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NAUJIENA!
EASY!Force & EASY!Lock
naujos kartos pistoletas
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ILGAAMŽIŠKESNIS

MAKSIMALI GALIA. 
JOKIŲ PASTANGŲ.
Naujieji EASY!Force aukšto slėgio pistoletai.
Dar niekuomet nebuvo taip paprasta kontroliuoti slėgį. 

Išbandykite naujus darbo su aukštu slėgiu ergonomikos privalumus: 
su naujuoju EASY!Force aukšto slėgio pistoletu, darbus atliksite be 
ypatingų pastangų ar streso.
Išmėginę naująjį  EASY!Force aukšto slėgio pistoletą – nebenorėsite 
jo paleisti.

www.karcher.lt  
KERAMIKINIS 

VOŽTUVAS

ILGAAMŽIŠKESNIS



Dakaras — dvi beprotiškos sausio mėnesio savaitės, kai kiekvienais 
metais sudėtingiausiose pasaulio varžybose susitinka patys 
geriausi. Dakaras — tai patys geriausi pilotai, šturmanai, serviso 
meistrai, o taip pat geriausi automobiliai, patikimiausia technika 
ir techniniai sprendimai. Kärcher Dakare — tai Kärcher specialistų 
darbo įvertinimas, tobulinant ir kuriant naujus aukšto slėgio valymo 
įrenginius. Ekstremalios eksploatavimo sąlygos, didelis darbo tempas, 
iškylantys specifiniai darbo vietos ir patogumo reikalavimai — puiki 
vieta įrangos patikimumo ir kokybės įrodymui bei tyrimams.  
Būk kartu su geriausiais, būk profesionalas — kartu su Kärcher  
aukšto slėgio įrenginiais.

NAUJIENA
Tausokite jėgas 
ir laiką su nauju 

Karcher  
EASY!Force 

aukšto slėgio 
pistoletu bei 

unikalia Karcher 
EASY!Lock 
jungtimi!

2199 €

GERIAUSI SPRENDIMAI 
GERIAUSIEMS!

Galingas!
Super klasės įrenginys be vandens pašildymo
profesionalams.

   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos
   ■ Trijų fazių el.variklis
   ■ 4-ių polių lėtaeigis el.variklis
   ■ 20 m aukšto slėgio žarna su rite
   ■ Rotacinis antgalis

HD 10/25-4 SX Plus Užs. kodas 1.286-927.0

Mobilus!
Galia ir mobilumas viename - aukšto slėgio 
įrenginys be vandens pašildymo įvairiausiems 
darbams.

   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos
   ■ Trijų fazių lėtaeigis el.variklis
   ■ 15m aukšto slėgio žarna su rite
   ■ Rotacinis antgalis

HD 7/18-4MX Plus Užs.kodas 1.524-914.0

1499 €

Kompaktiškas!
Kompaktinės klasės aukšto slėgio įrenginys  
be vandens pašildymo profesionalams. Puikus 
pasirinkimas įvairiems mobiliems darbams.

   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos 
   ■ Vertikali arba horizonali darbinė padėtis
   ■ Didelis vandens filtras
   ■ Sustumiama rankena
   ■ Dėtuvės priedams

699 €
HD 6/13 C Užs.kodas 1.520-950.0



Autonominis!
Aukšto slėgio įrenginys su benzininiu vidaus 
degimo varikliu be vandens pašildymo 
mobiliems darbams kur nėra elektros 
energijos šaltinio.

   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos 
   ■ Benzininis variklis Karcher G250FA 5,2 kW
   ■ 850 mm išpurškimo ietis
   ■ 10 m aukšto slėgio žarna
   ■ Tvirtas metalinis rėmas su praplėtimo 

galimybe

HD 7/20 G Classic Užs.kodas 1.187-901.0

1299 €

daugiau www.karcher.lt 

3999 €

HDS 12/18-4S Užs.kodas 1071-914.0

Galingas!
Super klasės įrenginys su vandens pašildymu 
sudėtingiausioms užduotims tikriems profesionalams.

   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos 
   ■ Ilgaamžis vandeniu aušinamas el.variklis
   ■ 10 m sustiprinta aukšto slėgio žarna Longlife
   ■ reguliavimo sistema ServoControl
   ■ Dvi talpos plovikliams

Antano 
Juknevičiaus 
rekomendacija
pasirenkant
priedus 

RM 81, 10 l, koncentratas  Užs. kodas 6.295-556.0 RM 803 ASF, 10l, koncentratas Užs.kodas 6.295-547.0

Efektyvus šarminis ploviklis 
naudojimui su aukšto slėgio 
įrenginiais. Puikiai valo tepalus, 
purvą, mineralinius nešvarumus. 
Tinka automobilių ir jų variklių 
plovimui.

52,50 €

Plovimo priemonė RM 81

Aktyvus purvo tirpiklis naudojimui su 
aukšto slėgio įrenginiais. Skirtas 
pirminiam paviršių plovimui. Padeda 
lengviau pašalinti tepalų, purvo ar 
vabzdžių apnašas.  

43,50 €

Purvo tirpiklis RM 803

Kompaktiškas!
Universalus aukšto slėgio įrenginys su 
vandens pašildymu lengvai pritaikomas 
įvairiems valymo darbams.

