
Ohranite veselje in vrednost. 
S programom Kärcherjevih izdelkov v letu 2020.

HOME & GARDEN

BRING 
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 WOW .
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Ko stojite pred svojim novim avtomobilom ali sveže 
položenim parketom in lahko rečete le: VAU! Ponosno 
opazujete svojo pravkar pokošeno trato, pravkar 
 obrezano živo mejo, okrasni lonec s posajeno drobno 
jablano, ki sije v soncu, in se slišite glasno vzklikniti: 
vau!

 
Mi poznamo tisti občutek navdušenja, ki nas preplavi 
ob pogledu na nove stvari, na nekaj, kar smo ustvarili 
sami in kar nas osrečuje. Sčasoma ta občutek nav
dušenja nekoliko zbledi: avtomobil se je seznanil s 
cesto, tla z družinskim življenjem, vrt s premalo  
dežja in preveč sonca.

 
Toda hej, kljub prahu, umazaniji in plevelu:  
občutek navdušenja je še vedno tu – pričarajte ga s 
Kärcherjevimi izdelki!

 
Razpakirajte svoj visokotlačni čistilnik in naj vaš avto 
spet zasije! Vzemite čistilnik tal iz omare in spremenite 
svoja tla v oder za pomembne dogodke.

Pokosite svojo trato, obrežite živo mejo, poskrbite za 
veselje s priročnimi Kärcherjevimi vrtnimi napravami! 
In potem preprosto uživate, saj veste, da ohranjate 
vrednost stvari, in občutek navdušenja je spet tu …

BRING BACK THE WOW.
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 VSEBINA

 6  Svet akumulatorskih baterij Kärcher

 22  Akumulatorski izdelki

 90  Izdelki za uporabo znotraj

186   Izdelki za uporabo zunaj

304   Spletni servis za popravilo

306   Podjetje: 
Izjemna zmogljivost. Neposrednost.  
Osvežujoče.



18 V
BATTERY POWER

36 V
BATTERY POWER

6

NAŠ 
NASVET

   Kärcherjeve izmenljive akumulatorske baterije Battery Power 18 V 
in 36 V so primerne za vse naprave ustrezne Kärcherjeve platforme 
Battery Power.  
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Galaktična moč.
Kdor se naveliča prepletanja 
kablov v hiši ali prekinjenih 
kablov na vrtu, vstopi v svet aku-
mulatorskih baterij Kärcher. Nove 
naprave za vrtnarjenje in čiščenje 
z akumulatorsko baterijo omogo-
čajo, da vse potrebno postorite 
brez kablov. Omogočajo vam naj-
večjo svobodo gibanja in se v 
nekaj sekundah spremenijo v 
zanesljive pomočnike v Kärcher-
jevi kakovosti, ki ste je vajeni.

Brezmejne možnosti.
Naprave za Kärcherjevo platformo 
Battery Power 18 V so zelo lahke in 
priročne za vsestransko notranjo in 
zunanjo uporabo. Če potrebujete še 
več energije, bodo delo okoli hiše 
brez težav opravili zmogljivi izdelki 
Kärcherjeve platforme Battery 
Power 36 V.

SVET AKUMULATORSKIH 
BATERIJ KÄRCHER
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SVOBODA KOT OBČUTENJE ŽIVLJENJA.

Brez kabla, takoj pripravljene za uporabo glede na danosti žive meje, 
trate ali terase. Z visokozmogljivimi litij-ionskimi celicami in popolnoma 
prilagojeno elektroniko so Kärcherjeve akumulatorske baterije še 
posebno zmogljive.
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Inteligentni  
nadzor celic
Ščiti pred preobremenitvijo, 
pregrevanjem in globoko 
izpraznitvijo.

Zmogljive litije-ionske  
celice
Zagotavljajo stalno moč, z 
zanemarljivim samopraznje-
njem in brez spominskega 
učinka.

Samodejni način  
za mirovanje
Procesorsko krmiljen 
samodejni način za 
mirovanje omogoča dolgo 
življenjsko dobo celic.

LCD-zaslon s  
tehnologijo v realnem času
Vgrajeni LCD-zaslon kaže napol-
njenost, preostali čas delovanja 
ali preostali čas do izpraznitve.

Zaščita proti pršeči vodi
Akumulatorska baterija je 
zaščitena proti pršeči vodi 
po IPX5, zato je odlična za 
uporabo na prostem.

Učinkovit nadzor temperature
Učinkovito odvajanje toplote in  
inteligentni nadzor akumulatorske 
baterije zagotavljata največjo 
zmogljivost pri zahtevnejši uporabi.

Izredna robustnost 
Ohišja Kärcherjevih akumu-
latorskih baterij so zelo 
odporna na udarce.

SAMO PRI 
KÄRCHERJU

SAMO PRI 
KÄRCHERJU

SAMO PRI 
KÄRCHERJU

NOVO
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PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Med uporabo je preostali čas 
delovanja akumulatorske bate-
rije, odvisno od naprave, prika-
zan v minutah. 

 ■ Med polnjenjem je prikazan pre-
ostali čas polnjenja akumulator-
ske baterije v minutah. 

 ■ Med mirovanjem je prikazana 
zmogljivost akumulatorske bate-
rije v odstotkih.

ČAS POD NADZOROM.

Z edinstveno Kärcherjevo tehnologijo v realnem času se 
nobeno delo ne prekine, kadar to ni zaželeno. Saj je prikaz 
napolnjenosti akumulatorske baterije vedno natančen. Ta ni 
zgolj približen kot pri običajnih LED-zaslonih, ampak je 
sproten in do minute natančen. Tako v trenutku veste, ali je 
po obrezovanju žive meje še smiselno začeti sesati avto ali 
pa je akumulatorsko baterijo pred tem bolje napolniti na 
polnilni postaji. Tudi med polnjenjem točno veste, v koli-
kšnem času bo akumulatorska baterija polna, sami pa lahko 
medtem postorite kaj drugega.

SVET AKUMULATORSKIH BATERIJ KÄRCHER



4

1

3

2

11

Tehnologija v realnem času 
Edinstvena Kärcherjeva tehnologija v realnem času omogoča uporabnikom 
optimalno predvidevanje. Za razliko od običajnih LED-zaslonov omogoča 
podroben prikaz delovanja in napolnjenosti.

Preostali čas delovanja v minutah
Uporabnik ima med delovanjem popoln nadzor nad preostalim časom delova-
nja, zato je do minute natančno seznanjen o tem, kdaj je treba akumulatorsko 
baterijo zamenjati ali napolniti. Čas delovanja se prilagaja odvisno od upora-
bljene naprave.

Zmogljivost akumulatorske baterije v odstotkih
Zmogljivost akumulatorske baterije lahko preverite v hipu.

Preostali čas polnjenja v minutah
Zaslon med polnjenjem prikazuje preostali čas polnjenja.  
Tako uporabnik točno ve, kdaj lahko spet nadaljuje delo.

1

2

3

4
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Kärcherjeve akumulatorske baterije 18 V so zasnovane za uporabo s 
priročnimi napravami, ki zagotavljajo najvišje udobje upravljanja. So 
kot nalašč za manjše in srednje velike hiše in vrtove.

BATTERY POWER 18 V –  
KOMPAKTNOST IN VELIKA ZMOGLJIVOST.

SVET AKUMULATORSKIH BATERIJ KÄRCHER

Akumulatorska baterija 
Battery Power 18/25 
Kärcherjeva izmenljiva akumulatorska 
baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z 
inovativno tehnologijo v realnem 
času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske baterije.

Akumulatorska baterija 
Battery Power 18/50 
Kärcherjeva izmenljiva akumulatorska 
baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z 
inovativno tehnologijo v realnem 
času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske baterije.

Hitri polnilnik Battery Power 18 V
S hitrim polnilnikom 18 V so Kärcher-
jeve izmenljive akumulatorske bate-
rije Battery Power 18 V zelo hitro 
polne in spet pripravljene za uporabo.

Kärcherjeve izmenljive akumulatorske baterije Battery Power 18 V so  
primerne za:

 ■ Srednjetlačni čistilnik KHB 6 Battery
 ■ Večnamenski sesalnik WD 1 Compact Battery
 ■ Odstranjevalnik plevela WRE 4 Battery
 ■ Puhalnik listja LBL 2 Battery
 ■ Puhalnik in sesalnik listja BLV 18-200 Battery
 ■ Vrtne kosilnice LMO 18-36 Battery in LMO 18-33 Battery
 ■ Obrezovalnike žive meje HGE 18-50 Battery in HGE 18-45 Battery
 ■ Teleskopski obrezovalnik žive meje PHG 18-45 Battery
 ■ Škarje za travo in grmičevje GSH 18-20 Battery
 ■ Škarje za veje TLO 18-32 Battery
 ■ Teleskopsko žago PSW 18-20 Battery
 ■ Verižno žago CNS 18-30 Battery

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO



13

Kataloška št.:  
2.445-062

Kataloška št.:  
2.445-063
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Aku. baterija Batter Power 18/25 2.445-034 18 2,5 5 44 / 83 0,6 133 × 88 × 50 89,99 69,99

Aku. baterija Batter Power 18/50 2.445-035 18 5,0 9¾ 94 / 143 0,9 133 × 88 × 72 139,99 109,99

Hitri polnilnik Battery Power  
18 V

2.445-032 – – – – – – 59,99 39,99

Izmenljive akumulatorske baterije Battery Power

Doslej 99,99 €*

79,99 €

Doslej 139,99 €*

129,99 €

Battery Power 18 V 2,5 Ah

Battery Power 18 V 5,0 Ah

Hitri polnilnik Battery Power 18 V

Hitri polnilnik Battery Power 18 V

POLNA MOČ. PO AKCIJSKI CENI.
KÄRCHERJEVI VSTOPNI PAKETI 
BATTERY POWER
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Kärcherjeve akumulatorske baterije 36 V so namenjene napravam,  
ki morajo zagotoviti veliko zmogljivost. Kot nalašč za velike hiše in 
vrtove.

BATTERY POWER 36 V – MOČ  
ZA VELIKO ZMOGLJIVOST.

SVET AKUMULATORSKIH BATERIJ KÄRCHER

Kärcherjeve izmenljive akumulatorske baterije Battery Power 36 V so  
primerne za:

 ■ Visokotlačni čistilnik K 2 Battery
 ■ Večnamenski sesalnik WD 3 Battery Premium in WD 3 Battery
 ■ Puhalnik listja LBL 4 Battery
 ■ Puhalnik in sesalnik listja BLV 36-240 Battery
 ■ Vrtne kosilnice LMO 36-46 Battery in LMO 36-40 Battery
 ■ Kosilnico z nitjo LTR 36-33 Battery
 ■ Obrezovalnik žive meje HGE 36-60 Battery
 ■ Verižno žago CNS 36-35 Battery

Akumulatorska baterija 
Battery Power 36/25 
Kärcherjeva izmenljiva akumulatorska 
baterija Battery Power 36 V/2,5 Ah z 
inovativno tehnologijo v realnem 
času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske baterije.

Akumulatorska baterija 
Battery Power 36/50 
Kärcherjeva izmenljiva akumulatorska 
baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z 
inovativno tehnologijo v realnem 
času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske baterije.

Hitri polnilnik Battery Power 36 V
S hitrim polnilnikom 36 V so izmen-
ljive akumulatorske baterije 36 V 
Kärcher Battery Power kmalu spet 
polne in pripravljene za uporabo.

 * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
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Kataloška št.:  
2.445-064

Kataloška št.:  
2.445-065
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Aku. baterija Batter Power 36/25 2.445-030 36 2,5 5¼ 48 / 78 0,9 133 × 88 × 72 189,99 139,99

Aku. baterija Batter Power 36/50 2.445-031 36 5,0 10 98 / 138 1,5 133 × 88 × 118 219,99 199,99

Hitri polnilnik Battery Power  
36 V

2.445-033 – – – – – – 79,99 69,99

Izmenljive akumulatorske baterije Battery Power

Doslej 199,99 €*

149,99 €

Doslej 249,99 €*

199,99 €

Battery Power 36 V 2,5 Ah

Battery Power 36 V 5,0 Ah

Hitri polnilnik Battery Power 36 V

Hitri polnilnik Battery Power 36 V

POLNA MOČ. PO AKCIJSKI CENI.
KÄRCHERJEVI VSTOPNI PAKETI 
BATTERY POWER
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Kärcherjeve izmenljive akumulatorske baterije Battery Power 
18 V zaradi svoje lahkosti nudijo uporabnikom najboljše udobje 
upravljanja in so zelo primerne za urejanje srednje velikih hiš in 
vrtov. Za več moči in urejanje velikih hiš in vrtov so odlična 
izbira Kärcherjeve izmenljive akumulatorske baterije Battery 
Power 36 V. S Kärcherjevimi hitrimi polnilniki so akumulatorske 
baterije zelo hitro polne in spet pripravljene za uporabo.

SVET AKUMULATORSKIH BATERIJ KÄRCHER

Izmenljiva aku. baterija Battery Power 36/50

 ■ Battery Power 36 V/5,0 Ah
 ■  Z inovativno tehnologijo v realnem času: natančen prikaz pre-
ostalega časa delovanja na zaslonu akumulatorske baterije

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije: 36 V

Kapaciteta akumulatorske baterije: 5,0 Ah

Teža: 1,507 kg

Dimenzije (D × Š × V): 133 × 88 × 117,5 mm

Kataloška številka: 2.445-031

Cena v €*: 199,99

Hitri polnilnik Battery Power 36 V

 ■  Hitro napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko  
baterijo Battery Power 36 V

Tehnični podatki

Tok polnjenja: 2,5 A

Kataloška številka: 2.445-033

Cena v €*: 69,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO

NOVO

NOVO

Izmenljiva aku. baterija Battery Power 36/25

 ■ Battery Power 36 V/2,5 Ah
 ■  Z inovativno tehnologijo v realnem času: natančen prikaz pre-
ostalega časa delovanja na zaslonu akumulatorske baterije

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije: 36 V

Kapaciteta akumulatorske baterije: 2,5 Ah

Teža: 0,920 kg

Dimenzije (D × Š × V): 133 × 88 × 72 mm

Kataloška številka: 2.445-030

Cena v €*: 139,99
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Izmenljiva aku. baterija Battery Power 18/25

 ■ Battery Power 18 V/2,5 Ah
 ■  Z inovativno tehnologijo v realnem času: natančen prikaz pre-
ostalega časa delovanja na zaslonu akumulatorske baterije

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije: 18 V

Kapaciteta akumulatorske baterije: 2,5 Ah

Teža: 0,615 kg

Dimenzije (D × Š × V): 133 × 88 × 50 mm

Kataloška številka: 2.445-034

Cena v €*: 69,99

Hitri polnilnik Battery Power 18 V

 ■  Hitro napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko  
baterijo Battery Power 18 V

Tehnični podatki

Tok polnjenja: 2,5 A

Kataloška številka: 2.445-032

Cena v €*: 39,99

Izmenljiva aku. baterija Battery Power 18/50

 ■ Battery Power 18 V/5,0 Ah
 ■  Z inovativno tehnologijo v realnem času: natančen prikaz pre-
ostalega časa delovanja na zaslonu akumulatorske baterije

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije: 18 V

Kapaciteta akumulatorske baterije: 5,0 Ah

Teža: 0,918 kg

Dimenzije (D × Š × V): 133 × 88 × 72 mm

Kataloška številka: 2.445-035

Cena v €*: 109,99

NOVO

NOVO

NOVO
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2020: GALAKTIČNA  
MOČ.
BREZMEJNE  
MOŽNOSTI.

SVET AKUMULATORSKIH BATERIJ KÄRCHER – PREGLED

Komplet LMO 18-33 Battery +  
komplet LMO 18-36 Battery
Vrtne kosilnice

Komplet  
KHB 6 Battery
Srednjetlačni čistilniki

Komplet LTR 18-25 Battery +  
komplet LTR 18-30 Battery
Kosilnica z nitjo

Komplet HGE 18-45 Battery + 
Komplet HGE 18-50 Battery
Obrezovalnik  
žive meje

Komplet WRE 4 
Battery
Odstranjevalniki 
plevela

BLV 18-200 Battery
Sesalnik listja

CNS 18-30 Battery
Verižna žaga

Komplet WD 1 Compact 
Battery
Večnamenski sesalnikiGSH 18-20 Battery

Škarje za travo  
in grmičevje

PHG 18-45 Battery
Teleskopski obrezovalnik 
žive meje

PSW 18-20 Battery
Teleskopska žaga

Komplet LBL 2 Battery
Puhalnik listja

PSW 18-32 Battery
Škarje za veje

18 V
LITIJ-IONSKI 
SISTEM

2,5 Ah 5,0 Ah
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Komplet LBL 4 Battery
Puhalnik listja

Komplet CNS 36-35 Battery
Verižna žaga

Komplet WD 3 
Premium Battery
Večnamenski sesalniki

Komplet WD 3 Battery
Večnamenski sesalniki

BLV 36-240 Battery
Sesalnik listja

Komplet LTR 36-33 
Battery
Kosilnica z nitjo

Komplet LMO 36-40 Battery  
+  
komplet LMO 36-46 Battery
Vrtne kosilnice

Komplet K 2 Battery
Visokotlačni čistilniki

Komplet HGE 36-60 
Battery
Obrezovalnik žive meje

36 V
LITIJ-IONSKI  
SISTEM

2,5 Ah 5,0 Ah



20

* Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 2,5 Ah. Ta naprava se dobavi brez akumulatorske baterije.

