи.

37

ВІКОННІ ПИЛОСОСИ

20

м2

Концентрат миючого
засобу для вікон

прим. 75 м2 = 25 окон

Пульверизатор з
мікроволоконною
обтяжкою

Продуктивність
прибирання
від 1 заряду

25

Ширина всмоктуючої
насадки

Час роботи
від 1 заряду (хв)

100

Час заряджання
акумулятора (хв)

Об’єм баку для
брудної води

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ ВІКОННИХ
ПИЛОСОСІВ

120

280 + 170

■■

■■

90

250

■■

■■

Віконні пилососи
WV 2 Premium
WV 1 Plus

100

прим. 55

= 18 окон

WV 2 Premium
■■ Універсальний апарат, що підходить для очищення будь-яких гладких поверхонь
■■ З літій-іонним акумулятором
■■ З пульверизатором та концентратом миючого засобу для вікон
Технічні характеристики
Об'єм баку для брудної води: 100 мл
Площа прибирання від 1 заряду: 75 м2
Робоча ширина всмоктуючої насадки: 280 мм + 170 мм
Вага: 600 г

WV 1 Plus
■■ Компактний апарат початкового класу
■■ Літій-іонний акумулятор
■■ З пульверизатором та концентратом миючого засобу для вікон
Технічні характеристики
Об'єм баку для брудної води: 100 мл
Площа прибирання від 1 заряду: 55 м2
Робоча ширина всмоктуючої насадки: 250 мм
Вага: 500 г

■■ входить до комплектації
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Дізнайтеся більше
про застосування
віконного пилососу:

Всмоктуюча насадка
Артикул 2.633-112.0

Змінні стяжки
Артикул 2.633-005.0

Всмоктуюча насадка та змінні стяжки до апарату
WV 2 Premium
Вузька всмоктуюча насадка дозволяє лгко очищувати кватирки
та маленькі вікна. Стяжки потрібно періодично замінювати.

Пульверизатор
Артикул 2.633-129.0

Миючий засіб
Артикул 6.295-302.0

Пульверизатор та миючий засіб
Запропонований миючий засіб підходить для очищення будьяких гладких водостійких поверхонь – вікон, скла, дзеркал,
душових кабін і т.д.

Подовжуючий комплект
Артикул 2.633-111.0

Подовжуючий комплект
Практичний подовжуючий комплект дозволяє оптимально очищувати високі вікна
(наприклад, вікна зимового саду).
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ПАРООЧИСНИКИ

НАША
ПОРАДА
 аведіть лад у шафі, де Ви зберігаєте інвентар для прибирання,
Н
та позбудьтеся чистячих засобів. Для прибирання потрібна лише
вода – і нічого більше.
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ВПЕРЕД
НА ВСІХ ПАРАХ!
Чистота до самої основи
Здається чистим? Але чи насправді
чисто? Як це зрозуміти? Адже бактерії та інші шкідливі мікроорганізми не
видимі для ока. Але чи значить це,
що з ними потрібно боротися хімічними засобами? Є кращий вихід:
гаряча пара. А точніше: пароочисник
Kärcher.

Пара замість побутової хімії
Факт, підтверджений науковими експериментами: пароочисник Kärcher
усуває 99,99%* розповсюджених в
побуті бактерій, що знаходяться на
твердих поверхнях. Тільки за допомогою пари – без жодної хімії. З ними
не порівняти ніяку швабру**: вони
наводять гігієнічну чистоту скрізь, в
тому числі у кутах, швах та щілинах.

 ідлога, кухня, ванна кімната, балкон,
П
вікна, дзеркала та двері – я використовую
свій пароочисник по всьому будинку.

* При ретельному очищенні пароочисником Kärcher твердих покриттів усувається 99,99% розповсюджених у побуті бактерій.
** При ретельному очищенні пароочисником Kärcher досягається кращий результат, ніж при використанні швабри та чистячих засобів
(підтверджено дослядженнями, проведеними відповідно до міжнародних стандартів надання клінінгових послуг).
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ПАРА ЗДАТНА НА БІЛЬШЕ
Що спільного між прибиранням підлоги та прасуванням? Те, що
обидва завдання можна виконати за допомогою пароочисника
Kärcher. Універсальна парова прасувальна система SI 4 Рremium Iron,
що включає в себе активну прасувальну дошку АВ 1000 та
пароочисник SC 4 Premium Iron, здатна перетворити прасування на
Ваше хоббі. Постійний високий тиск пари значно полегшує процес
та дозволяє економити до 50% часу.
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SI 4 Premium Iron

Дізнайтеся більше про
прасувальну систему
SI 4 Premium Iron:

Розміри площі, що можна прибрати: 100 м2
Час нагрівання: 4 хв
Об'єм води: 0,5 л + 0,8 л (з'ємний бак)
Тиск пари: макс. 3,5 бар

Високоякісна парова праска
Вискоий тиск пари та гладенька
підошва з нержавіючої сталі
гарантують відміний результат
прасування.

Активна система
відведення пари
забезпечує покращене
зволоження білизни парою,
його надійне утримання на
поверхні дошки та
прискорене висихання.

Функція
продування
забезпечує делікатне
прасування. «Повітряна»
подушка полегшує
прасування тонких
матеріалів та виключає
утворення заломів.

З’ємний бак
Можливість доливання води
в будь-який момент для
безперервної роботи.

Пароочисник SC 4 Premium Iron
в повній комплектації
Цей апарат підходить для
прибирання всього будинку. Він
має комплект для миття підлоги, а
також багато інших насадок для
очищення різноманітних
поверхонь.
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Асортимент пароочисників Kärcher включає моделі, розраховані на будь-які
запити – від потужних універсальних апаратів для прибирання великих площ
до практичного ручного апарату для періодичного усунення незначних
забруднень.

SC 5 Premium Iron
■■ Найпотужніший: забезпечує надвисоку продуктивність та
максимальний комфорт.
■■ З функцією VapoHydro (додавання гарячої води в струмінь
пари) для підвищення ефективності очищення.
Технічні характеристики
Розмір площі прибирання: 150 м2
Час нагрівання: 3 хв
Об'єм води: 0,5 л + 1,5 л (з'ємний бак)
Тиск пари: макс. 4,2 бар

SC 4 Premium Iron
■■ Зручний в роботі: підходить як для прибирання, так і для
прасування.
■■ Зі з’ємним баком для безперервної роботи

Технічні характеристики
Розмір площі прибирання: 100 м2
Час нагрівання: 4 хв
Об'єм води: 0,5 л + 0,8 л (з'ємний бак)
Тиск пари: макс. 3,5 бар

SC 3 Premium
■■ Завжди готовий до роботи: миттєво нагрівається.
■■ Можливість доливання води для безперервної роботи.
Технічні характеристики
Розмір площі прибирання: 75 м2
Час нагрівання: 0,5 хв
Об'єм води: 1 л
Тиск пари: макс. 3,5 бар
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Перегляньте відео
про можливості
пароочисників:

SC 2 Premium
■■ Бюджетний: легкий та компактний апарат початкового
класу.
■■ Надійний та витривалий.
Технічні характеристики
Розмір площі прибирання: 75 м2
Час нагрівання: 6,5 хв
Об'єм води: 1 л
Тиск пари: макс. 3,2 бар

SC 1 Premium Floor
■■ Рішення «2 в 1»: ручний пароочисник і парова швабра.
■■ Компактний апарат з інтенсивною подачою пари.
■■ З комплектом для миття підлоги.