   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos 
   ■ Trijų fazių 400 V el. variklis
   ■ 10 m aukšto slėgio žarna
   ■ Darbas su šaltu arba pašildytu 

vandeniu ar garais

HDS 7/16 C Užs.kodas 1.173-900.0

2599 €



NT 65/2 Tact 2 Užs. kodas 1.667-286.0 

Dulkės. Daug dulkių. Labai daug dulkių. Beveik visur ir visada — tai 
Dakaro ralio kasdienybė. Po kiekvieno ralio etapo nuo kiekvieno 
automobilio reikia pašalinti po kelis kilogramus žvyro, smėlio,  
purvo — tai tikras Dakaras valymo įrangai. Šiose varžybose nėra  
lygių Kärcher vakuuminiams dulkių siurbliams su automatine oro filtro 
valymo sistema Tact. Tact — pastovi maksimali siurbiamoji galia darbo 
metu ir ženkliai mažesnis oro filtro keitimo dažnumas eskploatuojant 
siurblį. Tact — maksimalus našumas darbe ir mažesni eksploatavimo 
kaštai. Būk profesionalas — tai visai paprasta su Kärcher Tact serijos 
dulkių siurbliais.

Tact — automatinė oro filtro valymo sistema. Apsaugo 
filtrą nuo užsiteršimo — pastovi maksimali siurbiamoji 
galia — ilgalaikis darbas be trikdžių. 

YPAČ DIDELIEMS DULKIŲ 
IR PURVO KIEKIAMS

999 €

Galingas!
Didelio oro srauto, dviejų variklių vakuuminis 
siurblys sausų dulkių, šlapio purvo ar skysčių 
siurbimui. Plokščias oro filtras su automatine filtro 
valymo sistema (Tact2). Pilna apsauga nuo statinio 
krūvio.

   ■ Du siurbimo varikliai
   ■ Tact2 automatinė filtro valymo sistema
   ■ 4 m siurbiamoji žarna
   ■ Reguliuojamo aukščio rankena
   ■ Žarnos ir antgalių laikikliai



Universalus!

249 €
NT 25/1 Ap

Užs. kodas 1.184-503.0

Kompaktiškas!
Vakuuminis siurblys šlapio purvo, 
skysčių ar sausų dulkių siurbimui. 
Didelės siurbimo galios, lengvas, 
kompaktiškas - puikiai tinka 
mobiliems darbams.

   ■ Pusiau automatinė filtro valymo sis-
tema

   ■ 2,5 m siurbimo žarna su alkūne
   ■ 2x0,5 m prailginimo vamzdžiai
   ■ 300 mm grindų antgalis

Siurbimo žarna (2,5m.) Užs.kodas 6.906-237.0

16,50 €

Siurbimo žarna

Speciali prailginimo žarna patogesniam 
darbui. Žarnos ilgis 2,5m. Tinka NT 27/1 
Me ir NT 35/1 Tact siurbliams.

Antgalių komplektas (ID 35) Užs. kodas 2.862-166.0

35 €

Antgalių rinkinys automobiliui

Patogiam darbui ir puikiam rezultatui.
Komplekte 5 antgaliai. Ypač tinka 
automobilio salono valymui.

Lengvas, kompaktiškas ir tuo pat metu galingas vakuuminis 
siurblys sausoms dulkėms, šlapiam purvui ar skysčiams 
siurbti.

   ■ Nerudijančio plieno talpa
   ■ Du oro filtrai - sausam ir šlapiam 

siurbimui
   ■ 2,5m ilgio siurbimo žarna su 

antgaliais

NT 27/1 Me

Užs.kodas 1.428-100.0

219 €



T 7/1 eco!efficiency Užs.kodas 1.527-145.0

Taupantis energiją!
T 7/1 eco!efficiency kompaktiškas 
vakuuminis siurblys sausų dulkių 
siurbimui. Mažos el.energijos sąnaudos 
(el. galia 750W) ir didelė siurbimo galia 
viename. Energetinio efektyvumo klasė B.

139 € B

Puzzi 8/1 C

Užs. kodas 1.100-225.0

Kompaktiškas!
Kompaktiškas plaunantis siurblys Puzzi 
8/1 C profesionaliam naudojimui. Skirtas 
nedidelės apimties valymo darbams. 
Puikiai tinka baldų apmušalų, kiliminių 
dangų, automobilio salono ar kitų 
tekstilinių paviršių plovimui.

449 €

Filtrai maišeliai

Specialūs filtravimo maišeliai sausoms 
dulkėms. Tvirti, 3-jų sluoksnių, dulkių 
klasė M. Komfortiškam darbui  
ir švariai aplinkai. 

Filtravimo maišeliai (skirti T 7/1 eco!efficiency)

Užs.kodas 6.904-335.0 (10vnt. pakuotė)

17,00 €

Plovimo priemonė RM 760

Plovimo priemonė įvairių 
tekstilinių paviršių valymui  
su plaunančiais siurbliais. 
Lengvai šarminė, giluminiam 
valymui.

CarpetPro RM760 (800 g tirpūs milteliai)

Užs. kodas 6.290-175.0

11,50 €
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Pasiūlymas galioja 
Kärcher centruose:
Ukmergės g. 283, Vilnius +370 52 031 681 
Dubysos g. 19, Klaipėda +370 46 297 041
Savanorių pr. 301, Kaunas
El.p.: info@lt.kaercher.com
www.karcher.lt