SVET AKUMULATORSKIH BATERIJ KÄRCHER

PREGLED KÄRCHERJEVIH IZDELKOV 
BATTERY POWER IN NJIHOVIH  
NAJVEČJIH ZMOGLJIVOSTI.

Večnamenski sesalniki

Tlačni/visokotlačni čistilniki 

Odstranjevalniki plevela

Vrtne kosilnice

Kosilnica z nitjo

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

18 V

WD 3 Battery Premium 15 min
Velik avtomobil

10 min 
Srednjevelik avtomobil

WD 1 Compact Battery

KHB 6 Battery K 2 Battery 14 min 12 min 

WRE 4 Battery 15 m2

LMO 18-33 Battery

LMO 18-36 Battery

LMO 36-40 Battery

LMO 36-46 Battery 650 m2

550 m2

350 m2

250 m2

LTR 18-25 Battery

LTR 18-30 Battery

LTR 36-33 Battery300 m

350 m

600 m
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Kärcherjeva akumulatorska platforma Battery Power 18 V 
obsega kompaktne in priročne izdelke za vzdrževanje in 
čiščenje manjših in srednje velikih vrtov in zunanjih površin. 

Za velike vrtove ponuja Kärcherjeva akumulatorska plat-
forma Battery Power 36 V močne naprave različnih katego-
rij, namenjene vrtnarjenju in čiščenju okoli hiše.

Teleskopska verižna žaga

Škarje za veje

Puhalnik listja

Puhalniki in sesalniki listja

Obrezovalniki žive meje

Teleskopski obrezovalnik žive meje

Škarje za travo in grmičevje

Verižna žaga

HGE 18-45 Battery

HGE 18-50 Battery

HGE 36-60 Battery18 V

18 V

36 V

325 m

600 m250 m

PHG 18-45 Battery*18 V 250 m

GSH 18-20 Battery*18 V
650 m  –  trava 
450 m  –  grmičevje

CNS 18-30 Battery* CNS 36-35 Battery*18 V 36 V 100 rezov
Ø stebla drevesa: 10 cm

35 rezov
Ø stebla drevesa: 10 cm

PSW 18-20 Battery*18 V 35 rezov
Ø stebla drevesa: 10 cm

TLO 18-32 Battery*18 V 375 rezov
Ø veje: 3 cm

LBL 2 Battery LBL 4 Battery18 V 36 V400 m2 550 m2

BLV 36-240 Battery*36 VBLV 18-200 Battery*18 V
75 l – sesanje
550 m2 – pihanje

45 l – sesanje
425 m2 – pihanje



ZUNAJ

KRALJESTVO ZA VAŠ VRT,

vaše dvorišče, vaš dovoz, vašo teraso ali vaš balkon. Pred vašim gradom se začne 
čisto vaš svet. Svojemu malemu velikemu svetu vladate sami. Sami odločate, kdaj 
je čas, da vas po opravljenem delu preplavi val navdušenja! Ne prvič ne zadnjič. 
In kako se tega lotiti? Čisto preprosto in skorajda brez truda: z akumulatorskimi 
vrtnimi napravami, visokotlačnimi čistilniki, cevmi, črpalkami in dovršeno 
Kärcherjevo dodatno opremo.

VAŠE  
KRALJESTVO. 
BRING  
BACK THE 
WOW.

ZUNAJ
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Ponovitev besedila/slike
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86 Električno strgalo za led
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   Na vrtu ali na poti ročni čistilni aparati Kärcher poskrbijo,  
da so prostočasne dejavnosti še bolj zabavne. Čiščenje tako 
postane vse prej kot nadležno pravilo.  

NAŠ 
NASVET
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Ročna čistilna moč.
Ko gre za čiščenje različnih povr-
šin, je tlak odločilnega pomena. 
KHB 6 Battery s srednjim tlakom 
očisti igrače, vrtno pohištvo in celo 
manjše terase kot za šalo. S šobo s 
ploščatim curkom, ki je obzirna do 
površin, ali z intenzivnim odstra-
njevalnikom umazanije čisti KHB 6 
Battery z izmenljivo akumulator-
sko baterijo 18 V hitro in temeljito. 
Preprosto namestite vrtno cev in 
začnite.

Mehko čiščenje na poti.
Akumulatorski OC 3 Plus z nizkim 
tlakom nežno očisti čevlje, voziček, 
kolo in celo psa. Idealen na poti – 
zdaj tudi z večjo, 7-litrsko posodo 
za vodo in obsežnim priborom, kot 
je npr. šoba s stožčastim curkom ali 
sesalna cev. In seveda z zmogljivo 
litij-ionsko akumulatorsko baterijo.

ČIŠČENJE.  
POVSOD. VEDNO.

   Akumulatorski čistilniki so vedno pri roki 
za hitro čiščenje, ki ga opravite kar 
mimogrede.   

Več mobilnih informacij najdete  
tukaj: www.kaercher.si
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ODKLOPLJENO ČIŠČENJE.

Če je kdaj treba okrog hiše očistiti manjšo površino, vrtno pohištvo, kolo ali 
pasjo uto, za to opravilo popolnoma zadostujeta Kärcherjev KHB 6 in vrtna cev. 
Majhna in lahka napravica, polna energije, z izmenljivo akumulatorsko baterijo 
18 V ne potrebuje niti povezave z električno energijo niti krmilne enote. 
Preprosto jo vzemite v roko, priključite cev in natančno uravnotežen ploski  
curek z natančno nastavljenim srednjim tlakom začne delovati z največ 24 bari.  
Ena, dva, tri: končano!
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Izmenljiva akumulatorska  
baterija Battery Power 18 V
Takoj in povsod je priprav-
ljen za uporabo, tudi v oko-
lici brez priključka na elek-
triko.

Tehnologija v realnem  
času 
Natančen prikaz preostalega časa 
delovanja na zaslonu akumulator-
ske baterije. 

Sprostitev 
akumulatorske baterije
Za preprosto vstavljanje ali 
odstranjevanje akumulatorske 
baterije.

Čiščenje s srednjim tlakom 
Učinkovito, vendar tudi obzirno do 
občutljivih površin.

Inovativne šobe Quick Connect
Preprosta, enoročna menjava 
glave šobe za popoln rezultat  
čiščenja.

Otroško varovalo 
Možnost aktiviranja varo-
vala, ki prepreči nehoten 
pritisk na sprožilec.

Bajonetni priključek
Omogoča preprosto zame-
njavo in snemanje razpršil-
nih cev ali pribora.

Priključek za vrtno cev 
z vgrajenim filtrom 
Za preprosto priključitev vrtne  
cevi na napravo.

Sesanje
Združljiv s Kärcherjevo sesalno 
cevjo – za čiščenje, ki ni 
odvisno od vodovodne cevi.

NOVO

Komplet KHB 6 Battery

Največji tlak: 24 barov

Teža z razpršilno cevjo in akumulatorsko baterijo: 2,2 kg

Čas delovanja akumulatorske baterije**: do 12 min

Kataloška številka: 1.328-110

Cena v €*: 219,99
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Bleščeče tudi brez priključka na elektriko: akumulatorski visokotlačni čistilnik 
za različna področja uporabe, npr. manjše avtomobile, motorna kolesa, kolesa, 
čolne in druga majhna čistilna opravila okoli hiše. Zaradi največ 14 minut 
delovanja akumulatorske baterije lahko čistite povsem neodvisno od pri-
ključka na elektriko. Na analognem prikazu visokotlačne pištole je med čišče-
njem trajno prikazan izbran način.

DALEČ OD VTIČNICE.  
BLIZU UMAZANIJE.
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Sesalni
Združljiv s Kärcherjevo sesalno 
cevjo – za čiščenje, ki ni odvisno 
od vodovodne cevi.

Visokotlačna pištola z zaslo-
nom za prikaz stopnje tlaka
Prikazuje izbran način 
čiščenja.

Sesalna cev za 
čistilno sredstvo
Tako lahko Kärcherjeva  
čistilna sredstva nane-
sete z visokotlačnim 
čistilnikom – za še več 
učinkovitosti pri čišče-
nju.

Shranjevanje razpršilne 
cevi
Za shranjevanje lahko raz-
pršilne cevi zapnete na 
hrbtno stran naprave. 

Velik ročaj za nošenje
Omogoča preprosto  
prenašanje.

Izmenljiva  
akumulatorska baterija 
Battery Power 36 V 
Čiščenje brez priključka na 
elektriko. Zaslon akumula-
torske baterije kaže preos-
tali čas delovanja. Čas delo-
vanja akumulatorske 
baterije** do 14 min.

Sistem Quick Connect
Za preprosto in hitro pritrditev 
in sprostitev visokotlačne cevi 
na enoto in pištolo.

Za vsako delo ustrezna  
raven zmogljivosti
Način Boost za trdovratno 
umazanijo, standardni način 
za različne vrste uporabe in 
daljše delovanje akumulator-
ske baterije ter mešalni način 
za uporabo čistilnih sredstev.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/5,0 Ah.

Komplet K 2 Battery

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 340 l/h

Kataloška številka: 1.117-220

Cena v €*: 409,99
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Vtičnic ne najdete vedno natanko tam, kjer bi jih nujno potrebovali 
za čiščenje. Namesto, da bi zaradi tega morali uporabiti okorno metlo 
in smetišnico, vam naši akumulatorski večnamenski sesalniki nudijo 
prav tisto svobodo pri premikanju, ki si jo v takšnih situacijah želite. 
Hitro, učinkovito in temeljito. Pri suhi in mokri umazaniji. In zaradi 
zamenljive in zmogljive litij-ionske akumulatorske baterije povsem 
brez električne energije iz vtičnice.

BREZ KABLA. BREZ OMEJITEV.

AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV   ** Komplet = vklj. z akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V 2,5 Ah in standardnim polnilnikom

Priročna funkcija pihanja
Težko dostopna mesta  
boste preprosto izpihali.

Snemljiv ročaj
Ergonomično oblikovan  
ročaj lahko brez napora  
odstranite s sesalne cevi,  
da namestite drug  
pribor (npr. krtače).

Patronski filter
Med mokro in suho uporabo 
ni treba zamenjati filtra.

Posebni pribor
Talna šoba s spenjalom  
in ozka šoba za optimalne  
rezultate čiščenja.

Zamenljiva akumulatorska 
baterija
Preprosta, hitra in udobna zame-
njava ter vgrajeni LCD-zaslon za 
nadzorovanje stanja akumulator-
ske baterije (tehnologija v real-
nem času). Za 15 minut polne 
sesalne moči.

Svoboda pri premikanju 
brez kabla
Vedno in povsod pripravljen za 
uporabo, tudi ko v bližini ni vtič-
nice. 

Priročen pribor
Udobno shranjevanje 
pribora neposredno na 
napravi. 

Posoda iz nerjav-
nega jekla
Robustna 17 litrska posoda  
iz nerjavnega jekla za suho  
in mokro umazanijo ter  
manjše količine vode.

Komplet WD 3 Premium Battery**

Velikost posode: 17 l

Material posode: Inox

Čas delovanja baterije: 15 min

Kataloška številka: 1.629-951 

Cena v €*: 309,99
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AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 1 Compact Battery

 ■ S posebnim priborom za čiščenje notranjosti avtomobila.
 ■ Patronski filter.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 18 V

Velikost posode: 7 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja baterije: –

Kataloška številka: 1.198-300

Cena v €*: 109,99

Komplet WD 1 Compact Battery

 ■ S posebnim priborom za čiščenje notranjosti avtomobila.
 ■ Patronski filter.
 ■  Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave**.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 18 V

Velikost posode: 7 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja baterije: 10 min

Kataloška številka: 1.198-301

Cena v €*: 199,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV   ** Komplet = vklj. z akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V 2,5 Ah in standardnim polnilnikom
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VRTNO ORODJE

   Obvarovati, obiti, ohraniti – tudi to so Kärcherjeve vrednote.  
Grmi, žive meje in trate tako ostanejo zdravo negovani, z  
rednim čiščenjem pa ohranimo vrtno pohištvo, terase in poti.  

NAŠ 
NASVET
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Z malo truda do čudovitega vrta.
Popolnoma usklajena ponudba 
vrtnih naprav za trate, žive meje in 
grmičevje ter vsa čistilna opravila 
okoli hiše poskrbi, da je vrt zares 
čudovit. Seveda z najnovejšo teh-
nologijo, brez kablov in popolnoma 
mobilno. Za pogon skrbijo akumula-
torske baterije Battery Power 18 V 
ali 36 V, ki omogočajo poln izkori-
stek zmogljivosti.

Ekipa za delo na prostem.
Dokazano prijazna do hrbta ali popol-
noma samostojna – takšna je ekipa za 
delo na prostem: preizkušeni stroji za 
pometanje, ki se ob vsakem letnem 
času spopadajo z umazanijo na dvori-
šču in dovozu.

   Vsaka uporaba je poplačana: po OPRA-
VLJENEM delu sledi navdušenje, saj je 
vse poravnano, sijoče in dišeče.  

VSE V  
ZELENEM!

Več informacij o Kärcherjevem 
svetu akumulatorskih baterij 
najdete od 6. strani naprej.
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SE NE MORETE ZNEBITI PLEVELA? SEVEDA!

Inovativna krtačna glava s sistemom menjave brez orodja je srce 
našega odstranjevalnika plevela WRE 4 Battery. S posebno usmerjenimi 
ščetinami površinsko odstrani zasušen mah in plevel s trdih površin, kot 
so dovozi, poti in terase.
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Mirovanje
Med delovnimi premori 
lahko napravo zanesljivo 
odložite oprto na ščitnik.

Prihranek prostora  
pri shranjevanju
Zahvaljujoč vgrajenemu 
obroču za obešanje lahko 
napravo preprosto obesite na 
stenski kavelj.

Izmenljiva akumulatorska  
baterija Battery Power 18 V
Naprava brez kabla nudi polno 
svobodo pri premikanju. 
Naprava brez kabla, opre-
mljena z izmenljivo akumula-
torsko baterijo Battery Power 
18 V, ponuja polno svobodo 
premikanja.

Zamenjava ščetinastega  
traku brez orodja
Preprosta zamenjava obrablje-
nega ščetinastega traku.

Nastavljiva čistilna glava
Poenostavi delo pri težavnem 
čiščenju in različnih telesnih  
višinah.

Aluminijast teleskopski  
ročaj
Omogoča izravnano držo 
med delom, ne glede na  
velikost telesa.

Inovativna krtačna glava
Inovativna krtačna glava z natančno razporejenimi 
ščetinami in visokim številom vrtljajev krtač povr-
šinsko odstrani zasušen plevel in mah.**

 *  Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
**  Naprava plevel odstrani le površinsko. Ne odstrani korenin.  

Olesenelih rastlin (trdovraten plevel) in trave najlonska krtača ne odstrani (popolnoma). 

Komplet WRE 4 Battery 

Število vrtljajev krtač: 2300–2800 vrt/min

Premer krtač: 180 mm

Material krtač: najlon

Kataloška številka: 1.445-241

Cena v €*: 229,99
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Odstranjevalnik plevela WRE 4 Battery je po izbiri na voljo v kompletu 
(vklj. z akumulatorsko baterijo in polnilnikom) ali posamezno. Če že 
uporabljate akumulatorsko platformo 18 V in želite uporabljati akumu-
latorske baterije te platforme, lahko kupite le napravo. 

Komplet WRE 4 Battery

 ■  Učinkovito in neutrudljivo površinsko odstranjevanje  
mahu in plevela okrog hiše

 ■ Inovativna krtačna glava
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 18/25  
in Kärcherjevim standardnim polnilnikom Battery Power 18 V

WRE 4 Battery

 ■   Učinkovito in neutrudljivo površinsko odstranjevanje  
mahu in plevela okrog hiše

 ■ Inovativna krtačna glava
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.

VRTNO ORODJE
ODSTRANJEVALNIKI PLEVELA

Tehnični podatki

Število vrtljajev krtač: 2300–2800 vrt/min

Premer krtač: 180 mm

Material krtač: najlon

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 15 m²

Kataloška številka: 1.445-240

Cena v €*: 129,99

Tehnični podatki

Število vrtljajev krtač: 2300–2800 vrt/min

Premer krtač: 180 mm

Material krtač: najlon

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 15 m²

Kataloška številka: 1.445-241

Cena v €*: 229,99
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Ščetinast trak naprave WRE je po obrabi enostavno zamenljiv, zato je 
odstranjevanje mogoče kadarkoli. Hrbtu prijazen ramenski pas zagota-
vlja, da je prijetno tudi dolgotrajnejše delo.

SKRTAČENO DO POPOLNE ČISTOČE.
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Obrabljene ščetine na nap-
ravi WRE 4 Battery je 
mogoče zamenjati v le 
nekaj korakih – in to brez 
orodja. Ščetinast trak je 
izdelan iz najlona, ki je 
obziren do površin.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Nastavljiv ramenski trak 
naprave WRE 4 omogoča 
dolgotrajnejše, neutrudljivo 
delo, ki je prijazno do 
vašega hrbta.

Ramenski pas za  
WRE 4 Battery
Kataloška št.: 2.445-242
Cena v €*: 14,99

Ščetinasti trak za  
WRE 4 Battery
Kataloška št.: 2.445-240
Cena v €*: 14,99
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TIHO IN ZMOGLJIVO.