Технічні характеристики
Розмір площі прибирання: 20 м2
Час нагрівання: 3 хв
Об'єм води: 0,2 л
Тиск пари: макс. 3 бар

SC 1 Premium
■■ Компактний: завжди під рукою.
■■ Ідеальний для підтримуючого прибирання.
■■ Інтенсивна подача пари.
Технічні характеристики
Розмір площі прибирання: 20 м2
Час нагрівання: 3 хв
Об'єм води: 0,2 л
Тиск пари: макс. 3 бар
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ПАРООЧИСНИКИ

Об’єм баку для доливання
води (л)

Безперервна робота

Запобігаючий клапан

Подовжуючі трубки (2 х 0,5 м)

Насадка для підлоги

Ручна насадка

Точкове сопло

Круглі щітки

Махрова серветка
для підлоги

150

0,5

1,5

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

Картридж для захисту від
накипу

Об’єм котла (л)

3

Антинакипін

Площа прибирання
від 1 заливання води (м2)

4,2

Праска зі сталевою
підошвою

Час нагрівання (хв)

2 200

Махрова обтяжка
для ручної насадки

Макс. тиск пари (бар)

SC 5 Premium Iron

Мікроволоконна серветка
для підлоги

Споживча потужність (Вт)

ПРИРОДНІЙ ВИБІР:
ПАРООЧИСНИК

■■

■■

■■

■■

–
–

Пароочисники

SC 4 Premium Iron

2 000

3,5

4

100

0,5

0,8

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

SC 4 Premium

2 000

3,5

4

100

0,5

0,8

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

–

■■

–

SC 3 Premium

1 900

3,5

0,5

75

–

1

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

–

–

■■

SC 2 Premium

1 500

3,2

6,5

75

1

–

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

–

■■

–

SC 1 Premium Floor

1 200

3

3

20

0,2

–

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

–

–

–

SC 1 Premium

1 200

3

3

20

0,2

–

–

■■

–

–

■■

■■

■■

–

–

■■

–

–

–

3,5

4

100

■■

■■

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

–

Парова прасувальна система
SI 4 Premium Iron*

2 000

* Включає активну прасувальну дошку AB 1000.
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0,5

0,8

■■

■■ входить до комплектації

Ознайомтеся з
асортиментом
пароочисників:
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ВАННОЇ КІМНАТИ

З ЛЕГКОЮ ПАРОЮ!
Керамічні плитки та шви між ними, дзеркала та елементи сантехніки: кожний
елемент потребує особливого очищення. Пароочисник разом з потрібним
аксесуаром відмінно впорається із будь-яким завданням.
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Комплект мікроволоконних серветок для ванної
підлоги
Артикул 2.863-171.0

Комплект мікроволоконних обтяжок для ручної
насадки
Артикул 2.863-174.0

Для ретельного очищення
Комплект мікроволоконних серветок для прибирання у ванній
включає все необхідне: 2 серветки для плиточної підлоги, абразивну серветку для видалення вапняно-мильного шару та серветку
для полірування дзеркал. А комплект з двох мікроволоконних
обтяжок забезпечує ретельне очищення змішувачів.

Комплект круглих щіток
Артикул 2.863-058.0

Велика кругла щітка
Артикул 2.863-022.0

Для очищення до блиску
Комплект круглих щіток включає по дві щітки різних кольорів, що
виключає помилкове використання щітки, якою Ви мили унітаз, для
очищення раковини на кухні. А для очищення ванної чудово підійде
велика щітка.

Насадка для миття вікон
Артикул 2.863-025.0

Для очищення вікон та дзеркал
Пароочисник з такою насадкою швидко очистить скло та дзеркало.
Насадка не залишає слідів.

Потужне сопло
Артикул 2.884-282.0

Потужне доповнення
Потужне сопло з подовжувачем підвищує ефективність точкового
сопла. Воно дозволяє легко та екологічно навести чистоту в кутах
та інших важкодоступних місцях.

Перегляньте відео
про застосування
пароочисника у
ванній кімнаті:
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ НА КУХНІ

ПОМІЧНИК КУХАРЯ
На кухні варять, смажать найрізноманітніші страви та куштують їх.
Звичайно ж, не обходиться й без забруднень. Хто ж наведе тут чистоту?
Пароочисник Kärcher зі спеціальними аксесуарами.
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Комплект мікроволоконних серветок для кухні
Артикул 2.863-172.0

Мікроволоконні обтяжки
для великої круглої щітки
Артикул 2.863-243.0

Для ретельного очищення
Комплект мікроволоконних серветок для кухні включає в себе
обтяжку для ручної насадки, серветку для очищення предметів із
нержавіючої сталі та 2 серветки для миття підлоги. А якщо потрібно
видалити бруд із печі, то це можна зробити за допомогою круглої
щітки з мікроволоконною обтяжкою (в комплекті 2 шт).

Комплект круглих щіток з
латунною щітиною
Артикул 2.863-061.0

Кругла щітка зі скребком
Артикул 2.863-140.0

Для видалення стійкого бруду
Оптимальне рішення для очищення нечуттєвих поверхонь:
комплект із 3-х щіток з латунною щітиною та велика кругла
щітка зі скребком гарантують видалення найстікішого
забруднення.

Для легкого прибирання
Парова турбощітка значно спрощує та вдвічі прискорює роботи,
які зазвичай потребують інтенсивного відтирання. Вона дозволяє
ретельно очистити кути та шви.

Парова турбощітка
Артикул 2.863-159.0

Подовжуючий шланг
Артикул 2.863-021.0

Комплект для миття
підлоги Comfort
Артикул 2.885-411.0

Для розширення функціональних можливостей
Чудове доповнення до пароочисника (наприклад, до SC 1):
подовжуючий шланг для очищення важкодоступних місць та
комплект для миття підлоги.

Перегляньте відео
про застосування
пароочисника на
кухні:
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІНШИХ ЗАДАЧ

ЗДАТНІ НА ВСЕ
Максимум ефективності та екологічності: пароочисники – справді універсальні апарати для виконання найрізноманітніших робіт – від прибирання
по всьому будинку до прасування та видалення старих шпалер.
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Парова праска
Артикул 2.863-208.0

Прасувальна дошка
AB 1000
Артикул 2.884-933.0

Для прасування
Швидко та зручно: парова праска із підошвою з нержавіючої сталі
разом з дошкою із функціями продування та відведення пари
гарантують відмінний результат прасування.

Насадка для догляду за
текстилем
Артикул 2.863-233.0

Насадка для видалення
шпалер
Артикул 2.863-062.0

Для вирішення спеціальних задач
Насадка для догляду за текстилем дозволяє розгладжувати одяг та
інші текстильні вироби, одночасно усуваючи неприємний запах та
ворсинки. А якщо потрібно оновити шпалери, краще за все
скористатися спеціальною насадкою, яка за допомогою пари легко
відділяє від стін шпалери та залишки клею.

Картридж для захисту від
накипу
Артикул 2.863-018.0

Палички антинакипіну
Артикул 6.295-206.0

Для усунення накипу
В пароочиснику SC 3 Premium використовується спеціальний
картридж для ефективного очищення апарату від накипу. В інших
моделях накип можна усунунти за допомогою паличок антинакипіну.

Дізнайтеся більше
про аксесуари для
пароочисників:
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ПАРОПИЛОСОС

ВІДМІННЕ РІШЕННЯ
До нашого асортименту входять і спеціальні рішення – наприклад,
паропилосос SV 7 Premium, який одночасно обробляє поверхню парою
та всмоктує її разом з брудом.

SV 7 Premium
■■ Рішення «3 в 1»: очищення парою, прибирання
пилососом та сушка.
■■ Багатоступенева система фільтрації: водний фільтр,
фільтр для великого сміття, поролоновий фільтр та
фільтр НЕРА 12*.
■■ Можливість безперервного прибирання завдяки
системі двох резервуарів.
Технічні характеристики
Споживча потужність: 2200 Вт
Об'єм води: 0,45 л (котел) + 0,5 л
(бак для доливання)
Тиск пари: макс. 4 бар

Інші аксесуари

210 /
21

Насадки для м’яких меблів
(велика та мала)

Розрідження (мбар / кПа)

1,2

Ручна насадка (з подачею
пари)

Об’єм водного фільтру (л)

0,5

Комплект для прибирання
підлоги (з подачею пари)

Об’єм баку для доливання
води (л)

0,45

НЕРА-фільтр (EN 1822:1998)

Об’єм котла (л)

4

Регулювання подачі пари /
сили всмоктування

Макс. тиск пари (бар)

2200

Запобіжний клапан

Споживча потужність (Вт)

5-ступеневе регулювання подачі пари
4-ступеневе регулювання сили всмоктування

12

■■

■■

■■

■■

Паропилосос
SV 7 Premium

■■ входить до комплектації

* Відповідно до EN 1822:1998.
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■■

5-ступ. /
4-ступ.

Ознайомтеся з
інформацією про
продукти:
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПИЛОСОСИ

1

НАША
ПОРАДА
 им менше, тим краще! Принаймні коли мова йде про заміну великої кількості
Ч
інструментів для прибирання одним високоефективним апаратом. Подумайте,
чи насправді Вам потрібні всі ці відра, щітки та ганчірки? Якщо ні, позбудьтеся
всього зайвого та використовуйте багатофункціональний пилосос Kärcher.
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СПРАВЖНІ
УНІВЕРСАЛИ
1 Господарські пилососи
Бруд буває різним, і дуже добре, що є
практичні апарати, які можуть зібрати
будь-яке сміття, – надійні господарські
пилососи. Вони забезпечують чистоту
і в домі, і навколо нього – без жодних
«якщо» та «але».