Brez kabla, brez bencina, brez cefranja travnih bilk – Kärcherjeve vrtne 
kosilnice zagotavljajo popoln rez. Te okretne in lahke naprave delujejo 
z napetostjo 18 V ali 36 V. Vse so opremljene s klinom za mulčenje.

VRTNO ORODJE
AKUMULATORSKE VRTNE KOSILNICE
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Push Assist 
Funkcija Push Assist skrbi za dodaten 
pogon in olajša košnjo na strmini.

Izmenljiva akumula-
torska baterija 
Battery Power 36 V 
Za največjo mobilnost. 
Akumulatorsko baterijo je 
mogoče uporabljati tudi  
z drugimi napravami  
36-V platforme.

Prikaz napolnjenosti
Ko je treba košaro izprazniti, vas na to 
opomni priročen prikaz napolnjenosti.

Vgrajen ročaj za nošenje
Za transportiranje vrtne  
kosilnice brez napora.

Prilagoditev širine reza
Nož je mogoče hitro in preprosto 
nastavljati v 5 različnimi sto-
pnjah za višino trave 20–70 mm.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/5,0 Ah.

Sistem za košnjo  
2 v 1
Pokošeno travo je mogoče zbrati 
s košaro ali pa jo razporediti s 
klinom za mulčenje po trati kot 
naravno gnojilo.

Komplet LMO 36-46 Battery

Širina rezanja: 46 cm

Prostornina košare: 55 l

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 650 m²

Kataloška številka: 1.444-470

Cena v €*: 719,99

NOVO
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Obe zmogljivi akumulatorski vrtni kosilnici platforme Battery 
Power 36 V hitro poskrbita za zgledno urejeno zelenico. Obe imata 
veliko širino reza in prostorno košaro. Model LMO 36-46 Battery 
ima tudi gumb za dodaten pogon, kar še dodatno poenostavi delo.

VRTNO ORODJE
AKUMULATORSKE VRTNE KOSILNICE

NOVO

NOVO
LMO 36-46 Battery

 ■ Push Assist: dodaten pogon s pritiskom na gumb
 ■  Velika prostornina košare za delo brez prekinitev
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik 
Battery Power 36 V nista vključena v obseg 
dobave

Komplet LMO 36-46 Battery

 ■ Push Assist: dodaten pogon s pritiskom na gumb
 ■  Velika prostornina košare za delo brez prekinitev
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo 
Battery Power 36/50 in Kärcherjevim hitrim 
 polnilnikom Battery Power 36 V

Tehnični podatki

Širina rezanja: 46 cm

Višina rezanja: 20–70 mm

Prostornina košare: 55 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 650 m2

Kataloška številka: 1.444-470

Cena v €*: 719,99

Tehnični podatki

Širina rezanja: 46 cm

Višina rezanja: 20–70 mm

Prostornina košare: 55 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 650 m2

Kataloška številka: 1.444-472

Cena v €*: 519,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/5,0 Ah.
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LMO 36-40 Battery

 ■  Velika prostornina košare za delo brez prekinitev
 ■ Košnja do roba trate zahvaljujoč grabljicam za travo
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik 
Battery Power 36 V nista vključena v obseg  
dobave

Komplet LMO 36-40 Battery

 ■  Velika prostornina košare za delo brez prekinitev
 ■ Košnja do roba trate zahvaljujoč grabljicam za travo
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo 
Battery Power 36/50 in Kärcherjevim hitrim 
 polnilnikom Battery Power 36 V

Tehnični podatki

Širina rezanja: 40 cm

Višina rezanja: 20–70 mm

Prostornina košare: 50 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 550 m2

Kataloška številka: 1.444-450

Cena v €*: 609,99

Tehnični podatki

Širina rezanja: 40 cm

Višina rezanja: 20–70 mm

Prostornina košare: 50 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 550 m2

Kataloška številka: 1.444-452

Cena v €*: 409,99

NOVO

NOVO
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VRTNO ORODJE
AKUMULATORSKE VRTNE KOSILNICE

Košnja z izjemno okretnimi in lahkimi akumulatorskimi kosilnicami plat-
forme Battery Power 18 V poteka povsem brez napora. Še posebno prijetno 
je lahkotno manevriranje s kosilnico po neravnem terenu, preklopno vodilo 
in tekstilni koš pa omogočata, da nameščanje ne zahteva veliko prostora.

LMO 18-36 Battery

 ■ Okretna in lahka izvedba
 ■ Priročen prikaz napolnjenosti
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Komplet LMO 18-36 Battery

 ■ Okretna in lahka izvedba
 ■ Priročen prikaz napolnjenosti
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 
18/50 in Kärcherjevim hitrim polnilnikom Battery Power 18 V

NOVO

NOVO

Tehnični podatki

Širina rezanja: 36 cm

Višina rezanja: 30–70 mm

Prostornina košare: 45 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 350 m²

Kataloška številka: 1.444-421

Cena v €*: 439,99

Tehnični podatki

Širina rezanja: 36 cm

Višina rezanja: 30–70 mm

Prostornina košare: 45 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 350 m²

Kataloška številka: 1.444-420

Cena v €*: 309,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/5,0 Ah.



4747

LMO 18-33 Battery

 ■ Lahka in izjemno okretna izvedba
 ■ Nastavitev višine reza v 4 stopnjah
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Komplet LMO 18-33 Battery

 ■ Lahka in izjemno okretna izvedba
 ■ Nastavitev višine reza v 4 stopnjah
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power  
18/50 in Kärcherjevim hitrim polnilnikom Battery Power 18 V

NOVO

NOVO

Tehnični podatki

Širina rezanja: 33 cm

Višina rezanja: 30–65 mm

Prostornina košare: 35 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 250 m²

Kataloška številka: 1.444-401

Cena v €*: 329,99

Tehnični podatki

Širina rezanja: 33 cm

Višina rezanja: 30–65 mm

Prostornina košare: 35 l

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 250 m²

Kataloška številka: 1.444-400

Cena v €*: 199,99
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PAKET MOČI ZA NEGOVANO  
ZELENICO.

Na vsakem vrtu so mesta, ki jih je težko doseči.  
Za košnjo na takšnih površinah ponuja Kärcher 
popoln izbor kosilnic – od lahkih do močnih. Zagota-
vljajo čist rez vse do roba trate. Preizkušeno prepre-
čujejo bolečine v hrbtu in so izjemno učinkovite.
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Izmenljiva akumulatorska baterija  
Battery Power 36 V
Močna izmenljiva akumulatorska baterija  
ima LCD-zaslon s tehnologijo v realnem času 
in jo je mogoče uporabljati tudi z drugimi 
napravami Kärcherjeve akumulatorske plat-
forma Battery Power 36 V.

Brezstopenjska  
regulacija hitrosti
Moč kosilnice je mogoče  
individualno nastaviti glede  
na področje uporabe.

Učinkovit sistem rezanja s samodejnim podaljševanjem niti
Vrtljiva nit zagotavlja natančen rez in deluje zelo tiho,  
zahvaljujoč samodejnemu nastavljanju pa je njena dolžina 
vedno optimalna.

Priročen lok za zaščito rastlin 
Omogoča košnjo ob gredicah in 
drevesih brez bojazni, da bi poško-
dovali rastline.

Nastavljiv premer rezanja
Poenostavi košnjo v voga-
lih in na ozkih mestih.

Ergonomično oblikovan ročaj 
Mehak drugi ročaj omogoča 
prijetno držanje – tudi pri 
dolgotrajnejši košnji.

Deljivo držalo
Olajša transport in prihrani 
prostor pri spravljanju.

NOVO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Komplet LTR 36-33 Battery

Premer rezanja: 28–33 cm

Debelina niti: 2,0 mm

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 600 m

Kataloška številka: 1.444-351

Cena v €*: 309,99
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Akumulatorske kosilnice z nitjo Kärcherjeve platforme Battery 
Power 18 V obljubljajo lahko delo: vrtljiva rezalna glava oblikuje  
čist rob trate. Model LTR 18-25 Battery s svojo majhno težo brez 
težav poskrbi za manjša opravila, vsestranski model LTR 18-30 
Battery z dodatno nastavljivo rezalno glavo pa je posebno prilago-
dljiv. Ko je treba opraviti s posebno trdovratnim plevelom in travo,  
se odlično izkaže model LTR 36-33 Battery.

VRTNO ORODJE
KOSILNICA Z NITJO

Komplet LTR 36-33 Battery
 ■ Brezstopenjska regulacija hitrosti
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo  
Battery Power 36/25, Kärcherjevim hitrim polnilnikom  
Battery Power 36 V in ramenskim pasom

LTR 36-33 Battery
 ■ Brezstopenjska regulacija hitrosti
 ■ Vključno z ramenskim pasom
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 36 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Premer rezanja: 28–33 cm

Hitrost rezanja: 8700–9200 vrt/min

Debelina niti: 2,0 mm

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 600 m

Kataloška številka: 1.444-351

Cena v €*: 309,99

Tehnični podatki

Premer rezanja: 28–33 cm

Hitrost rezanja: 8700–9200 vrt/min

Debelina niti: 2,0 mm

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 600 m

Kataloška številka: 1.444-350

Cena v €*: 139,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
**Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

***Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.

NOVO

NOVO
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Komplet LTR 18-30 Battery
 ■ Ergonomična nastavitev naklona
 ■ Teleskopsko držalo za izravnano držo med delom
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 
18/25 in Kärcherjevim hitrim polnilnikom Battery Power 18 V

LTR 18-30 Battery
 ■ Ergonomična nastavitev naklona
 ■ Teleskopsko držalo za izravnano držo med delom
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Premer rezanja: 30 cm

Hitrost rezanja: 7800 vrt/min

Debelina niti: 1,6 mm

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 350 m

Kataloška številka: 1.444-311

Cena v €*: 179,99

Tehnični podatki

Premer rezanja: 30 cm

Hitrost rezanja: 7800 vrt/min

Debelina niti: 1,6 mm

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 350 m

Kataloška številka: 1.444-310

Cena v €*: 99,99

NOVO

NOVO
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LTR 18-25 Battery
 ■ Majhna teža
 ■ Vrtljiva rezalna glava za čiste robove trate
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Premer rezanja: 25 cm

Hitrost rezanja: 9500 vrt/min

Debelina niti: 1,6 mm

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 300 m

Kataloška številka: 1.444-300

Cena v €*: 79,99

Komplet LTR 18-25 Battery
 ■ Majhna teža
 ■ Vrtljiva rezalna glava za čiste robove trate
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 18/25 
in Kärcherjevim standardnim polnilnikom Battery Power 18 V

Tehnični podatki

Premer rezanja: 25 cm

Hitrost rezanja: 9500 vrt/min

Debelina niti: 1,6 mm

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 300 m

Kataloška številka: 1.444-301

Cena v €*: 139,99

NOVO

NOVO

VRTNO ORODJE
KOSILNICA Z NITJO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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ZA ŽIVO MEJO.

Če je živa meja visoka, mora visoko seči tudi vrtnar. Naj gre za obliko-
vanje ali obrezovanje, Kärcherjevi akumulatorski obrezovalniki žive 
meje z 18- in 36-voltnimi akumulatorskimi baterijami v kombinaciji s 
podaljškom ali regulacijo hitrostjo vedno poskrbijo, da je rezultat obre-
zovanja popoln.
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Vrtljiv ročaj
Ročaj je mogoče nastaviti v 
5 različnih položajev. Za 
ergonomično delo.2-stopenjska regulacija hitrosti

Odvisno od načina uporabe je 
mogoče izbirati med največjo 
hitrostjo in največjo močjo.

Izmenljiva akumula-
torska baterija 
Battery Power 36 V
LCD-zaslon s tehnologijo v 
realnem času. Čas delovanja  
omogoča obrezovanje žive 
meje v dolžini do 600 m.

Funkcija žage
S sprednjim delom akumulator-
skega obrezovalnika žive meje 
lahko brez težav odrežete tudi 
debelejše veje.

Lasersko rezano in  
diamantno brušeno rezilo
Zagotavlja čist in natančen rez.

Ščitnik za konico rezila
Vgrajeni ščitnik za konico rezila 
ščiti rezilo in preprečuje 
poškodbe stavb in tal.

NOVO

Komplet HGE 36-60 Battery

Dolžina reza: 60 cm

Razmik zob: 26 mm

Teža brez dodatne opreme: 3,45 kg

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 600 m

Kataloška številka: 1.444-251

Cena v €*: 389,99
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Živa meja za razmejitev zemljišča, zagotavljanje zasebnosti ali za 
okras. Popolnoma vseeno je, čemu je namenjena živa meja ali grmi-
čevje – posebno priročni Kärcherjevi akumulatorski obrezovalniki žive 
meje vedno zagotovijo pravšnjo in natančno obliko.

VRTNO ORODJE
OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

Komplet HGE 36-60 Battery

 ■ 2-stopenjska regulacija hitrosti 
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 
36/25 in Kärcherjevim hitrim polnilnikom Battery Power 36 V

Tehnični podatki

Dolžina reza: 60 cm

Razmik zob: 26 mm

Hitrost rezila v 1. stopnji: 2700 vrt/min

Hitrost rezila v 2. stopnji: 760 vrt/min

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 600 m

Kataloška številka: 1.444-251

Cena v €*: 389,99

HGE 36-60 Battery

 ■  2-stopenjska regulacija hitrosti
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 36 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Dolžina reza: 60 cm

Razmik zob: 26 mm

Hitrost rezila v 1. stopnji: 2700 vrt/min

Hitrost rezila v 2. stopnji: 760 vrt/min

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 600 m

Kataloška številka: 1.444-250

Cena v €*: 199,99

NOVO

NOVO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
 **Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.
***Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.
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Komplet HGE 18-50 Battery

 ■ Vrtljiv ročaj
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 
18/25 in Kärcherjevim hitrim polnilnikom Battery Power 18 V

Tehnični podatki

Dolžina reza: 50 cm

Razmik zob: 22 mm

Hitrost rezila: 2700 vrt/min

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 325 m

Kataloška številka: 1.444-241

Cena v €*: 219,99

Tehnični podatki

Dolžina reza: 50 cm

Razmik zob: 22 mm

Hitrost rezila: 2700 vrt/min

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 325 m

Kataloška številka: 1.444-240

Cena v €*: 129,99

HGE 18-50 Battery

 ■ Vrtljiv ročaj
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

NOVO

NOVO
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VRTNO ORODJE
OBREZOVALNIKI ŽIVE MEJE

NOVO

NOVO

Komplet HGE 18-45 Battery

 ■  Diamantno brušena rezila
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery 
Power 18/25 in hitrim polnilnikom Battery Power 18 V

Tehnični podatki

Dolžina reza: 45 cm

Razmik zob: 18 mm

Hitrost rezila: 2700 vrt/min

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 250 m

Kataloška številka: 1.444-231

Cena v €*: 179,99

Tehnični podatki

Dolžina reza: 45 cm

Razmik zob: 18 mm

Hitrost rezila: 2700 vrt/min

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 250 m

Kataloška številka: 1.444-230

Cena v €*: 99,99

HGE 18-45 Battery

 ■  Diamantno brušena rezila
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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DORASEL VSAKI VIŠINI.

Gre tudi brez lestve: s teleskopskim obrezovalnikom žive meje PHG 
18-45 Battery. S kotno nastavljivo rezalno glavo je mogoče udobno 
obrezovati tudi s tal – kot nalašč za visoko in široko živo mejo.
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Kotno nastavljiva rezalna glava 
Rezalno glavo je mogoče nastavljati  
v 4 stopnjah v območju 115°.  
Za preprosto rezanje različnih obrisov 
žive meje.

Diamantno brušeno rezilo
Zagotavlja čist in natančen 
rez.

Priročen ramenski pas
Optimalna porazdelitev teže ne obre-
menjuje rok in ram. Idealen za dol-
gotrajnejše delo.

Ščitnik za konico rezila z  
vgrajenim obešalnim obročkom
Ščiti rezilo in preprečuje poškodbe stavb in tal. 
Rezalno glavo lahko z obešalnim obročkom 
preprosto obesite na steno.

Funkcija žage
S sprednjim delom tele-
skopskega obrezovalnika 
žive meje lahko brez težav 
odrežete tudi večje veje.

Battery Power 18 V
Teleskopski obrezovalnik žive 
meje deluje z vsemi Kärcherje-
vimi akumulatorskimi bateri-
jami Battery Power 18 V.

Podaljšek
Za rezanje žive meje do višine 4 metre. 
S hitro navojno spojko za hitro name-
stitev in odstranitev. 
Prihranek prostora pri shranjevanju.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah; akumulatorska baterija ni vključena v obseg dobave.

PHG 18-45 Battery

Dolžina reza: 45 cm

Razmik zob: 18 mm

Kot rezalne glave: 115°

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 250 m

Kataloška številka: 1.444-210

Cena v €*: 139,99NOVO
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Z LAHKOTO OPRAVLJENO PRECIZNO DELO.

Kompakten pomočnik 2 v 1: akumulatorske škarje za travo so namenjene 
rezanju trave ob robovih trate okoli hiše, na gredicah, zelenjavnem vrtu 
ali terasi, s škarjami za grmičevje pa je skrajševanje in oblikovanje grmi-
čevja otročje lahka naloga.
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Varnostna zapora
Preprečuje nename-
ren zagon škarij za 
travo in grmičevje.

Menjava rezila brez orodja
Preprost navojni sistem 
omogoča preprosto zame-
njavo med rezilom za grmi-
čevje in rezilom za travo.

Diamantno brušeno  
rezilo z dvostranskimi noži
Zagotavlja čist in  
natančen rez.

Ščitnik za konico rezila  
(rezilo za grmičevje)
Z vgrajenim obešalnim 
obročkom za prihranek 
prostora pri spravljanju.

Battery Power 18 V 
Škarje za travo delujejo  
z vsemi Kärcherjevimi 
akumulatorskimi bateri-
jami Battery Power 18 V.

Gumiran ročaj
Ergonomično obliko-
van ročaj za največje 
udobje.

Rezilo za travo
Zahvaljujoč navojnemu sistemu ga lahko 
kadar koli namestite na škarje za travo 
in grmičevje.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah; akumulatorska baterija ni vključena v obseg dobave.

GSH 18-20 Battery

Dolžina reza z rezilom za grmičevje: 20 cm

Razmik zob rezila za grmičevje: 10 mm 

Širina reza z rezilom za travo: 12 cm

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 650 m (trava), 450 m (grmičevje)

Kataloška številka: 1.444-200

Cena v €*: 109,99

NOVO
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VRTNO ORODJE
VERIŽNE ŽAGE

ZARES MOČNE IN IZREDNO PRIROČNE.

Verižna žaga CNS 36-35 Battery omogoča napetje verige brez orodja in 
samodejno mazanje verige, zato jo bodo cenili ne le začetniki, ampak 
tudi zahtevnejši uporabniki. Zaradi kanalizirane moči, velike hitrosti 
verige in velike dolžine meča se urejanje zemljišča hitro spremeni v 
trajno zabaven projekt. Brezkrtačni motor namreč ne prispeva le k 
daljšemu času delovanja, temveč tudi podaljša življenjsko dobo akumu-
latorsko motorne žage.
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CNS 36-35 Battery

Dolžina meča: 35 cm

Hitrost verige: 21 m/s

Prostornina posode za olje: 190 ml

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 100 rezov

Kataloška številka: 1.444-050

Cena v €*: 279,99

Napenjanje verige 
brez orodja
Verigo je mogoče 
napeti povsem brez 
truda, s preprostim 
pritiskom na gumb. Krempljasti prislon

Varno vodenje in natančno 
rezanje z opiranjem 
verižne žage ob les.

Varnostna zapora
Preprečuje nenameren zagon aku-
mulatorske verižne žage.

Zaščita proti 
povratnemu udarcu
Če pride do povratnega 
udarca, se veriga v tre-
nutku ustavi.

Samodejno podmazovanje 
verige
Zagotavlja, da akumulatorska  
verižna žaga potrebuje le 
malo vzdrževanja. Nivo olja je 
mogoče preveriti na prosoj-
nem nadzornem okencu.

Battery Power 36 V
Verižna žaga deluje z vsemi 
Kärcherjevimi akumulatorskimi 
baterijami Battery Power 36 V.

NOVO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah; akumulatorska baterija ni vključena v obseg dobave.
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ZA NAJVIŠJE IZZIVE.

Ko se običajne verižne žage soočijo s strahom pred višino, delo prev-
zame Kärcherjeva akumulatorska teleskopska žaga. Z njo je mogoče 
preprosto in varno žagati težje dostopne, debelejše veje do višine 
4 metre.
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Kavelj za stabilnost
Omogoča varno in 
natančno žaganje 
vej.

Battery Power 18 V 
Teleskopska žaga deluje z vsemi 
Kärcherjevimi akumulatorskimi 
baterijami Battery Power 18 V.

Samodejno pod-
mazovanje verige 
Zagotavlja, da teleskopska 
verižna žaga potrebuje le 
malo vzdrževanja. Nivo olja 
je mogoče preveriti na pro-
sojnem nadzornem okencu.

Varnostna zapora
Preprečuje nename-
ren zagon teleskop-
ske žage.

Podaljšek
Z lahkim podaljškom iz ste-
klenih vlaken je mogoče 
brez težav žagati veje do 
višine 4 metre.

Napenjalnik verige
Preprosto dostopen  
vijak za napenjanje verige.

Hitra navojna spojka
Teleskopska žaga omogoča  
udobno shranjevanje, saj je  
razstavljiva na 3 dele.

Priročen ramenski pas
Optimalna porazdelitev teže ne 
 obremenjuje rok in ram. Idealen za 
 dolgotrajnejše delo.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah; akumulatorska baterija ni vključena v obseg dobave.

NOVO

PSW 18-20 Battery

Dolžina meča: 20 cm

Hitrost verige: 5,5 m/s

Maks. dolžina: 2,90 m

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 80 rezov

Kataloška številka: 1.444-010

Cena v €*: 139,99
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Negovanje dreves, oblikovanje krošenj, priprava drv ... Kärcherjeve 
verižne žage so prepričljive v vseh disciplinah. So izjemno prijazne do 
uporabnika in ponujajo prvovrstno hitrost verige.

VRTNO ORODJE
VERIŽNE ŽAGE

CNS 36-35 Battery

 ■  Idealna za delo, ki zahteva večjo zmogljivost: razrezovanje  
debelih vej, žaganje drv, podiranje manjših dreves

 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 36 V nista vključena v obseg dobave

CNS 18-30 Battery

 ■  Idealna za nezahtevno obrezovanje drevja: razrezovanje  
tanjših vej, žaganje drv

 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Dolžina meča: 35 cm

Hitrost verige: 21 m/s

Prostornina posode za olje: 190 ml

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 100 rezov

Kataloška številka: 1.444-050

Cena v €*: 279,99

Tehnični podatki

Dolžina meča: 30 cm

Hitrost verige: 10 m/s

Prostornina posode za olje: 200 ml

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 35 rezov

Kataloška številka: 1.444-001

Cena v €*: 219,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
**Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

***Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.

NOVO

NOVO
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PSW 18-20 Battery

 ■ Idealna za obrezovanje višjega drevja (oblikovanje krošenj)
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Dolžina meča: 20 cm

Hitrost verige: 5,5 m/s

Maks. dolžina: 2,90 m

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 80 rezov

Kataloška številka: 1.444-010

Cena v €*: 139,99

NOVO
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REZANJE VEJ S PRITISKOM NA GUMB.

Rezanje vej ni bilo nikoli preprostejše: z akumulatorskimi škar-
jami za veje in njihovim kakovostnim obvodnim rezilom lahko 
povsem brez napora obzirno režete do 3 centimetre debele veje 
– tudi tiste, ki so težko dostopne.



71

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah; akumulatorska baterija ni vključena v obseg dobave.
*** Premer vej: 3 cm.

Varnostna zapora
Preprečuje nenameren  
zagon škarij za veje.

Obvodno rezilo
Tudi zelo svežo goš-
čavo odreže natančno 
in obzirno.

Kavelj za veje
Z njim preprosto potegnete z 
drevesa že odrezane, zata-
knjene veje.

Battery Power 18 V 
Škarje za veje delujejo z vsemi  
Kärcherjevimi akumulatorskimi  
baterijami Battery Power 18 V.

Gumiran ročaj
Za največje udobje – tudi 
pri dolgotrajnejšem delu.

Visok doseg
Preprosto je mogoče 
doseči tudi višje veje. 

TLO 18-32 Battery

Sila rezanja: 250 Nm

Skupna dolžina: 0,85 m

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 375 rezov***

Teža brez dodatne opreme: 2,0 kg

Kataloška številka: 1.444-020

Cena v €*: 189,99

NOVO
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VRTNO ORODJE
PUHALNIKI IN SESALNIKI LISTJA

ODPIHNJENO.

Listje. Čeprav je jesensko listje sprva videti čudovito, ga moramo na 
koncu odstraniti – s poti in dovozov iz varnostnih razlogov, s trat pa 
zato, da bo trava lahko spet lepa. Ročno pometanje, grabljenje in moč 
mišic hitro dosežejo svoje meje. Vse to pa za Kärcherjeve močne, aku-
mulatorske puhalnike listja ne velja! 
Pri roki so vedno in povsod, kjer jih potrebujete, ob tem pa zagotavljajo 
udobno držanje in poskrbijo, da je listje hitro in temeljito počiščeno.
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2-stopenjska  
regulacija moči 
Odvisno od težavnosti 
čiščenja lahko izbirate med 
maksimalnim časom delo-
vanja in maksimalno močjo.

Neutrudljivo delo
Odlična uravnoteženost in 
ergonomska oblika naprave 
omogočata dolgotrajnejše 
delo brez utrujajočega 
napora.

Prihranek prostora pri shranje-
vanju
Puhalno cev je mogoče sneti  
in shraniti posebej.

Izmenljiva akumulatorska bate-
rija Battery Power 36 V
Močna izmenljiva akumulatorska 
baterija Battery Power 36 V daje 
uporabniku polno svobodo pri 
premikanju in je združljiva tudi z 
drugimi Kärcherjevi napravami z 
akumulatorsko platformo Battery 
Power 36 V.

Kärcherjeva znana moč
Volumski pretok in hitrost zraka 
delujeta popolnoma usklajeno in 
zagotavljata zelo učinkovito 
odstranjevanje listja, odrezanega 
rastlinja in umazanije okoli hiše.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Komplet LBL 4 Battery

Hitrost zraka: maks. 250 km/h

Volumski pretok: maks. 330 m³/h

Regulacija moči: 2-stopenjska

Maks. zmogljivost s polno aku. baterijo**: 550 m²

Kataloška številka: 1.445-160

Cena v €*: 299,99
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EKIPA ZA ČIŠČENJE  
V ENI NAPRAVI.

Akumulatorski sesalnik listja BLV 36-240 Battery v trenutku 
odpihne, posesa in zdrobi zelene odpadke. S hitrostjo do 240 km/h 
odstranjuje tudi mokro listje, pokošeno travo in odrezke žive meje 
ter jih zdrobljene dovaja v veliko vrečo za listje.

VRTNO ORODJE
PUHALNIKI IN SESALNIKI LISTJA
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Velika vreča za listje
Vreča za listje s prostor-
nino 45 litrov omogoča 
dolgotrajnejše sesanje 
listja brez prekinitev.

Snemljiva sesalna in pihalna cev
Za udobnejše delo.

Vodilni kolesi
Prihranijo vam 
napor, saj puhal-
nika listja ni treba 
nositi.Snemljiva ploščata šoba

Ciljno usmerjen pretok zraka skozi 
ploščato šobo omogoča, da z lah-
koto odstranite tudi vlažno listje.

Kovinski rotor za zrak
Za večjo moč drobljenja in daljšo 
življenjsko dobo naprave.

Izbirna ročica
Za hitro in preprosto  
izbiro sesanja, pihanja  
ali obojega.

Spremenljiva regulacija 
števila vrtljajev
Izbira med največjo močjo 
in najdaljšim časom delo-
vanja akumulatorske bate-
rije.

Battery Power 36 V
Sesalnik listja deluje z 
vsemi Kärcherjevimi aku-
mulatorskimi baterijami 
Battery Power 36 V.

BLV 36-240 Battery

Volumski pretok pri sesanju: maks. 770 m3/h

Hitrost zraka pri pihanju: maks. 240 km/h

Razmerje mulčenja: 10 : 1

Maks. zmogljivost sesanja s polno aku. baterijo**: 45 l

Kataloška številka: 1.444-170

Cena v €*: 249,99

Drugi ročaj
Olajša delo z optimalno 
porazdelitvijo teže.

NOVO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah; akumulatorska baterija ni vključena v obseg dobave.
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Komplet LBL 4 Battery

 ■  Največja svoboda pri premikanju zahvaljujoč litij-ionski 
akumulatorski bateriji 36 V

 ■ 2-stopenjska regulacija moči
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 
36/25 in Kärcherjevim hitrim polnilnikom Battery Power 36 V

Zeleni odpadki so prisotni vse leto: spomladi in poleti cvetni listi in 
odrezki žive meje ter pokošena trava, v jesenskem času pa listje. 
Kärcherjevi sesalniki in puhalniki listja vse to odstranijo učinkovito in 
zanesljivo ne glede na letni čas. Tudi umazanijo okoli hiše. Kako deluje? 
Sesalniki listja vse zdrobijo na enako velikost in s tem proizvajajo  
tudi trajnostno gnojilo.

VRTNO ORODJE
PUHALNIKI IN SESALNIKI LISTJA

Tehnični podatki

Hitrost zraka: maks. 250 km/h

Volumski pretok: maks. 330 m³/h

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 550 m²

Kataloška številka: 1.445-160

Cena v €*: 299,99

LBL 4 Battery

 ■  Največja svoboda pri premikanju zahvaljujoč litij-ionski 
akumulatorski bateriji 36 V

 ■ 2-stopenjska regulacija moči
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 36 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Hitrost zraka: maks. 250 km/h

Volumski pretok: maks. 330 m³/h

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo**: 550 m²

Kataloška številka: 1.445-150

Cena v €*: 139,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
**Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

***Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.
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LBL 2 Battery

 ■  Največja svoboda pri premikanju zahvaljujoč litij-ionski akumulatorski 
bateriji 18 V

 ■  Oster rob ploščate šobe za ločevanje mokrega listja in sprijete umazanije
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Hitrost zraka: maks. 210 km/h

Volumski pretok: maks. 220 m³/h

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 400 m²

Akumulatorska platforma: Battery Power 18 V

Kataloška številka: 1.445-100

Cena v €*: 89,99

Komplet LBL 2 Battery

 ■  Največja svoboda pri premikanju zahvaljujoč litij-ionski akumulatorski 
bateriji 18 V

 ■  Oster rob ploščate šobe za ločevanje mokrega listja in sprijete umazanije
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 18/25 
in Kärcherjevim standardnim polnilnikom Battery Power 36 V

Tehnični podatki

Hitrost zraka: maks. 210 km/h

Volumski pretok: maks. 220 m³/h

Maks. zmogljivost s polno akumulatorsko baterijo***: 400 m²

Kataloška številka: 1.445-110

Cena v €*: 179,99
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VRTNO ORODJE
PUHALNIKI IN SESALNIKI LISTJA

BLV 18-200 Battery

 ■ S funkcijo Turbo Boost za dodatno moč
 ■  Udobno prenašanje z ergonomičnim dvoročnim roča-
jem

 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

Tehnični podatki

Volumski pretok pri sesanju: maks. 330 m³/h

Hitrost zraka pri pihanju: maks. 200 km/h

Maks. zmogljivost sesanja s polno aku. baterijo***: 45 l

Kataloška številka: 1.444-100

Cena v €*: 219,99

Tehnični podatki

Volumski pretok pri sesanju: maks. 770 m³/h

Hitrost zraka pri pihanju: maks. 240 km/h

Maks. zmogljivost sesanja s polno aku. baterijo**: 75 l

Kataloška številka: 1.444-170

Cena v €*: 249,99

BLV 36-240 Battery

 ■  Ločeno snemljiva sesalna in pihalna cev omogoča 
neutrudljivo delo

 ■ Trpežen kovinski rotor za zrak
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik 
Battery Power 36 V nista vključena v obseg dobave

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
**Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V/2,5 Ah.

***Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.

NOVO

NOVO
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VRTNO ORODJE

EKIPA ZA DELO  
NA PROSTEM.
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Komplet LMO 36-46 Battery 1.444-470 36 36/50 ■** 650 18,5 46 20 –70 55  ■  

LMO 36-46 Battery 1.445-472 36 – – – 18,5 46 20 –70 55  ■  

Komplet LMO 36-40 Battery 1.444-450 36 36/50 ■** 550 18,6 40 20 –70 50  ■  

LMO 36-40 Battery 1.445-452 36 – – – 18,6 40 20 –70 50  ■  

Komplet LMO 18-36 Battery 1.444-421 18 18/50 ■** 350 14,2 36 30 –70 45  ■  

LMO 18-36 Battery 1.444-420 18 – – – 14,2 36 30 –70 45  ■  

Komplet LMO 18-33 Battery 1.444-401 18 18/50 ■** 250 11,3 33 35 – 65 35  ■  

LMO 18-33 Battery 1.444-400 18 – – – 11,3 33 35 – 65 35  ■  

Vrtne kosilnice

K
at

al
oš

ka
 š

t.
:

N
ap

et
os

t 
ak

u.
 b

at
e-

ri
je

 (V
)

A
ku

. b
at

er
ij

a 
B

at
te

ry
 P

ow
er

P
ol

ni
ln

ik

M
ak

s.
 z

m
og

lj.
 s

 p
ol

no
 

ak
u.

 b
at

er
ijo

 (m
²)

Te
ža

 b
re

z 
do

da
tn

e 
op

re
m

e 
(k

g)

Št
ev

ilo
 v

rt
lja

je
v

 
kr

ta
č 

(v
rt

/m
in

)

P
re

m
er

 k
rt

ač
 (m

m
)

Šč
et

in
as

t 
tr

ak

Komplet WRE 4 Battery 1.445-241 18 18/25 ■* 15 2,9 2300 – 2800 180  ■  

WRE 4 Battery 1.445-240 18 – – – 2,9 2300 – 2800 180  ■  

Odstranjevalniki plevela
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 ■ Vključeno v obseg dobave. * Standardni polnilnik. ** Hitri polnilnik.