3 Миючий пилосос
Для алергиків, власників домашніх тварин та взагалі для всіх, хто прагне
чистоти: миючий пилосос очищує текстильні поверхні (килими, м’які меблі,
автомобільні сидіння, матраци і т.д.).

2 Зольний пилосос
Рішення для очищення грилів (влітку)
та камінів (взимку): цей апарат безпечно усуває залишки золи. Крім того,
він підходить для прибирання будьякого сухого сміття в будинку та
навколо нього.

1

1

2

3
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ГОСПОДАРСЬКІ ПИЛОСОСИ

ЗРОБЛЕНО НА СОВІСТЬ
Міцність конструкції, висока сила всмоктування, зручність
управління... На наші енергоефективні господарські пилососи
універсального призначення можна покластися в будь-якій
ситуації. При цьому моделі з різним об’ємом контейнеру та
різною комплектацією дозволяють вибрати апарат, що підходить
саме Вам.

58

WD 6 P Premium

Повна інформація про
наш універсальний
господарський пилосос
WD 6 P Premium:

Споживча потужність: 1300 Вт
Об'єм контейнеру: 30 л
Матеріал контейнеру: нержавіюча сталь
Довжина кабелю: 6 м

Зручність виймання фільтру
Запатентована технологія фільтр-касети
забезпечує швидке та гігієнічне виймання
фільтру.

З’ємна антистатична рукоятка
Рукоятка ергономічної форми забезпечує
надійний захист від розрядів статичного струму
та легко знімається зі шлангу в разі потреби.

Практична функція видування
дозволяє легко видалити сміття із
важкодоступних місць.

Розетка з автоматичним вмиканням /
вимиканням для роботи з
електроінструментом
Пилосос дозволяє миттєво збирати пил та
стружку. Апарат автоматично вмикаєтся та
вимикається синхронно з електроінструментом.

Ефективне очищення
фільтру
Швидке та ефективне
очищення фільтру простим
натисканням кнопки на
голові пилососу.

Зливний отвір в
контейнері
закриваєттся пробкою і
дозволяє виливати
зібрану воду.

Насадка, що перемикається
між вологим та сухим
прибиранням
Дозволяє оптимально зібрати
будь-яке сміття.
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ГОСПОДАРСЬКІ ПИЛОСОСИ

УНІВЕРСАЛЬНІ РІШЕННЯ
Яке б сміття не потрібно було зібрати – велике чи дрібне, сухе
чи вологе, або навіть велику кількість води, – господарські
пилососи Kärcher чудово впораються. Ці універсальні апарати
підходять для прибирання в салоні автомобіля, гаражі, погребі,
майстерні, навколо будинку, при ремонті, а також для роботи з
електроінструментом. Завдяки спеціальним енергоефективним
двигунам та оптимізованій аеродинаміці апаратів та аксесуарів
моделі нового покоління значно випереджають своїх
попередників в силі всмоктування при меншому використанні
електроенергії.
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УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
■■

Простота очищення та заміни
фільтру: виймання фільтр-касети
без контакту із брудом та пилом.

■■

Насадка для підлоги, що
перемикається, для ретельного
усунення сухого сміття та вологи.

■■

З’ємна антистатична рукоятка:
можливість усунення засорів,
надійний захист від розрядів струму
та зручне використання у вузьких
місцях.

1

1

2

2

3

3

1

Запатентована технологія фільтр-касети

2

Насадка для підлоги, що перемикається

3

З’ємна рукоятка

61

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПИЛОСОСИ

Правильний вибір для вирішення різноманітних задач:
високоефективні системи фільтрації та оптимальні
аксесуари дозволяють виконувати різні роботи.

WD 6 P Premium
■■ З’ємна касета з плоским складчатим фільтром
■■ Штепсельна розетка
■■ Очищення фільтру натисканням кнопки
Технічні характеристики
Споживча потужність: 1300 Вт
Об'єм контейнеру: 30 л
Матеріал контейнеру: нержавіюча сталь
Довжина кабелю: 6 м

WD 1 Car
■■ Спеціальні аксесуари для прибирання в автомобілі
Технічні характеристики
Споживча потужність: 1000 Вт
Об'єм контейнеру: 15 л
Матеріал контейнеру: ударостійкий пластик
Довжина кабелю: 4 м
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Перегляньте відео про
використання зольного
пилососу:

AD 3 Premium
■■ Видалення золи з каміну, печі або грилю
■■ Максимальна безпека завдяки жаростійким
матеріалам
■■ Можливість прибирання сухого сміття
Технічні характеристики
Споживча потужність: 1200 Вт
Об'єм контейнеру: 17 л
Матеріал контейнеру: метал
Довжина кабелю: 4 м

SE 6.100
■■ Ідеальне рішення для алергіків та власників домашніх
тварин
■■ Для очищення текстильних поверхонь

Технічні характеристики
Споживча потужність: 1400 Вт
Потік повітря: 70 л/с
Об'єм баку для чистої / брудної води: 4 / 4 л
Довжина кабелю: 5 м

63

PRESSURE WASHERS
ГОСПОДАРСЬКІ
ПИЛОСОСИ

НА БУДЬ-ЯКИЙ ВИПАДОК

Об’єм контейнеру (л)

Довжина кабелю (м)

Довжина всмоктуючого
шлангу (м)

Насадка для підлоги

Патронний фільтр

Плаский складчатий
фільтр

Фільтр-касета

Фільтр-мішок

Щілинна насадка

Адаптер для
приєднання
електроінструменту

Очищення фільтру

Парковка

Функція видування

Розетка

З’ємна рукоятка

Ознайомтеся з
асортиментом
господарських
пилососів:

WD 6 P Premium

30

6

2,2

що перемикається

–

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

WD 5

25

5

2,2

що перемикається

–

■■

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

–

■■

20

5

2,2

для вологого і
сухого прибирання

–

■■

■■

■■

■■

–

–

■■

–

–

■■

WD 3 P

17

4

2,0

для вологого і
сухого прибирання

■■

–

–

■■

■■

■■

–

■■

■■

■■

■■

WD 3 Premium

17

4

2,0

для вологого і
сухого прибирання

■■

–

–

■■

■■

–

–

■■

■■

–

■■

WD 3

17

4

2,0

для вологого і
сухого прибирання

■■

–

–

■■

■■

–

–

■■

■■

–

■■

WD 2

12

4

1,9

для вологого і
сухого прибирання

■■

–

–

■■

■■

–

–

–

–

–

–

WD 1 Car

15

4

1,8

для вологого і
сухого прибирання

–

–

–

■■

■■

–

–

–

–

–

–

Екстра-клас

Середній клас
WD 4

Початковий клас

■■ входить до комплектації
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Об’єм баків для чистої /
брудної води (л)
Споживча потужність /
потужність насосу (Вт)

Довжина всмоктуючого
шлангу (м)
Подовжуючі трубки
(2 по 0,5 м)
Миюча насадка для
меблів
Миюча насадка для
м’яких меблів
Насадка для підлоги

Насадка для м’яких
меблів
Щілинна насадка
Фільтр-мішок
Плаский складчатий
фільтр
RM 519 (100 мл)

SE 6.100
Розрідження (мбар)

Миючий пилосос
Потік повітря (л/с)

Довжина всмоктуючого
шлангу (м)
Довжина кабелю (м)
2 подовжуючі трубки
по 0,5 м
Насадка для підлоги

Фільтр для великого
сміття
Плаский складчатий
фільтр
Тримачі для
аксесуарів

AD 3 Premium
Об’єм контейнеру (л)

Зольний пилосос
Споживча потужність
(Вт)

PRESSUREПИЛОСОС
ЗОЛЬНИЙ
WASHERS
МИЮЧИЙ ПИЛОСОС

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ
Ознайомтеся з
миючим пилососом:

1200
17
1,7
4
■■
для сухого
прибирання
■■
■■
■■

70
210
4/4
1400 /40
2,0
■■
■■
■■
для сухого
прибирання
■■
■■
■■
■■
■■

■■ входить до комплектації
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПИЛОСОСІВ

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
Для виконання робіт з максимальною продуктивністю потрібні відповідні аксесуари. Для
різноманітних апаратів багатофункціональних пилососів ми пропонуємо різні аксесуари –
для повсякденних та специфічних задач.
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Фільтр-мішки для WD 3
(5 шт)
Артикул 6.959-130.0

Фільтр-мішки для господарських
пилососів
Комплекти паперових фільтрмішків (по 5 шт) для різних моделей
господарських пилососів
початкового класу.

Фільтр-мішки для
WD 1 Car (5 шт)
Артикул 2.863-014.0

Фільтр-мішки для
WD 2 (5 шт)
Артикул 6.904-322.0

Патронний фільтр для
WD 1 Car
Артикул 2.863-013.0

Патронний фільтр для
WD 2 / WD 3
Артикул 6.414-552.0

Фільтр-мішки для
WD 4 - WD 6 (5 шт)
Артикул 2.863-006.0

Плаский складчатий
фільтр для WD 4 - WD 6
Артикул 2.863-005.0

Плаский складчатий
фільтр для AD 3 Premium
Артикул 6.415-953.0

Аксесуари для господарських
пилососів середнього та екстра
класу, а також для зольного
пилососу
Флісові фільтр-мішки (5 шт) та
плаский складчатий фільтр для
пилососів WD 4, WD 5, WD 6
Premium. Плаский складчатий
фільтр для зольного пилососу
AD 3 Premium.

Плаский складчатий
фільтр для SE 6.100
Артикул 6.414-498.0

Фільтр-мішки для SE 6.100
Артикул 6.904-143.0

Миючий засіб для килимів
RM 519
Артикул 6.295-771.0

Аксесуари для миючого
пилососу
Все необхідне для ретельного очищення килимових покриттів, забезпечення ефективної роботи миючого пилососу та використання
його в якості пилососу для сухого
прибирання (з мішком).

Патронні фільтри для господарських пилососів
Патронні фільтри для моделей господарських пилососів початкового класу.

Дізнайтеся більше
про можливості
наших господарських
пилососів:
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РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ НАВКОЛО БУДИНКУ

ЧАС ДЛЯ УЛЮБЛЕНИХ
СПРАВ

68

Ідеальна картина: сяє сонце, небо блакитне, повітря свіже та чисте.
Хочеться скоріше вийти з дому та зробити щось важливе: почистити
терасу від моху, видалити бруд з садових меблів, прибрати двір... Ось
і все! Справа зроблена, а день тільки почався. Саме час ним
насолодитися...

Зміст
68	Час для улюблених справ...
Рішення для прибирання
навколо будинку
70 Апарати високого тиску
72	Серія Full Control Plus
76		 Класи продуктивності		
78		 Огляд апаратів
79 Аксесуари та чистячі засоби
88 Підмітальна машина
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АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ

НАША
ПОРАДА
 кономте воду одним натисканням кнопки апарату високого тиску нової
Е
серії Full Control Plus, який дозволяє зменшити використання води на
40%. Для цього достатньо встановити режим мінімального тиску за допомогою кнопок на пістолеті.
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ПОТУЖНИЙ ТИСК
ВІД KÄRCHER
Водяна сила очищення
Не потрібно більше зусиль, щоб
навести чистоту навколо будинку та в
саду: з цим впорається апарат високого тиску. Він швидко видаляє бруд
з тераси, садових меблів, доріжок,
водостоків, автомобіля і т.д. Регулювання води дозволяє очищувати як
делікатні, так и міцні поверхні.

Прибирання із задоволенням
Універсальні апарати високого
тиску від Kärcher дуже прості у
застосуванні: достатньо підключити
апарат до електромережі та водопроводу – і можна сказати бруду
"Прощавай!".

 чам своїм не вірю: моя тераса
О
знову як нова!

Перегляньте відео про
очищення апаратом
високого тиску:
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АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ

НЕМОЖЛИВО? ВЖЕ ЗРОБЛЕНО!
Іноді проблеми виникають з нічого, але апарати високого тиску
Kärcher революційної серії Full Control Plus допоможуть Вам легко
позбавитися найстійкіших забруднень. Пістолет дозволяє регулювати
тиск води залежно від типу поверхні та контролювати налаштування
на РК дисплеї, а трубка Multi "3 в 1" виконує всі роботи без заміни
струменевих насадок. Наведіть навколо справжню чистоту!
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K 5 Premium Full Control Plus *

Дізнайтеся більше про
очищення високим
тиском:

Продуктивність прибирання: 40 м2/год
Макс. тиск: 145 бар
Макс. продуктивність: 500 л/год
Споживча потужність: 2100 Вт

Робота без заміни
струмененвих трубок
завдяки пістолету Full
Control Plus та струменевій
трубці Multi "3 в 1".

Ергономічна алюмінієва
телескопічна ручка
забезпечує зручне
переміщення та зберігання
апарату.
Система Plug ’n’ Clean
для зручної роботи з
миючими засобами.

Подовжений пістолет (55 см)
для зручнішої роботи.

Підвищена стабільність
завдяки проведенню
шлангу крізь корпус
апарату.

Опірність другою
ручкою
для захисту апарату від
падіння та зручності
його перенесення.

Зручність зберігання
шлангу
завдяки барабану для шлангу
високого тиску.

Високо розташований
вимикач
для управління апаратом
без нахилів.

* Серія
Full Contrоl Plus
буде доступна
з липня 2017 р.
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АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ

ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ:
FULL CONTROL PLUS
Новий пістолет Full Control Plus гарантує Вам впевненість у відмінному
результаті очищення: достатньо
вибрати режим, який підходить для
конкретної поверхні, та за допомогою
кнопок +/- встановити необхідний
тиск. Повний контроль: налаштування
відображаються на РК дисплеї.

74

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ
■■

Очищення без перерв: тип струменя
зручно змінюється простим поворотом
струменевої трубки Multi "3 в 1".

■■

Проста зміна концентрації миючого
засобу за допомогою кнопок.

■■

Графічне відображення режимів
роботи.

■■

Три ступені тиску.

■■

Повний контроль завдяки РК дисплею.

3

2

1

3

2

1

Режим HARD
для усунення стійких забруднень з міцних
поверхонь.
Режим MEDIUM
для усунення середніх забруднень з різноманітних
поверхонь.
Режим SOFT
для усунення легких забруднень з делікатних
поверхонь.
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АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ
HOCHDRUCKREINIGER

БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Чим вище потік води та тиск, тим більше продуктивність апарату
високого тиску. Але максимальна потужність потрібна не всім. Тому
наш асортимент включає моделі різних класів продуктивності, що
дозволяє обрати оптимальний апарат для вирішення будь-яких
задач.

Клас

K2 K3 K4 K5 K7

~ 60

макс.

180

макс.

20 –

м2/год

бар

600

макс.

3000

макс.

76

макс.

145

макс.

20 –

Вт

K2 K3 K4 K5 K7

~ 25

макс.

120

макс.

м2/год

бар

380

макс.

1600

макс.

л/год

Вт

K2 K3 K4 K5 K7

~ 40

бар

500

макс.

макс.

Вт

K2 K3 K4 K5 K7

~ 20

макс.

110

макс.

20 –

м2/год

бар

360

макс.

1400

макс.

л/год

Вт

K2 K3 K4 K5 K7

30

макс.

130

макс.

420

макс.

1800

макс.

20 –

л/год

Клас

Клас
~

м2/год

2100

л/год

Клас

20 –

Клас

м2/год

бар

л/год

Вт

ЧОТИРИ СЕРІЇ

Будь-які апарати високого тиску Kärcher гарантують відмінне очищення.
Але іноді від них потрібно ще дещо, наприклад, особлива компактність,
висока мобільність, підвищений комфорт або ретельний контроль. Різні
серії наших апаратів дозволяють підібрати модель відповідно до Ваших
потреб.

Серія Full Control Plus / Premium Full Control Plus
Пістолет з регулюванням кнопками для управління великим пальцем дозволяє вибрати
режим роботи та змінити концентрацію чистячого засобу. Трубка Multi "3 в 1" поєднує в
собі функції грязьової фрези, віялового сопла та насадки для нанесення хімії. Апарати
версії Premium додатково обладнані барабаном для шлангу високого тиску.
Серія Full Control / Premium Full Control
Зміна тиску виконується за допомогою струменевої трубки, а встановлений режим відображається індикатором пістолету. Телескопічна ручка забезпечує зручність пересування та
зберіганя апарату, а система Plug 'n' Clean - роботу з чистячими засобами. Апарати версії
Premium додатково обладнані барабаном для шлангу.
Базова серія
Висока продуктивність у поєднанні з класичним дизайном: ці апарати підходять для досвідчених користувачів, які цінують лаконічність та надійність.
Серія Compact
Оптимальне рішення для тих, кому потрібна максимальна компактність та мобільність. Ці
апарати займають мінімум місця.