K
at

al
oš

ka
 š

t.
:

N
ap

et
os

t 
ak

u.
 

 ba
te

ri
je

 (V
)

A
ku

. b
at

er
ij

a 
B

at
te

ry
 P

ow
er

P
ol

ni
ln

ik

M
ak

s.
 z

m
og

lj.
 

s 
po

ln
o 

ak
u.

 
 ba

te
ri

jo
 (m

²)

Te
ža

 b
re

z 
do

da
tn

e 
op

re
m

e 
(k

g)

P
re

m
er

 r
ez

an
ja

 
(c

m
)

R
ez

al
na

 h
it

ro
st

  
(v

rt
/m

in
)

D
eb

el
in

a 
ni

ti
 (m

m
)

M
ot

ek
 z

 n
it

jo

R
am

en
sk

i p
as

Komplet LTR 36-33 Battery 1.444-351 36 36/25 ■** 600 2,7 28-33 8700 – 9200 2,0  ■   ■  

LTR 36-33 Battery 1.444-350 36 – – – 2,7 28-33 8700 – 9200 2,0  ■   ■  

Komplet LTR 18-30 Battery 1.444-311 18 18/25 ■** 350 2,5 30 7800 1,6  ■  –

LTR 18-30 Battery 1.444-310 18 – – – 2,5 30 7800 1,6  ■  –

Komplet LTR 18-25 Battery 1.444-301 18 18/25 ■* 300 1,3 25 9500 1,6  ■  –

LTR 18-25 Battery 1.444-300 18 – – – 1,3 25 9500 1,6  ■  –

Kosilnica z nitjo

NOVO
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ŠKARJE IN ŽAGE  
ZA GLADKO REZANJE.

VRTNO ORODJE
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Komplet HGE 36-60 Battery 1.444-251 36 36/25 ■** 600 3,45 60 26 2700–760  ■  

HGE 36-60 Battery 1.444-250 36 – – – 3,45 60 26 2700–760  ■  

Komplet HGE 18-50 Battery 1.444-241 18 18/25 ■** 325 2,82 50 22 2700  ■  

HGE 18-50 Battery 1.444-240 18 – – – 2,82 50 22 2700  ■  

Komplet HGE 18-45 Battery 1.444-231 18 18/25 ■* 250 2,5 45 18 2700 –

HGE 18-45 Battery 1.444-230 18 – – – 2,5 45 18 2700 –

Obrezovalniki žive meje
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PHG 18-45 Battery 1.444-210 18 250 4,2 45 18 2700 2,9  ■   ■  

Teleskopski obrezovalnik žive meje
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GSH 18-20 Battery 1.444-050 18 Grmičevje: 450  
Trava: 650

1,2 20 10 12  ■   ■  

Škarje za travo in grmičevje
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PSW 18-32 Battery 1.444-020 18 375 rezov 2,0 250 0,85  ■  

Škarje za veje

 NOVO  ■ Vključeno v obseg dobave. * Standardni polnilnik. ** Hitri polnilnik.
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CNS 36-35 Battery 1.444-050 36 100 rezov 5,5 35 21  ■   ■   ■  

CNS 18-30 Battery 1.444-010 18 80 rezov 3,2 30 10  ■   ■   ■  

Verižna žaga
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PSW 18-20 Battery 1.444-010 18 80 rezov 4,9 20 5,5 2,9  ■   ■   ■   ■  

Teleskopska žaga
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PROSTA POT, STRAN Z LISTJEM – 
KÄRCHER SESALNIK IN PUHALNIK LISTJA.
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Komplet LBL 4 Battery 1.445-160 36 36/25 ■** 550 2,2 250 330  ■  2  ■   ■  

LBL 4 Battery 1.445-150 36 – – 550 2,2 250 330  ■  2  ■   ■  

Komplet LBL 2 Battery 1.445-110 18 18/25 ■* 400 2,0 210 220 – –  ■   ■  

LBL 2 Battery 1.445-100 18 – – 400 2,0 210 220 – –  ■   ■  

Puhalnik listja
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BLV 36-240 Battery 1.444-170 36 75 550 4,2 240 300 130 770  ■  

BLV 18-200 Battery 1.444-100 18 45 425 3,5 200 150 130 330 –

Sesalnik listja

VRTNO ORODJE

 ■ Vključeno v obseg dobave. * Standardni polnilnik. ** Hitri polnilnik. NOVO
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KO STVARI NE GREDO DOBRO – 
PRIBOR ZA VRTNA ORODJA
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* 

Rezilo LMO 36-46 Battery 2.444-013 30,99

Rezilo LMO 36-40 Battery 2.444-012 30,99

Rezilo LMO 18-36 Battery 2.444-011 20,99

Rezilo LMO 18-33 Battery 2.444-010 20,99

Paket treh motkov z nitjo LTR 36 Battery 2.444-017 25,99

Motek z nitjo LTR 36 Battery 2.444-015   9,99

Komplet dveh rezil za kosilnico LTR Battery 2.444-022 20,99

Paket treh motkov z nitjo LTR 18 Battery 2.444-016 20,99

Motek z nitjo LTR 18 Battery 2.444-014   7,99

Veriga CNS 36-35 Battery 2.444-020 30,99

Veriga CNS 18-30 Battery 2.444-019 26,99

Veriga PSW 18-20 Battery 2.444-018 23,99

Pribor za akumulatorske vrtne kosilnice (LMO)

Pribor za akumulatorske kosilnice z nitjo (LTR)

Pribor za akumulatorske verižne žage (CNS, PSW)

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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   Pri zelo trdovratnem ledu pustite električno strgalo na istem  
mestu nekaj sekund, da prebijete led. Nato ga počasi pomi-
kajte po steklu.  

ELEKTRIČNO STRGALO ZA LED

NAŠ 
NASVET
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Nikogar ne pusti hladnega …
Z električnim strgalom za led EDI 4 
se lahko končno poslovite od napor-
nega strganja koščka za koščkom.  
S pomočjo vrtljivega koluta s 
6 trdnimi plastičnimi rezili strgalo za 
led brez težav odstrani tudi najbolj 
trdovraten led z oken avtomobila. 
Ko je EDI 4 v pripravljenosti, zados-
tuje, da rahlo pritisnete nanj z zgor-
nje strani, da se začne vrteti kolut 
za odstranjevanje – in že se led loči, 
tako rekoč sam od sebe.

Vedno znova navduši …
Ko se rezila sčasoma izrabijo, kolut 
za odstranjevanje preprosto zame-
njate brez orodja (kolut za odstra-
njevanje je dobavljiv kot nadome-
stni del).  
Sodobna in kompaktna oblika 
strgala za led in zaščitni pokrov 
omogočata preprosto in varno 
uporabo ter shranjevanje. Napol-
njena akumulatorska baterija 
zadostuje za večkratno uporabo. 
Ko je treba napravo napolniti, vas 
na to opomni vgrajena lučka LED.

NO ICE  
ICE BABY.

   Stekla se povsem odmrznejo v enem koraku  
in brez večjega pritiskanja.   

Več informacij o električnem 
strgalu za led: www.kaercher.si
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ZABAVNO, BREZ STRESA …

Strganje ledu z električnim strgalom za led EDI 4 ni prav nič 
stresno in krepi zadovoljstvo: ko zjutraj vstanete, lahko mirno 
namenite več časa zajtrkovanju. Ali pa še malo pospite. Za nekdaj 
mučno in nadležno opravilo poskrbi majhno strgalo skorajda brez 
pomoči. Poleg tega vam bodo hvaležni tudi vaši prsti.
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Prikaz stanja LED
Ko je treba električno strgalo  
za led napolniti, vas na to 
opomni vgrajena lučka LED.

Vrtljivi kolut za  
odstranjevanje
Vrtljivi kolut s trdnimi pla-
stičnimi rezili brez truda 
odstrani tudi trdovraten 
led.

Zaščitna kapica
Za varno uporabo  
in spravljanje.

Hitra pripravljenost
Glavno stikalo za vklop 
in izklop. Ko sveti 
lučka LED, je EDI 4 v 
pripravljenosti.

Preprosto upravljanje
Za začetek vrtenja koluta za 
odstranjevanje ledu zadošča 
rahel pritisk z zgornje strani.

Menjava koluta brez orodja
Vrtljivi kolut za odstranjeva-
nje lahko hitro in preprosto 
zamenjate brez orodja.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

EDI 4

Premer koluta: 100 mm

Čas polnjenja/čas delovanja aku. baterije: 15 min/3 h

Teža: 550 g

Kataloška številka: 1.598-900

Cena v €*: 59,99

NOVO



VAŠ DOM JE VAŠE KRALJESTVO!

Ni čudno, da ste na svoje 4 stene, 9 vrat in 13 oken navezani in z veseljem 
skrbite zanje. In četudi se občutek navdušenja, ki vas je preplavil, ko ste prvič 
vstopili v svoj dom, skriva pod prahom, patino in vsakdanjostjo, dobro veste, da 
ga lahko vedno obudite! Kako? Z odličnimi Kärcherjevimi izdelki. Za vas bodo 
storili, kar boste hoteli: pomagali vam bodo ohranjati vrednost vaše lastnine, 
znani občutek navdušenja pa se bo vračal znova in znova.

ZNOTRAJ

VAŠE 
 KRALJESTVO.
BRING 
BACK THE 
WOW.
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VSEBINA — ZNOTRAJ

 94  Sesalniki za prah
 99  Pregled naprav
 100  Pribor in čistila

 104  Robotski sesalniki

 108  Čistilniki za trde talne površine
 115  Pregled naprav
 116  Pribor in čistila

 122  Akumulatorske metle

 124  Akumulatorski čistilniki oken
 132  Pregled naprav
 134  Pribor in čistila

 138  Parni čistilniki in parni sesalniki
 148  Pregled naprav
 150  Pribor

 158  Večnamenski sesalniki
 179  Pregled naprav
 182  Pribor in čistila
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   V urejenem domu boste lahko lažje zbrali svoje misli. V svoj dom 
lahko korak za korakom vnesete red. Začnite v eni izmed manjših 
sob in se nato korak za korakom prebijte skozi celotno stanovanje. 
Razsvetljenje je zagotovljeno!  

NAŠ 
NASVET
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V območje dobrega počutja.
Ko lahko zaprete vrata in se dobro 
počutite med svojimi štirimi ste-
nami. Ko se lahko sprostite.  
Ko vas ne skrbi jutrišnji dan. Po 
zabavi, čudovitem praznovanju 
rojstnega dne, sprehodu na pros-
tem, hoji po snegu skozi gozd. Ko 
čutite svobodo in lahko počnete, 
kar vas veseli.

Brez obžalovanja.
Ni nujno da je „potem“ nekaj veli-
kega – če hočete, pa lahko dose-
žete tudi to. Ker je z malo truda 
mogoče doseči veliko. In ker so 
Kärcherjeve rešitve namenjene 
prav temu. Ker so tako dobro 
premišljene, lahko poskrbijo tudi 
za to, da stvarem povrnete prvo-
ten videz. Vaše območje dobrega 
počutja se ne le ohrani, temveč 
se tudi poveča. 

   Kdor stavi na čistočo, izbere  
Kärcher: preizkušen recept  
za povsem nov sijaj.  

RAZŠIRITE SVOJE 
OBZORJE.
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Pri tem je popolnoma vseeno, s kakšno vrsto umazanije se spopa-
date: Kärcher VC 5 ji ne bo pustil dihati. Zahvaljujoč trojnemu tele-
skopskemu sistemu, visokozmogljivi talni šobi, filtru brez vrečke in 
sesalni moči, ki jo lahko uravnavate, bo majhen velikan dobil vsakr-
šen dvoboj. Tudi, kadar bo potisnjen v kot. Zmore vse, kar lahkotno 
obvlada tudi njegov brezžični brat VC 5 Cordless s še več svobode 
pri premikanju. S Kärcherjevimi inteligentnimi rešitvami za čiščenje 
notranjosti boste vedno popolnoma pripravljeni na vsakdanjik.

MAJHEN KOMPAKTNEŽ  
Z VELIKO ZMOGLJIVOSTJO.
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Varčuje s prostorom
S tem se ne more kosati noben 
klasični sesalnik: s pritiskom 
na gumb boste sesalnik spre-
menili v enega najkompaktnej-
ših na svetu. Spravili ga boste 
lahko celo v predal. 

Vrhunska zmogljivost
Kljub kompaktni obliki boste 
z njim dosegli izvrstne rezul-
tate pri čiščenju – kot z dob-
rim, a velikim klasičnim 
sesalnikom.

Magnetni  
mirovni položaj
Varno odstavljanje 
med premorom pri 
delu. Udobno pre-
našanje. Kompaktno 
shranjevanje.

Optimalna svoboda 
Pri premikanju s pomočjo nav-
pične oblike. Brez nadležnega 
vlečenja in zatikanja kabla. 
Idealen za čiščenje stopnic.

Filtrski sistem  
brez vrečke 
S filtrsko kaseto, ki jo lahko 
preprosto odstranite. Brez 
nadležne menjave vrečk. 
Brez dodatnih stroškov. Brez 
ročnega čiščenja zahvaljujoč 
vgrajenemu sistemu za čišče-
nje filtra.

S polnim naborom funkcij –  
kot pri večjih bratih
V zloženem stanju bodo s 
pomočjo šobe za tekstilne 
površine, krtačke za pohištvo 
ali šobe za fuge vse površine in 
špranje nemudoma čiste.

VC 5 Cordless

Napetost: 18 V

Zmogljivost čiščenja na polnilo filtra: 150 m²

Higienski filter HEPA po EN 1822:1998

Čas delovanja baterije: max 40 min

Kataloška številka: 1.349-300

Cena v €*: 329,99

Brezžična svoboda z litij- 
ionsko akumulatorsko baterijo
Doseže vse kotičke, ne zav-
zame veliko prostora in dolgo 
deluje: novi akumulatorski 
sesalnik prahu VC 5 Cordless z 
največjo svobodo pri premika-
nju. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Z LITIJ-I-
ONSKO  

BATERIJO
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SESALNIKI PRAHU

VC 5

 ■  Idealno za majhna gospodinjstva z malo prostora za shranje-
vanje

 ■  Filtrski sistem brez vrečk: hitro praznjenje filtra brez visokih 
stroškov zaradi dodatnega nakupovanja filtrskih vrečk

VC 5 Cordless

 ■  Idealen za hitro uporabo v manjših gospodinjstvih z 
malo prostora za shranjevanje

 ■ Litij-ionska akumulatorska baterija za dolgo delovanje
 ■  Filtrski sistem brez vrečk

Tehnični podatki

Napetost: 18 V

Čas delovanja: maks. 40 min

Čas polnjenja: 180 min

Teža: 2,8 kg

Kataloška številka: 1.349-300

Cena v €*: 329,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Glavno pravilo: sesalnik mora ustrezati vašemu načinu življenja! Na izbiro 
so tri kategorije: brezžični akumulatorski sesalniki prahu za največjo 
svobodo pri premikanju in optimalno udobje pri sesanju. Kabelski sesalniki 
prahu za velike ali majhne bivalne površine, z veliko ali malo prostora za 
shranjevanje, z vrečko ali brez nje, za družine ali samske osebe. Sesalniki 
prahu z vodnim filtrom za alergike.

Z LITIJ-I-
ONSKO  

BATERIJO

Tehnični podatki

Vhodna moč: 500 W

Teža: 2,8 kg

Delovni radij: 8,5 m

Kataloška številka: 1.349-100

Cena v €*: 189,99
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VC 2

 ■  Idealen za čiščenje stanovanj in manjših  
hiš

 ■  Vključno s predalom za pribor, v katerem sta 
shranjeni ozka šoba in krtačka za pohištvo

 ■ Odstranljiva filtrska vrečka

VC 3

 ■  Idealen za čiščenje stanovanj in manjših  
hiš

 ■ Multiciklonski sesalnik brez filtrske vrečke

Tehnični podatki

Vhodna moč: 700 W

Teža: 4,4 kg

Delovni radij: 7,5 m

Kataloška številka: 1.198-125

Cena v €*: 139,99

Tehnični podatki

Vhodna moč: 700 W

Velika filtrska vrečka iz koprene

Delovni radij: 7,5 m

Kataloška številka: 1.198-105

Cena v €*: 129,99



TLAČNI ČISTILNIKI
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SESALNIKI PRAHU

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

DS 6

 ■ Rešitev za alergike
 ■ Vodna filtrska kopel namesto filtrske vrečke
 ■  Za prijetno ozračje v prostoru: tako ne bodo  
samo tla temeljito očiščena, tudi zrak v prostoru  
bo svež in čist.

Tehnični podatki

Vhodna moč: 650 W

Delovni radij: 10,2 m

Higienski filter HEPA (EN 1822:1998)

Kataloška številka: 1.195-220

Cena v €*: 329,99



TLAČNI ČISTILNIKI
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VC 5 1.349-100 500 Brez vrečke,  
odstranljiva filtrska kaseta

8,5 preklopno –  ■ – –

VC 3 1.198-125 700 Brez vrečke, multiciklon 7,5 preklopno  ■ –  ■

VC 2 1.198-105 700 Filtrska vrečka iz koprene 7,5 preklopno  ■ –  ■ –

Kabelski sesalniki prahu
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VC 5 Cordless 1.349-300 18 40 11 180 Brez vrečke,  
odstranljiva 
filtrska kaseta

preklopna –  ■ – –

Brezžični akumulatorski sesalniki

DS 6 1.195-220 650 Vodni filter 10,2 preklopno  ■  ■ – –

PET SUPERSESALNIKOV.

Sesalnik z vodnim filtrom

 ■ Vključeno v obseg dobave.
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DODATNA REŠITEV ZA VEČ ČISTOČE.
Včasih s sesalnikom učinkovito premikanje ni mogoče, ker je na njem shranjenega 
veliko pribora. To velja predvsem za zelo občutljiva ali težko dostopna mesta. 
Tukaj vam priskoči na pomoč posebna dodatna oprema Kärcher. Zmogljivi pripo-
močki za posebne primere.
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Z magnetnim mirovnim 
položajem se šoba za par-
ket za VC 5/VC 5 Cordless 
hitro in zanesljivo pritrdi 
na napravo – idealno za 
čiščenje s prekinitvami ali 
za prenašanje iz točke A v 
točko B. 

Šoba za parket VC 5/ 
VC 5 Cordless
Kataloška št.: 2.863-242
Cena v €*: 45,99

Čopič za pohištvo s 
posebno mehkimi ščeti-
nami. Za nežno odstranje-
vanje prahu na pohištvu, 
lučkah in drugih občutljivih 
površinah ter elektronskih 
napravah.

Krtačka za pohištvo  
VC 5/VC 5 Cordless
Kataloška št.: 2.863-241
Cena v €*: 11,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. ** (EN1822:1998)

Priročna šoba z vrtljivo 
krtačo, ki dovaja zrak. Za 
posebej temeljito čiščenje 
oblazinjenega pohištva in 
tekstilnih površin. Idealno 
za odstranjevanje živalskih 
dlak. Delovna širina 160 
mm, (združljiva s sesalni-
kom VC 5).

Šoba za parket z naravnimi 
ščetinami za pazljivo čišče-
nje parketa in drugih glad-
kih površin.

Šoba za oblazinjene površine
(ni za VC 5 Cordless) 
Kataloška št.: 2.903-001
Cena v €*: 53,99

Šoba za parket z 
naravnimi ščetinami  
za VC 6 in DS
Kataloška št.: 2.863-302
Cena v €*: 25,99

Šoba za parket z mehkimi 
ščetinami omogoča nežno 
čiščenje trdih tal, na primer 
parketa, laminata, plute, 
PVC-ja, linoleja in ploščic.

Šoba za parket VC 2/VC 3
Kataloška št.: 2.863-260
Cena v €*: 25,99

Različni pribor za različna 
čistilna opravila. Posebej 
za čiščenje težko dostopnih 
mest.

Komplet za čiščenje VC 
VC 2/VC 3
Kataloška št.: 2.863-255
Cena v €*: 45,99

Higienski filter HEPA**  
(10. razred) filtrira varno in 
zanesljivo najmanjšo uma-
zanijo, kot so cvetni prah in 
alergeni delci. Priporočamo, 
da filter enkrat letno zame-
njate.

Filter izhodnega zraka 
VC 5/VC 5 Cordless
Kataloška št.: 2.863-240
Cena v €*: 11,99

Dolgoročni filter zanesljivo 
filtrira fini prah. Name-
ščen je v filtrski kaseti, tako 
da se ga lahko hitro 
odstrani in očisti.

Patronski filter VC 5
Kataloška št.: 2.863-239
Cena v €*: 14,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. ** (EN1822:1998)

Visoko zmogljivi filter 
HEPA 13 zanesljivo zadrži 
pelod, spore glivic, bakte-
rije in izločke pršic. Zadrža-
nih je do 99,95 % vseh del-
cev, večjih od 0,3 μm.

Filter HEPA 13 VC 3**
Kataloška št.: 2.863-238
Cena v €*: 15,99

Visoko zmogljivi filter 
HEPA 13 zanesljivo zadrži 
pelod, spore glivic, bakte-
rije in izločke pršic. Zadrža-
nih je do 99,95 % vseh del-
cev, večjih od 0,3 μm.

Filter HEPA 13 VC 2**
Kataloška št.: 2.863-237
Cena v €*: 15,99

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju nastajanje 
pene zatrete v kali.
Vsebina: 125 ml

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju z vonjem po 
sadju brez alergenov v tre-
nutku preprečite nastajanje 
pene.
Vsebina: 125 ml

FoamStop neutral
Kataloška št.: 6.295-873
Cena v €*: 9,99

FoamStop fruity
Kataloška št.: 6.295-875
Cena v €*: 11,99

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju z vonjem 
limone brez alergenov v 
trenutku preprečite nastaja-
nje pene.
Vsebina: 125 ml

FoamStop citrus
Kataloška št.: 6.295-874
Cena v €*: 11,99

Filtrska vrečka  
iz koprene VC 2
Kataloška št.: 2.863-236
Cena v €*:  
14,99

Nadomestna filtrska vrečka 
za sesalnik VC 2. S 
priročnim sistemom 
zapiranja za higienično 
odstranjevanje.
5 kosov.
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Tako preprosto je lahko bleščeče sesanje trdih tal vseh vrst in celo preprog 
z nizkim profilom, če za to uporabite robotski sesalnik RoboCleaner RC 3. 
Pametni pomočnik samostojno zapusti svojo polnilno postajo (in se tja tudi 
vrne), zaradi svojega visokokakovostnega navigacijskega sistema s kamero 
in laserjem pa brez težav najde pravo pot in prepreči padce po stopnicah 
ter trčenja s pohištveno opremo. Prek aplikacije lahko izberete poljubne 
čase za začetek in priročne funkcije, npr. čiščenje določenih površin.

TRI, ŠTIRI, NA POVRŠINO!
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Napredni sistem senzorjev
Senzorji razdalje in senzorji za 
padce preprečujejo trčenja s pohi-
štveno opremo in drugimi ovirami 
v prostoru ter padce po stopni-
cah.

Intuitivno upravljanje
Bodisi ročno na napravi bodisi 
prek uporabniku prijazne apli-
kacije.

Zmogljiva litij-ionska 
akumulatorska baterija
Omogoča do 2 uri delovanja 
naprave.

Prepričljiva  
zmogljivost čiščenja
Tudi po stenah,  
pohištvu ali v kotih.

Pameten navigacijski  
sistem s kamero in laserjem
Ustvari začasno karto čiščenja  
in tako sam najde najboljšo pot  
za najučinkovitejše čiščenje. 

Dvojni krtačni sistem 
Za čim boljše rezultate čiščenja 
in nemoten prenos umazanije 
v vgrajeno posodo. 

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Prilagodljiva stranska 
krtača robotskemu sesal-
niku RC 3 omogoča teme-
ljito čiščenje robov in kotov 
na vseh trdih tleh in pre-
progah z nizkim florom, 
običajnih za gospodinjstva.

Fin filter veže tudi drobne 
delce umazanije in tako 
zagotovi optimalno odstra-
njevanje umazanije z 
robotskim sesalnikom RC 3.

Stranske krtače
Kataloška št.: 2.863-278
Cena v €*: 7,99

Fini filter
Kataloška št.: 2.863-279
Cena v €*: 9,99

RC 3

Zmogljivost: pribl. 160 m2 na polnjenje

Trajanje čiščenja na polnjenje: 90–120 min

Posoda za umazanijo: 350 ml

Hrup med delovanjem: 71 dB(A)

Kataloška številka: 1.198-203

Cena v €*: 769,99
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ČIST DOM – VEDNO. 

Upravljanje robotskega sesalnika RC 3 je otročje lahko. Na 
napravi preprosto zaženete samodejno delovanje in že se 
majhen pomočnik odpravi na delo ter zanesljivo očisti 
celotno površino – zaradi dvojnega krtačnega sistema z 
dodatno stransko krtačo pa očisti tudi kote in robove. Če 
akumulatorska baterija ne zadostuje za čiščenje, se robot-
ski sesalnik samodejno vrne k svoji polnilni postaji in po 
polnjenju s čiščenjem nadaljuje točno tam, kjer ga je preki-
nil. 

Če želite očistiti samo izbrane površine, je najbolje upora-
biti posebno čiščenje določenih površin. Preprosto prek 
aplikacije tapnite ustrezno površino na karti čiščenja in 
robotski sesalnik bo posebej temeljito odstranil umazanijo 
s površine 1,5 krat 1,5 metra. Karta čiščenja poleg tega 
natančno prikazuje, kateri deli stanovanja so že bili pose-
sani.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Samostojno čiščenje celotnega 
stanovanja. 

 ■ Dobra zmogljivost čiščenja s 
temeljitim odstranjevanjem 
umazanije na vseh trdih tleh in 
preprogah z nizkim profilom. 

 ■ Pametno nadzorovanje časov 
delovanja in funkcij prek  
aplikacije. 

 ■ Samostojno polnjenje med in 
po čiščenju. 

 ■ Več časa za prijetnejše stvari  
v življenju.

PAMETNO KRMILJENJE  
POMENI PAMETNO ČIŠČENJE. 

ROBOTSKI SESALNIK



3

1

2

107

Pameten navigacijski sistem s kamero in laserjem 
za temeljito, samostojno čiščenje.

Dvojni krtačni sistem  
s stranskimi krtačami zagotovi dobro odstranjevanje 
umazanije ter čiščenje kotov in robov brez napora.

Pametno nadzorovanje 
prek priročnih funkcij aplikacije v domačem omrežju.

1

2

3
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NAŠ 
NASVET

ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE

   Kärcher poleg univerzalnih valjev in 
univerzalnega čistila ponuja tudi  
posebne rešitve za izbrane vrste tal.  
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Krpe za brisanje tal sodijo 
v preteklost.
Vrteči se čistilni valji,  
s katerih se umazanija trajno 
odstrani, skrbijo, da je delo z 
našimi čistilniki za trda tla udobno 
in neutrudljivo, obenem pa tudi  
20 odstotkov* temeljitejše kot 
čiščenje s krpo za brisanje. Preos-
tanek vlage na tleh je tako majhen, 
da so tla spet primerna za hojo že 
po približno dveh minutah.

Prihaja čistilnik za tla,  
ki prinaša svežino!
Sveže obrisano: naj gre za PVC, 
ploščice, laminat, talne obloge iz 
kamna ali za lakiran, naoljen in 
navoščen parket – naše naprave so 
primerne za vsa trda tla. Posebna 
čistila skrbijo za najboljšo nego in 
zaščito tal. Kärcherjevi čistilniki za 
trde talne površine so na voljo v 
različnih izvedbah: od izjemno 
udobnih naprav 2 v 1, ki omogo-
čajo brisanje brez predhodnega 
sesanja, do akumulatorskih lahkih 
naprav, ki samo brišejo.

   Rezultat čiščenja je izjemen, kar je mogoče 
opaziti tudi pri praznjenju posode za umazano 
vodo! Krpe za brisanje tal tega ne zmorejo.  

 
UČINKOVITO BRISANJE!

Več informacij je  
na voljo tukaj: 
www.kaercher.si

*  Kärcherjev čistilnik za trde talne površine dosega do 20 
odstotkov boljšo zmogljivost čiščenja v primerjavi z obi-
čajno krpo za brisanje tal v kategoriji testiranja „brisanje“. 
Navezuje se na določene rezultate testiranja glede učin-
kovitosti čiščenja, sprejema umazanije in čiščenja robov.
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ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE

 **  FC 7 Cordless omogoča do 50-odstoten prihranek časa, saj umazana trda tla običajnega gospodinjstva očisti v enem delov-
nem koraku, sesanje prahu pred brisanjem pa ni potrebno.

***   Kärcherjev čistilnik za trde talne površine dosega do 20 odstotkov boljšo zmogljivost čiščenja v primerjavi z običajno krpo 
za brisanje tal v kategoriji testiranja „brisanje“. Navezuje se na določene rezultate testiranja glede učinkovitosti čiščenja, 
sprejema umazanije in čiščenja robov.

ŠTIRIKOLESNA MOČ  
ZA BREZKOMPROMISNO ČISTA TLA.

Kdor ima malo časa in hkrati visoke zahteve, lahko veliko doseže.  Predhodno 
sesanje spada v preteklost: FC 7 Cordless omogoča takojšnje brisanje in s 
tem do 50-odstotni prihranek vašega časa**.  
Dva para valjev, ki se vrtita v nasprotnih smereh, zanesljivo odstranjujeta 
grobo umazanijo, lase ter vlažno in zasušeno umazanijo***, vso zbrano uma-
zanijo pa skupaj z umazano vodo odvajata v posodo. Količino vode in število 
vrtljajev valje je mogoče prilagajati glede na vrsto tal.  Trdovratne madeže je 
mogoče odstraniti z načinom delovanja Boost. Pravo zadovoljstvo!
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ŠTIRIKOLESNA MOČ  
ZA BREZKOMPROMISNO ČISTA TLA.

Uporabniku prijazen uporabniški vme-
snik
Vrtenje valjev in količino vode je mogoče 
nastaviti glede na vrsto umazanije in tal 
(2 stopnji), na voljo pa je tudi posebna 
funkcija Boost za trdovratno umazanijo.

Samostoječ
Priročno med prekinitvami dela: 
naprava je samostoječa, zato ne potre-
buje opore.

Samodejno vlaženje
Vrteči se valji se trajno vla-
žijo z vodo iz posode za 
svežo vodo.

Z vrtljivim  
zglobom
Vrtljivi zglob omogoča zelo  
preprosto čiščenje pod kosi 
pohištva in okoli predmetov.

Brezhibno čisti koti in  
robovi
Sredinsko nameščeni pogon valjev skrbi 
za odlične rezultate čiščenja v kotih in ob 
robovih.

Čas delovanja akumulatorske 
baterije pribl. 45 min
Močna 25,2-voltna litij-ionska 
akumulatorska baterija za naj-
večjo svobodo premikanja.

Popolno pobiranje las
Valji se stalno prečesavajo in s 
tem učinkovito odstranijo lase.

50-% prihranek časa*
Zahvaljujoč štirim valjem, 
ki se vrtijo v nasprotnih 
smereh, so tla zanesljivo 
čista tla v enem koraku, 
brez nadležnega predho-
dnega sesanja.

Higienska posoda za umazano vodo
Valji posnemajo umazanijo in jo odvajajo v 
posodo za umazano vodo s preprostim odstra-
njevanjem in praznjenjem.

Intuitiven prikaz nivoja posode
Vizualni in zvočni signal pri prazni 
posodi za svežo vodo ter pri polni 
posodi za umazano vodo.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
Na voljo  

od tretjega 
četrtletja  

2020.

FC 7 Cordless

Zmogljivost: pribl. 135 m² s polno aku. baterijo

Čas delovanja baterije: pribl. 45 min

Posoda za čisto vodo: 400 ml

Teža brez dodatne opreme: 4,3 kg

Kataloška številka: 1.055-730

Cena v €*: 549,99
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ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE

Pri Kärcherju se za vsakogar najde primerna rešitev: ko potrebujete le 
brisanje, je najboljša izbira vitki in okretni model FC 3 Cordless. Če se 
želite znebiti predhodnega sesanja, lahko izbirate med modeli FC 5, ki 
prav poberejo tudi prah in manjše drobtine, in modelom FC 7 Cordless, 
vsestranskim pomočnikom, ki brez težav odstrani celo grobo umazanijo. 
Za poliranje tal je odlična izbira model FP 303.

FC 7 Cordless

 ■  2 v 1: očisti vse vrste suhe in vlažne vsakodnevne 
umazanije

 ■  Količino vode in število vrtljajev valjev je mogoče  
nastaviti glede na uporabo

 ■ Litij-ionska akumulatorska baterija 25,2 V

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 135 m² s polno aku. baterijo

Čas delovanja baterije: pribl. 45 min

Posoda za čisto vodo: 400 ml

Teža brez dodatne opreme: 4,3 kg

Kataloška številka: 1.055-730

Cena v €*: 549,99

FC 5

 ■ Očisti prah in razlito tekočino 
 ■ Popolno čiščenje v vogalih in ob robovih
 ■ Dolžina kabla 7 m

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 60 m² z enim polnjenjem posode

Vhodna moč: 460 W

Posoda za čisto vodo: 400 ml

Teža brez dodatne opreme: 4,6 kg

Kataloška številka: 1.055-400

Cena v €*: 279,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
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FC 3 Cordless

 ■ Odstranjuje madeže
 ■ Vitka in lahka oblika izdelka
 ■ Litij-ionska akumulatorska baterija 7,2 V

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 60 m² s polno aku. baterijo

Čas delovanja baterije: pribl. 20 min

Posoda za čisto vodo: 360 ml

Teža brez dodatne opreme: 2,4 kg

Kataloška številka: 1.055-300

Cena v €*: 299,99

FC 5 Cordless

 ■  Očisti prah in razlito tekočino 
 ■ Popolno čiščenje v vogalih in ob robovih
 ■ Litij-ionska akumulatorska baterija 25,2 V

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 60 m² s polno aku. baterijo

Čas delovanja baterije: pribl. 20 min

Posoda za čisto vodo: 400 ml

Teža brez dodatne opreme: 4,4 kg

Kataloška številka: 1.055-601

Cena v €*: 409,99
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ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Polirna naprava FP 303

 ■ Za poliranje trdih tal
 ■  Optimalen rezultat zaradi velikega števila vrtljajev
 ■  Zaradi trikotne oblike polirne glave je mogoče doseči 
tudi vogale

Tehnični podatki

Število vrtljajev: 1000 vrt/min

Vhodna moč: 600 W

Priključni kabel: 7 m

Delovna širina: 290 mm

Kataloška številka: 1.056-820

Cena v €*: 239,99



 ■

 ■  
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STRAN S KRPO ZA BRISANJE!  
TU JE ČISTILNIK ZA TLA, KI PRINAŠA 
SVEŽINO!
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Čistilniki za trde talne površine
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Polirna naprava

NOVO  ■ Vključeno v obseg dobave.
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ELEGANTNI PLESALEC.
Lahkoten in eleganten kot plesalec valčka – in občutek navdušenja je spet tu: z 
valji, ki so odlično prilagojeni za različne načine uporabe čistilnika za tla in vrsto 
talne obloge. Valji za les čistijo laminat in parket, namenski valji za kamen z abra-
zivnimi vlakni pa so izdelani za čiščenje kamnitih tal in keramičnih ploščic. Po 
uporabi jih preprosto operete pri 60 °C in jih pošljete na naslednji ples po parketu.
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Univerzalni valji, rumeni
Kataloška št.: 2.055-006
Cena v €*: 25,99

Univerzalni valji, sivi
Kataloška št.: 2.055-007
Cena v €*: 25,99

2-delni komplet krp z 
mikrovlakni za nežno vla-
žno čiščenje in nego vseh 
vrst trdih tal. Brez puščanja 
vlaken, močno vpojne in 
odporne na obrabo. Pri-
merno za pranje v pralnem 
stroju do 60 °C.