77

PRESSUREВИСОКОГО
АПАРАТИ
WASHERS ТИСКУ

Пістолет

Грязьова фреза

Барабан для шлангу

600

3000

G 180 Q FC

■■

-

-

-

■■

160

600

3000

G 180 Q FC

-

■■

-

■■

■■

K7

160

600

3000

■■

-

■■

-

■■

-

K 5 Premium Full Control Plus

145

500

2100

G 180 Q FC

■■

-

-

-

■■

K 5 Full Control

145

500

2100

G 145 Q FC

-

■■

-

■■

-

K5

145

500

2100

■■

-

■■

-

■■

-

K 5 Compact

145

500

2100

■■

-

■■

-

■■

-

K4

130

420

1800

■■

-

■■

-

■■

-

K 4 Compact

130

420

1800

■■

-

■■

-

■■

-

K3

120

380

1600

■■

-

■■

-

■■

-

K 3 Full Control

120

380

1600

G 120 Q FC

-

■■

-

■■

-

K 2 Full Control

110

360

1400

■■

-

■■

-

■■

-

K 2 Compact

110

360

1400

■■

-

■■

-

■■

-

K 2 Basic

110

360

1400

■■

-

-

-

■■

-

K 2 Classic

110

360

1400

■■

-

-

■■

-

-

1-позиційна трубка

Потужність (Вт)

160

K 7 Premium Full Control

Трубка Vario Power

Продуктивність (л/год)

K 7 Premium Full Control Plus

Трубка Multi "3 в 1"

Макс. тиск (бар)

ОПТИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ

Апарати високого тиску

■■ входить до комплектації
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АКСЕСУАРИ ТА ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

НЕОБХІДНЕ
ДОПОВНЕННЯ
З часом накопичується бруд – цей закон природи наочно проявляється
навколо будинку та в саду. Але відповідні аксесуари та миючі засоби для
апаратів високого тиску дозволяють успішно вирішувати найскладніші задачі
очищення.

Ознайомтеся з
повним асортиментом
аксесуарів:
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ МИТТЯ
АВТОМОБІЛЯ

СЯЮЧИЙ БЛИСК
В чистому автомобілі приємніше їздити! Наші щітки та чистячі засоби забезпечать
делікатний догляд за лакофарбовим покриттям, дозволяючи швидко повернути
автомобілю сяючий блиск, а його власнику – сяючу посмішку.
80

Потужна щітка
Power Brush
Артикул 2.643-237.0

Обертова щітка
WB 100
Артикул 2.643-236.0

Для ретельного очищення кузова
Миючі щітки дозволяють ефективно та обережно очистити
лакофарбові поверхні, скло та пластикові деталі, в т.ч. й у
важкодоступних місцях. Щітка WB 150 не розбризкує навколо
воду та економить до 30% води, енергії та робочого часу.

Щітка для колісних дисків
Артикул 2.643-234.0

Миючий засіб для колісних
дисків "3 в 1"
Артикул 6.295-760.0

Для ефективного очищення коліс
Миючий засіб для миття коліс, який змінює колір по закінченню
необхідного часу дії, ідеально підходить для очищення сталевих
та легкосплавних дисків. Спеціальна щітка дозволяє очистити їх
навіть у дуже важкодоступних місцях, ретельно видаляючи
дорожній пил, бруд та продукти зносу гальмівних колодок.

Пінна насадка 0,6 л
Артикул 2.643-147.0

Автомобільний шампунь
«3 в 1»
Артикул 6.295-750.0

Для пінного очищення поверхні
Насадка для пінного очищення разом з автомобільним шампунем
формують стійку піну, яка виконує три функції: усуває бруд,
стимулює висихання та надає поверхні блиск. Насадка дозволяє
регулювати витрати шампуню, який підходить для догляду за будьяким автомобілем.

Струменева трубка Vario
Power Short 360°
Артикул 2.643-254.0

Засіб для видалення
слідів комах "3 в 1"
Артикул 6.295-761.0

Для видалення слідів комах
Для акуратного видалення слідів комах з капоту, решітки радіатору,
скла та дзеркал чудово підходить струменева трубка Vario Power
Short 360 з плавним регулюванням тиску та обертовим шарніром,
який дозволяє досягти найбільш важкодоступних місць.

 ід час миття автомобіля спочатку завжди наносьте
П
чистячий засіб на найбрудніші місця, а потім змивайте
водою у напрямку зверху вниз.

НАША
ПОРАДА

Перегляньте відео
про щітку для
колісних дисків:
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ПОВЕРХОНЬ

ПО ВСІЙ ПЛОЩІ
Тераса, кам'яні стіни, сходи, садові доріжки або гаражні ворота: поверхні великої
площі Ви легко очистите за допомогою наших аксесуарів для очищення поверхонь.
Та будете себе почувати біля будинку так само комфортно, як і всередині.
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Насадка для очищення
поверхні T-Racer T 350
Артикул 2.643-252.0

Для очищення великих площ
Чудове рішення для очищення пласких поверхонь великої площі: насадка T-Racer має захист
від бризків, регулювання тиску та зручну рукоятку для очищення вертикальних поверхонь.

Потужна швабра PS 40
Артикул 2.643-245.0

Для акуратного прибирання
Проти потужної швабри PS 40, що обладнана соплами високого тиску, не встоїть жодний
бруд, а вбудована в неї стяжка дозволяє швидко збирати воду.

Засіб для чищення каміння
та фасадів «3 в 1»
Артикул 6.295-765.0

Засіб для очищення
деревини "3 в 1"
Артикул 6.295-757.0

Продукти з формулою "3 в 1"
Наш асортимент включає чистячі засоби для оброблення будь-яких
поверхонь. Формула "3 в 1" забезпечує ретельне очищення, швидке
висихання та довгостроковий захист поверхні.

 плив вологи призводить до окислення міді. Тому варто
В
закріпити у найвищий точці тераси мідний лист, з якого
під час дощу будуть виділятися дрібні частинки міді,
розповсюджуючись по всій терасі та запобігаючи
утворенню моху.

НАША
ПОРАДА

Так працює T-Racer:
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ САДОВИХ
МЕБЛІВ

ЖИТТЯ В САДУ
Садовим меблям доводиться нелегко: вони завжди знаходяться на
відкритому повітрі, підпадаючи під вплив вітру, дощу та сонячного
світла. Тому вони потребують відповідного догляду, і Kärcher має для
цього все необхідне.
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М'яка щітка WB 60
Артикул 2.643-233.0

Кутова струмененва
трубка
Артикул 2.638-817.0

Ефективні рішення
Миюча щітка WB 60 шириною 248 мм чудово підходить для
очищення чуттєвих поверхонь та видаляє з них навіть стійкі
забруднення. А кутова струменева трубка дозволяє зручно
очищувати важкодоступні місця.

Струменева трубка
Multi Power MP 180
Артикул 2.643-238.0

Універсальний миючий
засіб
Артикул 6.295-753.0

Широкі можливості
Рішення "5 в 1" – струменева трубка Multi Power формує струмені
5 типів: низького тиску (для нанесення миючого засобу), віяловий
високого тиску, розширений віяловий меншого тиску, точковий та
роторний. Універсальний миючий засіб видаляє стійкі
забруднення навіть при використанні холодної води.

 чищуючи дерев'яні меблі, завжди обробляйте їх у напрямі
О
текстури деревини. Інакше поверхня стане шорсткою, та на
ній буде накопичуватися бруд.

НАША
ПОРАДА

Детальніша інформація
про кутову струменеву
трубку:
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АКСЕУСАРИ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНИХ ЗАДАЧ

ПОВНИЙ ПАКЕТ
Для бруду настали важкі часи: в асортименті Kärcher є аксесуари для
ефективного вирішення будь-яких задач. І ми не зупиняємося на
досягнутому, втілюючи в життя все нові ідеї.
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Телескопічна струменева
трубка
Артикул 2.642-347.0

Шланг високого тиску
PremiumFlex Anti-Twist
H 10 Q
Артикул 2.643-585.0

Комплект для промивання
труб PC 15 (15 м)
Артикул 2.637-767.0

Комплект для абразивного
очищення
Артикул 2.638-792.0

Для досягнення високої мети
Телескопічна струменева трубка дозволяє очистити важкодоступні місця.
Її мала вага та ергономічна рукоятка забезпечують зручну роботу на висоті.