2-delni komplet krp z 
mikrovlakni za nežno vla-
žno čiščenje in nego vseh 
vrst trdih tal. Brez puščanja 
vlaken, močno vpojne in 
odporne na obrabo. Pri-
merno za pranje v pralnem 
stroju do 60 °C.

Valji za kamen
Kataloška št.: 2.055-021
Cena v €*: 30,99

Za vsaka tla primeren valj: 
valj za kamen vsebuje 
visok delež abrazivnih vla-
ken in posebno temeljito 
očisti neobčutljive talne 
ploščice ali kamnita tla in 
fuge.

Pokrov za sesalno glavo, 
rumen
Kataloška št.: 2.055-019
Cena v €*: 19,99

Pametna dodatna oprema. 
Širši zračni kanal in vgrajen 
trak za prestrezanje niti 
izboljšujeta skupno zmoglji-
vost čiščenja. Idealno za 
vse naprave FC 5, ki s tem 
še niso serijsko opremljene. 
Več podrobnosti na  
www.kaercher.si

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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DOBRO POČUTJE ZA VAŠA TLA.

Vrhunsko čisto. Vrhunsko negovano. Vrhunska izbira: naš nabor 
sredstev za čiščenje in negovanje za popolno čiščenje vseh vrst 
trdih tal.

ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE 
PRIBOR IN ČISTILA



119

Lakirana, naoljena ali 
navoskana tla: Kärcherjeva 
posebna čistilna sredstva s 
posebnimi negovalnimi 
komponentami in zaščito 
pred vlago bodo vaša 
lesena tla osvežila in jim 
vrnila naraven lesk.  
Vsebina: 500 ml

Sredstvo za nego lesenih 
tal lakirano RM 534 
Kataloška št.: 6.295-941
Cena v €*: 9,99

Za vse vrste trdih tal: za 
temeljito čiščenje.  Odstrani 
vse sledi, za rezultat, na 
katerega boste ponosni. 
Z zaščito pred vlago, tako 
da tla ne nabreknejo.
Vsebina: 500 ml

Univerzalno čistilo za tla 
RM 536
Kataloška št.: 6.295-944
Cena v €*: 9,99

Za popolno čiščenje ploščic 
kamna in naravnega kamna. 
Učinkovito in nežno 
odstrani sledi ter je po pot-
rebi primerno tudi za vinil, 
PVC in linolej. 
Vsebina: 500 ml

Čistilo za tla iz kamna 
RM 537
Kataloška št.: 6.295-943
Cena v €*: 9,99

Lakirana, naoljena ali 
navoskana tla: Kärcherjeva 
posebna čistilna sredstva s 
posebnimi negovalnimi 
komponentami in zaščito 
pred vlago bodo vaša 
lesena tla osvežila in jim 
vrnila naraven lesk.
Vsebina: 500 ml

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju nastajanje 
pene zatrete v kali.
Vsebina: 125 ml

Sredstvo za nego lesenih tal/
naoljeno/voskano RM 535 
Kataloška št.: 6.295-942
Cena v €*: 9,99

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju z vonjem 
limone brez alergenov v 
trenutku preprečite nastaja-
nje pene.
Vsebina: 125 ml

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju z vonjem po 
sadju brez alergenov v tre-
nutku preprečite nastajanje 
pene. 
Vsebina: 125 ml

FoamStop citrus
Kataloška št.: 6.295-874
Cena v €*: 11,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

FoamStop fruity
Kataloška št.: 6.295-875
Cena v €*: 11,99

FoamStop neutral
Kataloška št.: 6.295-873
Cena v €*: 9,99
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SIJOČA MOČ.

Parket, laminat, kamen, pluta, linolej in PVC – polirna naprava 
FP 303 vedno poskrbi za lesk. Z ustrezno dodatno opremo do 
sijajnih rezultatov.

ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE 
DODATNA OPREMA IN ČISTILA ZA POLIRNE NAPRAVE
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3 polirne podloge za 
polirno napravo FP 303. 
Posebne podloge za 
popolno poliranje matiranih 
talnih oblog iz kamna, 
PVC-ja ali linoleja.

3 polirne podloge za 
polirno napravo FP 303. Za 
popolno poliranje vseh 
gladkih površin in talnih 
oblog iz parketa, kamna, 
linoleja, plute, PVC-ja in 
laminata.

3 nadomestne papirnate fil-
trske vrečke za polirno 
napravo FP 303.
3 kosi.

3 polirne podloge za 
polirno napravo FP 303. 
Posebne podloge za 
popolno poliranje lakiranih 
gladkih površin, na primer 
talnih oblog iz lakiranega 
parketa, plute in laminata.

Odstrani sledi, obnovi 
zaščitni sloj in zagotovi 
svilnat lesk tal. Nasveti: 
počakajte 24 ur, da se 
negovana tla utrdijo, ne 
nanašajte vode in ne pre-
mikajte pohištva ter po tleh 
ne hodite v čevljih.
Shranjujte na mestih, kjer 
ni možnosti zmrzovanja.
Vsebina: 1 I

Odstrani sledi, obnovi 
zaščitni sloj in zagotovi 
svilnat lesk tal. Nasveti: 
počakajte 24 ur, da se 
negovana tla utrdijo, ne 
nanašajte vode in ne pre-
mikajte pohištva ter po tleh 
ne hodite v čevljih. Shra-
njujte na mestih, kjer ni 
možnosti zmrzovanja.
Vsebina: 1 I

3 polirne podloge za 
polirno napravo FP 303. 
Posebne podloge za 
popolno poliranje 
voskanih gladkih površin, 
na primer talnih oblog iz 
voskanega parketa.

Za temeljito odstranjevanje 
starih plasti loščila in 
trdovratne umazanije s 
kamna, linoleja, PVC-ja. 
Uporaba Kärcherjevih 
izdelkov za nego zagotavlja 
optimalen sijoč rezultat. 
Možnost uporabe tudi pri 
normalni umazaniji na laki-
ranem parketu in pluti. 
Nasvet: ni primerno za 
nelakirane lesene površine. 
Vsebina: 1 I

Odstrani sledi, obnovi 
zaščitni sloj in zagotovi 
svilnat lesk tal. Nasveti: 
počakajte 24 ur, da se 
negovana tla utrdijo, ne 
nanašajte vode in ne pre-
mikajte pohištva ter po tleh 
ne hodite v čevljih.
Shranjujte na mestih, kjer 
ni možnosti zmrzovanja.
Vsebina: 1 I

Polirne podloge za 
kamen/linolej/PVC
Kataloška št.: 2.863-198
Cena v €*: 28,99

Univerzalne polirne 
podloge
Kataloška št.: 2.863-193
Cena v €*: 24,99

Papirnate filtrirne vrečke  
(3 kosi)
Kataloška št.: 6.904-128
Cena v €*: 9,99

Polirne podloge za lakiran 
parket/laminat
Kataloška št.: 2.863-197
Cena v €*: 28,99

Sredstvo za nego talnih 
oblog iz matiranega kamna/
linoleja/PVC-ja RM 532
Kataloška št.: 6.295-776
Cena v €*: 20,99

Sredstvo za nego 
lakiranega parketa/
laminata/plute RM 531
Kataloška št.: 6.295-777
Cena v €*: 20,99

Polirne podloge  
za voskan parket
Kataloška št.: 2.863-196
Cena v €*: 28,99

Temeljno čistilo za gladke 
površine RM 533
Kataloška št.: 6.295-775
Cena v €*: 13,99

Sredstvo za nego 
voskanega parketa RM 530
Kataloška št.: 6.295-778 
Cena v €*: 19,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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AKUMULATORSKA METLA

Za umazanijo v otroški sobi je najbolj primerna naprava Kärcherjeva 
akumulatorska metla: prihrani prostor, deluje z akumulatorsko baterijo, 
je udobna za upravljanje in vedno takoj pri roki, ko jo potrebujete. Zah-
valjujoč svoji vrteči se krtači bo naredila to, kar zna najbolje: zares očis-
titi. S Kärcherjevimi inteligentnimi rešitvami za čiščenje notranjosti boste 
vedno popolnoma pripravljeni na vsakdanjik.

ABRAKADABRA, LAS NI VEČ! TAKO BO VMESNO 
ČIŠČENJE POSTALO OTROŠKO LAHKO.
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Prilagodljiv dvojni zglob
Preprosto manevriranje.  
Tudi med pohištvom  
in stoli.

Stransko snemljiva 
posoda za umazanijo
Brez neposrednega stika 
z umazanijo.

Kärcherjev sistem  
Adaptive Cleaning
Za popolno odstranjeva-
nje vidne umazanije.

Litij-ionska akumula-
torska baterija
Deluje do 30 minut.

Samodejni vklop/
izklop
Intuitivna, hitra in 
brez prepogibanja.

Univerzalna krtača
Za optimalno čiščenje 
preprog in trdih tal.

KB 5

Čas delovanja baterije: 30 min

Delovna širina univerzalne krtače: 210 mm

Prostornina posode: 0,37 l

Kataloška številka: 1.258-000

Cena v €*: 79,99

ABRAKADABRA, LAS NI VEČ! TAKO BO VMESNO 
ČIŠČENJE POSTALO OTROŠKO LAHKO.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POTEZNA GUMA  
S TEHNOLOGIJO  
LIQUID-SILICON

POSEBNO DOLG 
ČAS DELOVANJA 
AKUMULATOR-
SKE BATERIJE
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   Pravimo mu sicer sesalnik oken, vendar zmore še veliko več. Veliko več.  
Ločevanje prhe, stenske ploščice, ogledala – veliko je površin, ki si  
želijo zasijati!  

AKUMULATORSKI ČISTILNIKI OKEN

NAŠ 
NASVET
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Izjemno preprosto.  
In tudi izjemno čisto. Priročni 
Kärcherjevi kompleti akumulator-
skih sesalnikov oken pomenijo 
pravo malo revolucijo pri čiščenju 
oken in skrbijo za brezhiben pog-
led skozi okno. Način delovanja je 
povsem preprost: v fazi predčišče-
nja – odvisno od kompleta z razpr-
šilko in prevleko iz mikrovlaken ali 
vibrirajočega akumulatorskega bri-
salnika se najprej temeljito loči 
umazanija. 

Izjemno hitro.
Nato se vklopi sesalnik, ki posesa 
vodo z umazanijo – hitro in brez 
sledi. Do zadnje kapljice. Vse do 
okenskega roba. Brez packanja 
in kapljanja.  
Revolucionaren princip, ki se 
odlično izkaže tudi na ploščicah in 
gladkih površinah v gospodinjstvu. 
Brez sledi in naknadnega brisanja.

   Genialno! Čiščenje oken bo odslej zabavno. 
Prav tako bodo odslej tudi stranice kabine 
za prhanje lepe in čiste. Preprosto in 
izjemno hitro – to mi je všeč!   

Še več jasnih podrobnosti 
o naših sesalnikih oken  
najdete tudi tukaj: 
www.kaercher.si

STEKLO? 
BREZ TEŽAV!  
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AKUMULATORSKI ČISTILNIKI OKEN

Naše izpopolnjene potezne gume zahvaljujoč tehnologiji Liquid-Silicon 
skrbijo za še preprostejše in hitrejše čiščenje brez sledi. V eni sami potezi, 
od roba do roba, od leve proti desni, od zgoraj navzdol – potegnite in pose-
sajte: končano. Torej, draga umazanija: poslovi se s tihim „zbogom“.

POSLOVILNI POLJUB OD UMAZANIJE – 
Z NOVO SILIKONSKO GUMO.
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Sesalna šoba
Zamenljiva  
sesalna šoba.  
Na voljo s  
širino 170 in  
280 mm.

Polnilni vtič
Za priključitev  
pripadajočega hitrega 
polnilnika.

Potezna guma
Zahvaljujoč novi teh-
nologiji Liquid-Silicon 
čisti natančno do 
roba. Preprosto 
odstranjevanje s priti-
skom na gumb na 
sesalni šobi.

Akumulatorska baterija
Vgrajena akumulatorska 
baterija s časom delova-
nja do 100 minut.

Rezervoar za umazano 
vodo 
Zelo preprosto odstranje-
vanje in praznjenje.

WV 6 Plus

Zmogljivost čiščenja s polno aku. baterijo: pribl. 300 m² 

Delovna širina sesalne šobe: 280 mm

Teža: 760 g

Kataloška številka: 1.633-510

Cena v €*: 99,99

Displej
Kaže preostali čas  
delovanja akumula-
torske baterije do 
minute natančno.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POTEZNA GUMA  
S TEHNOLOGIJO  
LIQUID-SILICON

POSEBNO  
DOLG ČAS 

DELOVANJA 
AKUMULATORSKE 

BATERIJE
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AKUMULATORSKI ČISTILNIKI OKEN

Hit št. 1 za vse gladke površine se imenuje KV 4. Z vgrajeno funk-
cijo vibriranja odstranjuje umazanijo z gladkih površin vseh vrst. 
Z vibracijami in vedno vlažno krpo za brisanje, ki jo preprosto 
namestite s sistemom pritrditve na ježka. Kärcherjev akumulator-
ski sesalnik oken odstranjuje umazanijo z vseh površin in jo takoj 
posesa brez sledi, zato je čiščenje zares udobno.

DOBRE VIBRACIJE!
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Električno dovajanje vode  
Desni gumb za vklop 
zažene vlaženje  
krpe za brisanje.

LED-prikazovalnik  
stanja 
Za nadzor napolnjenosti aku-
mulatorske baterije.

Posoda za čisto vodo
Preprosto polnjenje  
z vodo in čistilnim 
sredstvom.

Krpe za brisanje s sistemom 
pritrditve na ježka
Preprosta zamenjava krp za 
brisanje. Čiščenje v pralnem 
stroju pri 60 °C.

KV 4

Čas delovanja baterije: 35 min

Zmogljivost čiščenja s polno aku. baterijo: pribl. 100 m² 

Teža: 500 g

Kataloška številka: 1.633-920

Cena v €*: 79,99

Vibracije
Levi gumb za vklop zažene 
vibriranje za temeljito pred-
čiščenje (okenske) površine.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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AKUMULATORSKI ČISTILNIKI OKEN

Ste izgubili veselje do čiščenja oken? Kaj pravite na sesanje oken? 
Z originalnim Kärcherjevim akumulatorskim sesalnikom oken bo to 
postalo pravo doživetje. Rezultat čiščenja je lahko še boljši, če za 
predhodno čiščenje uporabite vibrirajoči akumulatorski brisalnik. 

WV 2 Plus N

 ■  Vsestranski pomočnik – za vse gladke površine v gospodinjstvu
 ■  Vklj. z razpršilko, prevleko iz mikrovlaken, ozko sesalno  
šobo in koncentratom čistila za okna

Tehnični podatki

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Zmogljivost čiščenja s polno akumulatorsko baterijo: pribl. 105 m² 

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Teža: 600 g

Kataloška številka: 1.633-212

Cena v €*: 79,99

WV 6 Plus

 ■  Tekač na dolge proge – s posebno dolgim časom delovanja in  
inovativno tehnologijo potezne gume zagotavlja še več prilagodljivosti

 ■  Vključno z razpršilko, prevleko iz mikrovlaken in  
koncentratom čistila za okna

Tehnični podatki 

Posoda za umazano vodo: 150 ml

Zmogljivost čiščenja s polno akumulatorsko baterijo: pribl. 300 m² 

Delovna širina sesalne šobe: 280 mm

Teža: 760 g

Kataloška številka: 1.633-510

Cena v €*: 99,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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WV 6 + KV 4

 ■  Tekač na dolge proge v kombinaciji z vibrirajočim 
akumulatorskim brisalnikom s krpo za brisanje KV 4

 ■  Vključno s krpo za brisanje in koncentratom  
čistila za okna

Tehnični podatki za KV 4 so na strani 129.

Kataloška številka: 1.633-570

Cena v €*: 149,99



 ■

 ■  
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Akumulatorski brisalnik
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IZJEMNO. PRAKTIČNO.

Nemogoče? Pri nas ta beseda ne obstaja! Z našim originalnim 
priborom smo mislili na vse. Tako da boste lahko vi vsa čistilna 
opravila brez težav izvedli tako, kot se spodobi.

AKUMULATORSKI ČISTILNIKI OKEN
PRIBOR IN ČISTILA 
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Podaljšek
Kataloška št.: 2.633-144
Cena v €*: 40,99

Posebna dodatna oprema 
za posebne zahteve. Za 
visoke površine, kot so 
okna za nadsvetlobo ali 
stropna ogledala, je na 
voljo ustrezen podaljševalni 
komplet.