Всмоктуючий шланг
SH 5 eco!ogic
Артикул 2.643-100.0

Для зручної та безпечної роботи
10 метровий шланг PremiumFlex з системою захисту від скручування забезпечує виконання робіт без ризику перечепитися через
петлю шлангу та легко приєднується завдяку роз'єму QuickConnect.
Всмоктуючий шланг дозволяє використовувати воду з альтернативних джерел, наприклад, з бочки з дощовою водою. Він не містить
фталатів та ПВХ.

Для прочищення засмічених труб
Комплект для промивання труб та водостоків дозволяє виключно легко усунути
засмічення, що утворюються у водостоках, стояках та трубах.

Абразивний засіб
Артикул 6.280-105.0

Для вирішення найскладніших задач
За допомогою комплекта для абразивного чищення можна видалити найстійкіші забруднення, а також іржу та старе лакофарбове
покриття. Для цього є абразивний засіб з розміром зерна 0,2-0,8
мм в упаковці по 25 кг.
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ПІДМІТАЛЬНА МАШИНА

НАША
ПОРАДА
 им швидше, тим чистіше! Швидке просування підмітальної машини покращує
Ч
результат прибирання: циліндричні щітки набувають швидкості обертання,
необхідної для надійного збирання сміття в контейнер.
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ПІДМІТАННЯ
З РАДІСТЮ
Легкий спосіб підмітання
Підмітання тепер приноситиме Вам
задоволення, а не проблеми зі спиною. Наша підмітальна машина дозволяє без зайвих зусиль очистити всі
доріжки та двір і зробити це в 5 разів
швидше, ніж за допомогою мітли.

Краще вести, ніж мести
Звичайно, краще без зусиль просувати перед собою підмітальну
машину, ніж махати мітлою. Та й
набагато зручніше – завдяки регульованій висоті нахилу рукоятки. Ще й
гігієнічно: зібране сміття опиняється
в контейнері, який легко знімається
та витрушується без контакту з брудом.

 росто та зручно – з підмітальною
П
машиною я наводжу чистоту із
задоволенням та без зайвих зусиль.

Дізнайтеся більше про
переваги підмітальної
машини:
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ПІДМІТАЛЬНА МАШИНА

ЧИСТО МЕТЕ
Якщо раніше підмітання було нудним та виснажливим, займаючи
багато часу, то тепер з цією роботою можна впоратися дуже швидко.
Підмітальна машина Kärcher в 5 разів прискорює прибирання у
порівнянні з використанням мітли.
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S 650
Робоча ширина: 650 мм

Перегляньте відео
про машину S 650:

2 бокові щітки
Об'єм контейнеру: 16 л
Рекомендована мін. площа прибирання: 40 м2

Комфортне прибирання в
будь-яку пору року
Теплоізоляційна рукоятка
дозволяє використання і в
холодну погоду.

Прибирання без
перевиснаження
забезпечується
регульованою висотою
рукоятки.

Гігієнічність
Все сміття збирається в
контейнер, який легко
знімається та витрушується.

Зберігання з економією
місця
Машина зі складеною
рукояткою може бути
встановлена вертикально,
що мінімізує витрати місця.

Ретельне очищення під стіною
та бордюром
завдяки боковим щіткам.

Стабільний у вертикальному
положенні контейнер
для зручного викидання сміття.
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РЕШЕНИЯДЛЯ
GARTEN
РІШЕННЯ
ДЛЯСАДУ
САДА

НАВКОЛО ДОМУ –
ЯК ВДОМА

92

Як чудово мати свій сад, в якому можна розслабитися, подихати на
повні груди, походити босоніж по траві та безтурботно розтягнутися
на шезлонзі... Прекрасні моменти насолоди! А як же всі садові
роботи? На щастя, вони не потребують великих зусиль.

Зміст
92	Навколо дому – як вдома...
Рішення для саду
94 Насоси
96 Дренажні насоси
98 Огляд апаратів
100	Напірні насоси
104 Огляд апаратів
106
108

Обладнання для поливу
Рішення для ручного поливу
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НАСОСИ

НАША
ПОРАДА
 ля досягнення максимальної продуктивності напірного насосу потрібно
Д
встановити його якнайближче до джерела води. Шланги зі сторони
всмоктування та з напірної сторони мають бути якнайкортшими та герметичними за-для запобігання втрати тиску.
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ВОДА –			
НАША СТИХІЯ
Дренажні насоси
Затоплений погреб або заповнений
котлован: коли потрібно швидко відкачати велику кількість води, на
допомогу приходять надійні дренажні
насоси для брудної води. А якщо
необхідно зібрати воду з садового
басейну або усунути наслідки
поломки пральної машини, для цього
чудово підійде дренажний насос для
чистої води з функцією відкачування
зі дна: залишковий рівень води не
перевищує 1 мм, що дозволяє легко
зібрати її ганчіркою.

Напірні насоси
Водопровідна вода потребує економії.
Напірні насоси дозволяють брати
воду з альтернативних джерел (наприклад, бочок, колодязів або свердловин) та створюють тиск, необхідний
для використання з метою господарського водопостачання дому та
поливу саду.

Спражній силач! Насос Kärcher
такий потужний та такий простий
у використанні! Екстра-клас!

Тут Ви знайдете всі
моделі наших насосів:
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ДРЕНАЖНІ НАСОСИ

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗАДАЧ:
НАСОСИ ВІД KÄRCHER

Дійсно, в нас є насоси на будь-який випадок. Наші дренажні
насоси для чистої води розраховані на роботу з майже чистою
водою і відкачують її практично із самого дна. А насоси для
брудної води без проблем впораються з частинками бруду до 30
мм розміром.

років
гарантії
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ПОДОВЖЕННЯ
ГАРАНТІЇ

ПОКРАЩЕНА ТЕХНІКА
КОМУТАЦІЇ

Керамічне контактне ущільнювальне кільце підвищує надійність наших дренажних насосів. Велика перевага для
користувачів: гарантія може
бути подовжена до 5 років.
Для цього достатньо зареєструвати покупку на сайті
www.karcher.ua.

■■

Поплавковий вимикач (у насосів SP 1-3).

■■

Поплавковий вимикач, що переміщується по вертикалі, з мінімальним комутаційним рівнем (SP 5 та SP 7 Dirt).

Огляд дренажних
насосів Kärcher:

Дренажний насос для брудної води
SP 7 Dirt
■■ Ідеальне рішення для відкачування води зі ставка або
невеликого котловану (макс. 100 м2), а також для усунення наслідків повені.
■■ Для відкачування води з частинками бруду не більше
30 мм.
■■ З інтегрованим фільтром з нержавіючої сталі.

Технічні характеристики
Макс. продуктивність: 15500 л/год*
Макс. висота подачі / тиск: 8 м / 0,8 бар
Макс. розмір твердих часточок: 30 мм
Макс. залишковий рівень води: 35 мм

Дренажний насос для чистої води
SP 2 Flat
■■ Ідеальне рішення для відкачування води з невеликого
басейну або наслідків поломки пральної машини.
■■ Для чистої або майже чистої води (часточки розміром
не більше 5 мм).
■■ Відкачування майже насухо.
Технічні характеристики
Макс. продуктивність: 6000 л/год*
Макс. висота подачі / тиск: 5 м / 0,5 бар
Макс. розмір твердих часточок: 5 мм
Макс. залишковий рівень води: 1 мм

* Зверніть увагу, що продуктивність насосу залежить від висоти подачі та під’єднаних до нього шлангів.
Підвищення витрат води досягається зменшенням висоти подачі та збільшенням внутрішнього діаметру шлангів.
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ДРЕНАЖНІ НАСОСИ

ЗАНУРЬТЕСЯ У СВІТ
НАСОСІВ KÄRCHER!

Керамічне контактне
ущільнювальне кільце

Поплавковий вимикач,
що пересувається по
вертикалі

Поплавковий вимикач

Макс. розмір твердих
часточок (мм)

Залишковий рівень
води (мм)

Сталевий фільтр
на вході

Quick Connect

З’єднувальний елемент
для шлангу

Ми пропонуємо дренажні насоси фірмової якості для
вирішення будь-яких задач та задоволення будь-яких запитів.
В нашому асортименті є моделі різної потужності.

SP 7 Dirt

■■

■■

–

30

35

інтегр.

■■

1", 1 1/4",
1 1/2"

SP 5 Dirt

■■

■■

–

20

25

опція

■■

1 1/4"

SP 3 Dirt / SP 1 Dirt

■■

–

■■

20

25

опція

■■

1 1/4"

■■

–

■■

5

1

опція

■■

1 1/4"

Дренажні насоси для брудної води

Дренажні насоси з відкачкою до дна
SP 2 Flat
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Для великих об’ємів
брудної води

Параметри
продуктивності

Осушення
ставка

Усунення
повені

Дренаж невеликого котловану
(макс. 100 м2)

Доренажні насоси для брудної15500
води л/ч
макс.
м/бар
8 / 0,8 л/год
15500
макс.

SP 7 Dirt

м/бар
30 мм
8 / 0,8
макс.

мм
35
30 мм











–



–

–



–

мин.
макс.

35
750
9500 л/ч
750 Вт
л/год
79500
/ 0,7 м/бар
мм
Вт

хв.
макс.

макс.

макс.

макс.

SP 5 Dirt

20
7 / 0,7

мм
м/бар
макс.

мм
25
20 мм

мин.
макс.

500
25
л/ч
7000 Вт
500
л/год
67000
/ 0,6 м/бар
мм
Вт

макс.
хв.

макс.

макс.

макс.
макс.

SP 3 Dirt

6 / 0,6
20

мм
м/бар
макс.
макс.

25
20 мм

мин.
макс.

мм
25 Вт
350
5500 л/ч
350 Вт
м/бар
4,5 /5500
0,45 л/год
хв.
макс.

макс.

макс.

макс.

SP 1 Dirt

20
4,5 / 0,45

мм
м/бар
макс.

20 мм
25

макс.
мин.

Вт
25 мм
250

хв.
макс.

250 Вт

макс.

Для великих об’ємів
чистої води

Параметри
продуктивності

Усунення
затоплення в
будинку

Осушення
басейну

Осушення
дренажного
колодязя

Дренажні насоси з відкачкою до6000
дна л/ч
макс.
л/год
56000
/ 0,5 м/бар
макс.

SP 2 Flat

м/бар
5 / 0,5
5 мм
макс.

5 мм
1





–

макс.
мин.

мм
1 Вт
250

хв.
макс.

250 Вт

макс.

99

НАПІРНІ НАСОСИ

ВЛАСНИЙ ВОДОПРОВІД
Досить використовувати водопровідну воду для поливу
саду, водопостачання пральної машини та туалету!
Набагато краще альтернативний варіант: напірний
насос Kärcher подаватиме воду з колодязя, свердловини, ємності для дощової води або іншого місцевого
джерела.
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BP 5 Home & Garden
Макс. висота подачі / тиск: 48 м / 4,8 бар

Дізнайтеся детальніше:

Макс. продуктивність: 6000 л/год
Макс. потужність двигуна: 1000 Вт
Макс. висота всмоктування: 8 м

2 виходи
Двоканальний адаптер
(опція) дозволяє під’єднати до насосу одразу
два шланги.
Надійність та
довгостроковість
В комплект
входить фільтр,
зворотній клапан
та захист від
«сухого ходу».

Ергономічна ручка
полегшує перестановку
насосу.

Розумна автоматика
Насос автоматично
вмикається та вимикається залежно від
споживання води.

Індикатор
несправності
показує, де знаходиться причина (зі сторони всмоктування чи з
напірної сторони).

Висока ефективність
та низький рівень
шуму
завдяки багатоступеневому механізму.
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НАПІРНІ НАСОСИ

Альтернативне водопостачання зберігає природні ресурси та економить
сімейний бюджет. Ми пропонуємо напірні насоси для будь-якої мети – від
поливу саду дощовою водою з бочки до водопостачання будинку зі свердловини.

BP 5 Home & Garden
■■ Ідеальне рішення для дому та саду.
■■ Дуже довгий строк служби, підвищена енергоефективність та низький рівень шуму.
Технічні характеристики
Макс. висота подачі / тиск: 48 м / 4,8 бар
Макс. продуктивність: 6000 л/год
Макс. потужність двигуна: 1000 Вт
Макс. висота всмоктування: 8 м

BP 3 Home
■■ Ідеальне рішення для альтернативного побутового
водопостачання
■■ Надійний захист термозапобігачем та підвищений
комфорт завдяки гідроакумулятору.
Технічні характеристики
Макс. висота подачі / тиск: 36 м / 3,6 бар
Макс. продуктивність: 3000 л/год
Макс. потужність двигуна: 800 Вт
Макс. висота всмоктування: 7 м
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BP 6 Deep Well
■■ Ідеальне рішення для відбору води із свердловин.
■■ Багатоступеневий механізм забезпечує напір, достатній для подачі води на висоту до 55 м.
Технічні характеристики
Макс. висота подачі / тиск: 55 м / 5,5 бар
Макс. продуктивність: 5000 л/год
Макс. потужність двигуна: 1000 Вт
Макс. висота всмоктування: 27 м

BP 4 Garden Set
■■ Ідеальне рішення для садових робіт.
■■ Довгий строк служби та легке під’єднання.
Технічні характеристики
Макс. висота подачі / тиск: 45 м / 4,5 бар
Макс. продуктивність: 4000 л/год
Макс. потужність двигуна: 1000 Вт
Макс. висота всмоктування: 8 м
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НАПІРНІ НАСОСИ

ЗАВЖДИ ПІД ТИСКОМ, 		
АЛЕ ЗАВЖДИ НА ПОВНУ СИЛУ
Для оптимального рішення будь-яких задач господарського
водопостачання в будинку та в саду: різноманітні напірні насоси з
нашого асортименту відрізняються високою надійністю, безпекою
та довговічністю. Ми не просто гарантуємо Вам це, а пропонуємо
подовжити гарантію до 5 років. Просто зареєструйте свою покупку!

Для будинку
та саду

Параметри
продуктивності

В будинку
та саду*

В саду

В будинку*

макс. 1200 м2

макс. 12 люд.

макс. 900 м2
+ макс. 4 люд.

макс. 1000 м2

макс. 12 люд.

макс. 800 м2
+ макс. 4 люд.

макс. 800 м2

макс. 10 люд.

макс. 600 м2
+ макс. 4 люд.

макс. 500 м2

макс. 8 люд.

макс. 300 м2
+ макс. 4 люд.

Насоси для дому та саду
BP 7**
Home & Garden
eco!ogic

60/6 м/бар
макс.

6000 л/год
макс.

1200 Вт

макс.

48/4,8 м/бар
макс.

BP 5**
Home & Garden

6000 л/год
макс.

1000
BP 4**
Home & Garden
eco!ogic

45/4,5

Вт

макс.

м/бар
макс.

3800 л/год
макс.

950 Вт

макс.

40/4 м/бар
макс.

BP 3**
Home & Garden

3300 л/год
макс.

800 Вт

макс.

Станції водопостачання

36/3,6 м/бар
макс.

BP 3 Home

3000 л/год
макс.

800 Вт

макс.
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–

макс. 8 люд.

–

Для будинку
та саду

Параметри
продуктивності

В саду

В будинку*

В будинку
та саду*

Насоси для саду

45/4,5 м/бар
макс.

BP 4**
Garden Set

4000 л/год
макс.

макс. 800 м2

–

–

макс. 500 м2

–

–

макс. 350 м2

–

–

1000 Вт

макс.

40/4 м/бар
макс.

BP 3**
Garden

3500 л/год
макс.

800 Вт

макс.

35/3,5 м/бар
макс.

BP 2**
Garden

3000 л/год
макс.

700 Вт

макс.

Насоси для сверловин

55/5,5 м/бар
макс. 1100 м2

макс. 12 люд. +
електронне реле
тиску

макс. 500 м2
+ макс. 6 люд. +
електронне реле
тиску

макс. 900 м2

макс. 6 люд. +
електронне реле
тиску

макс. 300 м2
+ макс. 4 люд. +
електронне реле
тиску

макс.

BP 6
Deep Well

5000 л/год
макс.

1000 Вт

макс.

43/4,3 м/бар
макс.

BP 4
Deep Well

4600 л/год
макс.

700 Вт

макс.

* Рекомендації щодо побутового водопостачання розповсюджуються на будинки з кількістю поверхів не більше 3.
** Гарантія може бути продовжена до 5 років за умови реєстрації покупки на сайті www.kaercher.ua.

років
гарантії

Ретельний відбір матеріалів та високоякісне виробництво гарантують надійність продукції Kärcher та довгий строк служби. Тому ми надаємо покупцям подовжену гарантію
на всі напірні насоси. Щоб отримати гарантію на 5 років, необхідно зареєструвати
покупку на сайті www.karcher.ua.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОЛИВУ

НАША
ПОРАДА
Приєднуйтесь! Найкраще – за допомогою універсальних конекторів Kärcher:
дуже витривалих та стійких, що підходять до садових шлангів всіх діаметрів
(1/2», 5/8», 3/4») та сумісні зі всіма розповсюдженими системами під’єднання.
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НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ПОЛИВУ
Ручний полив
Слухати дзюрчання води, забувши
про всі проблеми та турботи...
Садові роботи є одним з найкращих видів відпочинку. Цьому сприяють наші всебічно продумані
рішення для поливу, які гарантують
буйний розквіт Вашого саду.

Техніку для поливу Kärcher я можу
впевнено порадити всім.

Перегляньте відео
про рішення для
поливу:
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РІШЕННЯ ДЛЯ РУЧНОГО ПОЛИВУ

КОЖНА КРАПЛЯ РАХУЄТЬСЯ
Ніяких мокрих рук: наш новий багатофункціональний пістолет з
подвійним мембранним ущільнюванням виключає підтікання води
при зміні форми струменя та після вимикання. Тому кожна крапля
потрапляє туди, де вона необхідна: до коріння рослин.
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Багатофункціональний металевий пістолет Premium
4 типи струменя: лійковий, горизонтальний плаский,
аерозольний та потоковий.
Зручне регулювання витрат води одною рукою.

Сухі руки
завдяки інноваційній
мембранній технології,
яка запобігає витіканню
крапель води під час
зміни типу струменя або
вимиканні.

Зручне регулювання
витрат води
однією рукою.

Обертова рукоятка
для зручної роботи.
Проста зміна типу
струменя
для вирішення різних
задач.

Зручність
безперервного
поливу
завдяки фіксації у
ввімкненому стані.

Комфорт та захист
М’які компоненти з
високоякісних
матеріалів виключають
випадіння пістолету з
рук та його пошкодження.

Висока якість та
надійність
Металеві компоненти
забезпечують довгий
строк служби та
привабливий зовнішній
вигляд.
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ПІСТОЛЕТ PREMIUM

СТРУМІНЬ СВІЖОСТІ
ДЛЯ КОЖНОЇ РОСЛИНИ
УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

Різним рослинам потрібен різний варіант поливу: для одних
краще всього підходить лійковий струмінь, для інших – аерозольний, а для деяких – віяловий чи потоковий. Стильний багатофункціональний пістолет Premium повністю виправдовує свою
назву: він формує струмені всіх типів. При цьому він абсолютно
герметичний завдяки інноваційній мембранній технології та дуже
зручний завдяки регулюванню положення рукоятки. Класу
«преміум» відповідають і металеві компоненти: високу якість
видно з першого погляду.
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■■

Відключення і перемикання виду
струменя без підтікання води за
рахунок застосування двох окремих мембран.

■■

Індивідуально регульована обертова рукоятка для зручної роботи.

■■

4 види струменів для оптимального поливу найрізноманітніших
рослин.

1

2

3

1

Абсолютна герметичність
завдяки технології мембранного ущільнювача.

2

Зручність роботи
завдяки обертовій рукоятці.

3

Оптимальний полив різних рослин
завдяки 4 типам струменя.
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ПІСТОЛЕТИ, РОЗБРИЗКУВАЧІ ТА ДОЩУВАЧІ

Кожний сад унікальний та потребує індивідуального підходу до поливу.
Наші пістолети та розбризкувачі з обертовими рукоятками та зручними
регуляторами витрат води, а також дощувачі різних типів дозволяють
ефективно зрошувати будь-які присадибні ділянки – великі та маленькі,
рівні та холмисті. І роблять цю роботу не тільки легшою, але й приємнішою.

Багатофункціональний металевий пістолет
Premium
■■ Без підтікання води
■■ Міцні металеві елементи для довгого строку служби
■■ Обертова рукоятка для зручної роботи
■■ 4 типи струменя
■■ Регулювання витрат води однією рукою
■■ Фіксація у ввімкненому стані для безперервної роботи

Металевий пістолет Premium
■■ Обертова рукоятка для зручної роботи
■■ Міцні металеві елементи для довгого строку служби
■■ Плавне регулювання форми струменя
■■ Регулювання витрат води однією рукою
■■ Фіксація у ввімкненому стані для безперервної роботи

Розбризкувач з подовжуючою трубкою
Premium
■■ Вкл / викл та зміна витрат води однією рукою
■■ 6 типів струменя
■■ Рухлива голова (180о)
■■ Можливість підвішування
■■ Телескопічна штанга (70-105 см)
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Подивіться відео про
насоси і аксесуари для
поливу:

Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV
■■ Плавна зміна дальності зрошення
■■ Довговічний механізм
■■ Захист від бризків для зручного налаштування
■■ Регулювання витрат води
■■ Площа зрошення* до 320 м2

Імпульсний секторно-круговий дощувач
PS 300
■■ Сектор зрошення 30-360о
■■ Регулювання кута розбризкування
■■ Міцний кілок для встановлення в грунті
■■ Площа зрошення* до 706 м2.

Багатофункціональний дощувач MS 100
■■ Форсунки 6 різних форм для різних типів поливу
■■ Підвішення на стіні
■■ Площа зрошення* до 78 м2

* Максимальна площа зрошення при тиску в системі 4 бар.
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ШЛАНГИ ТА З’ЄДНУВАЧІ

Високоякісні садові шланги PrimoFlex® не містять шкідливих для здоров’я
пластифікаторів та вирізняються високою міцністю, гнучкістю та стійкістю
до перегибів, а наші конектори забезпечують їх надійне та герметичне
під’єднання.

Універсальний конектор Premium з функцією
аква-стопу
■■ Сумісність зі всіма розповсюдженими садовими шлангами.
■■ Надійне алюмінієве кріплення для шлангу.
■■ Знімання без підтікання води.
■■ Зручні захвати з м’якого полімеру.

Штуцер для приєднання до крану G1
з перехідником G3/4
■■ Ідеальне рішення для приєднання шлангу до садового насосу.
■■ Особливо міцне з’єднання.
■■ З перехідником для приєднання з різьбленням двох різних
розмірів.

Латунний конектор 1/2» та 5/8» з функцією
аква-стопу
■■ Високоякісний конектор для дуже вимогливих садоводів.
■■ Довгий строк служби.
■■ Кільце з м’якого полімеру для зручного тримання.
■■ Знімання без витікання води.
■■ Підходить до шлангів 1/2" та 5/8".
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Повний асортимент
аксесуарів для
поливу:

Шланг PrimoFlex® «Premium»
■■ Для вимогливих садоводів.
■■ Стійкість до високого тиску завдяки подвійному армуванню
жовтими нитками Kevlar® від DuPont™.
■■ 5-шаровий шланг.
■■ Висока еластичність, міцність та гнучкість.
■■ Гарантія 18 років.

Шланг PrimoFlex® «Plus»
■■ Для досвідчених садоводів.
■■ Інноваційна технологія з перехресними жовтими нитками
Kevlar® від DuPont™.
■■ 3-шаровий шланг.
■■ Висока еластичність, міцність та гнучкість.
■■ Гарантія 15 років.

Шланг PrimoFlex®
■■ Для починаючих садоводів.
■■ Армування оплетенням з перехресних ниток.
■■ 3-шаровий шланг.
■■ Висока еластичність, міцність та гнучкість.
■■ Гарантія 12 років.

* DuPont™ та Kevlar® є марками / зареєстрованими троговельними знаками компанії E.I. du Pont de Nemours and Company.
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ВІЗКИ ТА КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГІВ

Добре сховані і тим не менш під рукою: візки та катушки для шлангів
забезпечують їх акуратне зберігання та постійну готовність до використання. Вам більше не доведеться перечіплятися через шланг та тягнути
його за собою через весь сад.

Візок для шлангу НТ 3.400
■■ Регульована по висоті ручка.
■■ Компактне зберігання в складеному стані.

Металевий візок для шлангу НТ 80 М
■■ Міцний та довговічний візок з нержавіючої сталі.
■■ Армована ручка, регульована по висоті.
■■ З напрямляючою для шлангу та рукояткою вільного ходу для
управління катушкою.

Візок для шлангу НТ 4.500
■■ Регульована по висоті ручка.
■■ Компактне зберігання в складеному стані.
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