(Nadomestni) napajalnik 
za WV 2 in KV 4
Kataloška št.: 2.633-107
Cena v €*: 15,99

Širina 170 mm je posebej 
primerna za letvičasta 
okna: ozka sesalna šoba za 
WV 6 – za majhne okenske 
površine.

Tudi zelo vzdržljive 
potezne gume akumulator-
skega sesalnika oken 
spadajo med obrabljive 
dele, ki jih je treba sčasoma 
zamenjati, da bodo 
rezultati čiščenja spet 
bleščeči. Zamenjava je zelo 
preprosta in udobna.

Nadomestni polnilnik EU za 
polnjenje Kärcherjevega 
akumulatorskega sesalnika 
oken.

Komplet razpršilke Extra s 
prevleko iz mikrovlaken na 
ježka, širokim in ozkim bri-
salcem, strgalom za grobo 
umazanijo in 20 ml koncen-
trata čistila za okna.

170 mm široka sesalna 
šoba je posebno primerna 
za letvičasta okna in 
majhna okna.

Tudi zelo vzdržljive 
potezne gume akumulator-
skega sesalnika oken 
spadajo med obrabljive 
dele, ki jih je treba sčasoma 
zamenjati, da bodo 
rezultati čiščenja spet 
bleščeči. Zamenjava je zelo 
preprosta in udobna.

Napajalniki so v primeru 
poškodb ali izgube na voljo 
tudi kot nadomestni del.

Sesalna šoba za WV 6
Kataloška št.: 2.633-512
Cena v €*: 25,99

Nadomestna potezna guma 
(kratka) za WV 6 (170 mm)
Kataloška št.: 2.633-513
Cena v €*: 11,99
za WV 2 + WV 5
Kataloška št.: 2.633-104
Cena v €*: 9,99

Komplet razpršilke
Kataloška št.: 2.633-129
Cena v €*: 14,99

Sesalna šoba za  
WV 2 + WV 5
Kataloška št.: 2.633-112
Cena v €*: 20,99

Nadomestna potezna guma 
(dolga) za WV 6 (280 mm)
Kataloška št.: 2.633-514
Cena v €*: 11,99
za WV 2 + WV 5
Kataloška št.: 2.633-005
Cena v €*: 9,99

Hitri polnilnik za WV 6
Kataloška št.: 2.633-511
Cena v €*: 25,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Koncentrat za čiščenje 
stekla in oken RM 503
Kataloška št.: 6.295-840
Cena v €*: 9,99

Prevleke iz mikrovlaken  
za KV 4
Kataloška št.: 2.633-132
Cena v €*: 13,99

Idealne za zunanja okna: 
Prevleka iz mikrovlaken za 
zunanjost s pritrditvijo na 
ježka in posebej velikim 
številom abrazivnih vlaken.  
Vklj. s strgalom za trdovrat-
no umazanijo (za razpršilko 
od leta 2017 naprej).  
2 kosa.

Koncentrat za čiščenje oken 
za čiščenje vseh vodood-
pornih gladkih površin, kot 
so steklo, okna, ogledala, 
kabine za tuširanje itd.; v 
praktičnem pakiranju. Ne 
pušča sledi, odbija vodne 
kapljice in upočasni nalaga-
nje umazanije.
Vsebina: 500 ml

Za čiščenje vseh 
vodoodpornih gladkih 
površin brez prog. Odstrani 
tudi trdovratne madeže, na 
primer mastne plasti, 
žuželke, odtise kože in 
emisije.
Vsebina: 500 ml

Tudi zelo vzdržljive 
potezne gume akumulator-
skega sesalnika oken 
spadajo med obrabljive 
dele, ki jih je treba sčasoma 
zamenjati, da bodo 
rezultati čiščenja spet 
bleščeči. Zamenjava je zelo 
preprosta in udobna.

Prevleka iz mikrovlaken 
poskrbi za notranjost s 
pritrditvijo na ježka za 
optimalno odstranjevanje 
umazanije z razpršilko WV 
z vseh gladkih površin (za 
razpršilke od leta 2017 
naprej)
2 kosa.

Prevleka iz mikrovlaken 
poskrbi za optimalno 
odstranjevanje umazanije z 
vseh gladkih površin (za 
razpršilko iz serij pred 
l. 2017).
2 kosa.

Koncentrat za čiščenje 
stekla in oken RM 503
Kataloška št.: 6.295-302
Cena v €*: 6,99

Koncentrat za čiščenje oken 
za čiščenje vseh vodood-
pornih gladkih površin, kot 
so steklo, okna, ogledala, 
kabine za tuširanje itd.; v 
praktičnem pakiranju. Ne 
pušča sledi, odbija vodne 
kapljice in upočasni nalaga-
nje umazanije.
4 kosi v paketu

Prevleke iz mikrovlaken
Kataloška št.: 2.633-100
Cena v €*: 12,99

Prevleke iz mikrovlaken 
Notranjost
Kataloška št.: 2.633-130
Cena v €*: 10,99

Prevleke iz mikrovlaken 
Zunanjost
Kataloška št.: 2.633-131
Cena v €*: 11,99

Koncentrat za čiščenje 
stekla in oken RM 500
Kataloška št.: 6.295-933
Cena v €*: 6,99
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Kaj imata skupnega čiščenje tal in likanje? Oboje lahko opravite z 
enim Kärcherjevim parnim čistilnikom. Z univerzalnim sistemom za 
parno likanje SI 4 EasyFix Iron (vključno z aktivno likalno mizo 
AB 1000), ki ga lahko uporabljate za več vrst gospodinjskih opravil, 
bo likanje postalo vaš hobi. Konstantno visok pritisk pare olajša 
likanje v povezavi z aktivnim odsesavanjem pare – celo pri težkih 
tkaninah. Tako boste pri likanju prihranili do 50 odstotkov časa.

  PARA ZMORE VEČ!
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Aktivno odsesavanje pare
Za boljše prepuščanje pare, 
perilo za likanje, ki ga lahko 
takoj obesite v omaro, in boljši 
oprijem na likalni mizi.

Funkcija  
napihovanja
Za nežno likanje – brez 
odtisov. Na zračni blazini 
lahko povsem preprosto in 
udobno brez gub polikate 
celo občutljive vrste blaga. 

Snemljiva vodna posoda 
z možnostjo polnjenja med 
uporabo
Likanje brez prekinitev in 
udobno polnjenje vode.

Kakovosten parni likalnik 
EasyFinish
Visok parni tlak, popolna nasta-
vitev temperature in nova, izpo-
polnjena gladko drseča spodnja 
plošča prinašajo popolne rezul-
tate likanja.

Parni čistilnik SC 4 EasyFix Iron  
z vso dodatno opremo  
(del kompleta)
Več kot samo likanje: primeren 
tudi za univerzalno čiščenje 
gospodinjstva. Vključno s kom-
pletom za čiščenje tal EasyFix 
za bleščeče čista tla.

SI 4 EasyFix Iron

Čas segrevanja: 4 min

Prostornina posode: 0,5 l + 0,8 l (snemljiva posoda)

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.512-462

Cena v €*: 629,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
Dobavljivo 

od

marca.
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Vklopite in začnite že po 30 sekundah - tako hitro gre s parno metlo SC 
3 Upright EasyFix. Kot otroška igra. 3-stopenjska regulacija količine 
pare skrbi, da ničesar ne naredite narobe. Preprosto izberite simbol za 
ustrezno talno oblogo in optimalna količina pare bo nastavljena samo-
dejno - osvežene bodo tudi preproge. Enostavno odstranljiva posoda 
za vodo, ki jo napolnite lahko kadar koli, omogoča delo brez prekinitev. 
Sodobno in priročno: LED-svetlobni trak vas z barvnimi signali obvesti 
o pripravljenosti za delovanje. 

PREPROSTO UPRAVLJANJE.  
TAKOJŠNJA PRIPRAVLJENOST.

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI
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Kratek čas segrevanja 
Preprosto vklopite in začnite po  
30 sekundah.

Regulacija količine pare
Tri prednastavitve z idealnimi  
količinami pare lesena tla, kera-
mične ploščice in preproge.  
Odčitavanje in nastavljanje je s 
pomočjo razumljivih simbolov  
zelo preprosto.

LED-svetlobni  
trak 
Preprosto obveščanje o pripravlje-
nosti v obliki barvnih simbolov: 
rdeče pulziranje sporoča, da se 
naprava segreva. Zelena lučka pa 
pomeni pripravljenost za delovanje.

Talna šoba EasyFix 
Udoben sistem pritrditve na ježka omogoča 
enostavno pritrjevanje in odstranjevanje 
krpe za tla iz mikrovlaken – brez stika z 
umazanijo.

Delo brez prekinitev
Posodo za svežo vodo lahko 
kadar koli odstranite in napol-
nite z vodo. Brez prekinitev 
dela.

Inteligentna kartuša za odstra-
njevanje vodnega kamna
Samodejno odstranjevanje 
vodnega kamna iz vode 
odpravlja potrebo po ročnem 
odstranjevanju vodnega kamna, 
hkrati pa omogoča dolgo življenj-
sko dobo naprave.

Nastavek za preproge 
Poseben nastavek za hitro in udobno osve-
ževanje preprog. Otročje lahka pritrditev na 
talno šobo EasyFix.

SC 3 Upright EasyFix

Zmogljivost: pribl. 60 m2

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode: 0,5 l

Kataloška številka: 1.513-300

Cena v €*: 179,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
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Dobavljivo 
od

marca.

Dobavljivo 
od

marca.

V novi seriji Kärcherjevih parnih čistilnikov lahko najdete pravo rešitev 
za vsako potrebo. Vse, kar potrebujete: od zmogljivega vsestranskega 
čistilnika za velike površine, parne metle za obzirno čiščenje tal do 
malega ročnega parnega čistilnika za manjša opravila.

SC 4 EasyFix Iron

 ■  Izjemno udoben: čiščenje in likanje v popolnem sozvočju
 ■  Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče vedno polniti med  
uporabo, za delo brez prekinitev

 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix in novim  
parnim likalnikom EasyFinish

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 100 m2

Čas segrevanja: 4 min

Prostornina posode: 0,5 l + 0,8 l (snemljiva posoda)

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.512-461

Cena v €*: 389,99

SC 5 EasyFix Iron

 ■ Najmočnejši: popolna zmogljivost, popolna priročnost
 ■  S funkcijo VapoHydro (dodajanje vroče vode) za še učinko-
vitejše čiščenje in novim parnim likalnikom EasyFinish

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 150 m2

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,5 l + 1,5 l (snemljiva posoda)

Tlak pare: maks. 4,2 bar

Kataloška številka: 1.512-536

Cena v €*: 499,99

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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SC 4 EasyFix

 ■  Izjemno udoben: popolno čiščenje
 ■  Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče vedno polniti  
med uporabo, za delo brez prekinitev

 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix

Tehnični podatki

Zmogljivost: 100 m2

Čas segrevanja: 4 min

Prostornina posode: 0,5 l + 0,8 l (snemljiva posoda)

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.512-450

Cena v €*: 259,99

SC 5 EasyFix

 ■ Najmočnejši: popolna zmogljivost, popolna priročnost
 ■  S funkcijo VapoHydro (dodajanje vroče vode)  
za še učinkovitejše čiščenje

 ■ S kompletom za čiščenje tal EasyFix

Tehnični podatki

Zmogljivost: 150 m2

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,5 l + 1,5 l (snemljiva posoda)

Tlak pare: maks. 4,2 bar

Kataloška številka: 1.512-530

Cena v €*: 429,99
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Naši parni čistilniki lahko dosegajo visoko zmogljivost čiščenja brez krpe 
za brisanje ter brez krpe za čiščenje ali gobice. Na voljo so v najrazličnej-
ših izvedbah in velikostih. Tudi najmanjši med njimi s površin učinkovito 
odstrani 99,99** odstotkov vseh bakterij.

SC 3 EasyFix

 ■ Stalno v pripravljenosti: para brez prekinitev. Takoj na voljo
 ■  Posoda, ki jo je mogoče vedno polniti med uporabo, za delo 
brez prekinitev

 ■  Vodni kamen je odstranjen s pomočjo posebne kartuše v 
 napravi

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 75 m2

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode: 1 l

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.513-110

Cena v €*: 179,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 60 m2

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode: 0,5 l

Regulacija količine pare: 3-stopenjska (ploščice, preproga, les)

Kataloška številka: 1.513-300

Cena v €*: 179,99

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
 ** Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani  

99,99 odstotkov vseh običajnih bakterij z običajnih trdih gospodinjskih površin.

SC 3 Upright EasyFix

 ■  3-stopenjska regulacija količine pare s simboli talnih oblog
 ■  Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče vedno polniti med  
uporabo, za delo brez prekinitev

 ■  Vodni kamen je odstranjen s pomočjo posebne kartuše v 
napravi
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SC 2 EasyFix

 ■  Vstopni razred: lahek, kompakten in ravno pravšnji za začetek
 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 75 m2

Čas segrevanja: 6,5 min

Prostornina posode: 1 l

Tlak pare: maks. 3,2 bar

Kataloška številka: 1.512-050

Cena v €*: 129,99

SC 1 EasyFix

 ■  Rešitev 2-v-1: ročni parni čistilnik in parna metla
 ■  Kompaktna oblika, močan izpust pare (3 bar)
 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 20 m²

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,2 l

Tlak pare: maks. 3 bar

Kataloška številka: 1.516-330

Cena v €*: 109,99
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Parni sesalnik SV 7 združuje prednosti parnih čistilnikov in sesalnikov za 
suho sesanje. Večopravilna naprava 3 v 1, ki ji ni para. Le katera druga 
naprava zna posesati drobtine in sočasno obrisati in osušiti tla? 

Parni sesalnik SV 7

 ■  3 naprave v 1: parno čiščenje, sesanje in sušenje  
v enem koraku

 ■  Večstopenjski filtrirni sistem z vodnim filtrom, filtrom  
za grobo umazanijo, filtrom iz pene in filtrom HEPA**

 ■  Delo brez prekinitev s pomočjo sistema z 2 posodama

Tehnični podatki

Vhodna moč: 2200 W

Prostornina posode: 0,45 l (kotel) + 0,5 l posoda za polnjenje

Tlak pare: maks. 4 bar

5-stopenjsko uravnavanje količine pare;  
4-stopenjsko reguliranje sesalne moči

Kataloška številka: 1.439-410

Cena v €*: 829,99

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI

SC 1

 ■  Takoj pri roki in idealen za občasno uporabo
 ■  Kompaktna oblika za enostavno shranjevanje

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 20 m2

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,2 l

Tlak pare: maks. 3 bar

Kataloška številka: 1.516-300

Cena v €*: 79,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** EN 1822:1998
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Parni sesalniki
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SC 5 EasyFix Iron 1.512-536 2.200 4,2 3 prib 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 5 EasyFix 1.512-530 2.200 4,2 3 prib 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –

SC 4 EasyFix Iron 1.512-461 2.000 3,5 4 prib 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 4 EasyFix 1.512-450 2.000 3,5 4 prib 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix 1.513-110 1.900 3,5 0,5 prib 75 – 1,0  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – –  ■ –

SC 3 Upright EasyFix 1.513-300 1.600 – 0,5 pribl. 60 – 0,5  ■  ■  ■ ** – – –  ■ –  ■ – –  ■ –

SC 2 EasyFix 1.512-050 1.500 3,2 6,5 prib 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 1 EasyFix 1.516-330 1.200 3,0 3 pribl. 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ – – – – –

SC 1 1.516-300 1.200 3,0 3 pribl. 20 0,2 – –  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – – – –

Parni čistilniki

NARAVNA IZBIRA: PARA.

SI 4 EasyFix Iron * 1.512-462 2.000 3,5 4 prib 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

Parna likalna postaja

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI

 * Vklj. z aktivno likalno mizo AB 1000.
** Brez podaljševalnih cevi.Z novim parnim likalnikom EasyFinish. 

Vključeno v obseg dobave.
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 ■ 5/4 stopnje  ■  ■  ■  ■  ■

Parni sesalniki
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SC 5 EasyFix Iron 1.512-536 2.200 4,2 3 prib 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 5 EasyFix 1.512-530 2.200 4,2 3 prib 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –

SC 4 EasyFix Iron 1.512-461 2.000 3,5 4 prib 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 4 EasyFix 1.512-450 2.000 3,5 4 prib 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix 1.513-110 1.900 3,5 0,5 prib 75 – 1,0  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – –  ■ –

SC 3 Upright EasyFix 1.513-300 1.600 – 0,5 pribl. 60 – 0,5  ■  ■  ■ ** – – –  ■ –  ■ – –  ■ –

SC 2 EasyFix 1.512-050 1.500 3,2 6,5 prib 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 1 EasyFix 1.516-330 1.200 3,0 3 pribl. 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ – – – – –

SC 1 1.516-300 1.200 3,0 3 pribl. 20 0,2 – –  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – – – –

Parni čistilniki

SI 4 EasyFix Iron * 1.512-462 2.000 3,5 4 prib 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

Parna likalna postaja
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OSVEŽILNA KOPEL.

Pa naj gre za ploščice, fuge, ogledala ali armature: vsak predel v kopal-
nici zahteva posebno pozornost glede čiščenja in nege. S primernim 
priborom bo parni čistilnik postal pravi mojster čiščenja kopalnice.

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI
DODATNA OPREMA ZA ČIŠČENJE KOPALNIC
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Priročen komplet okroglih 
krtač v 2 barvah za raz-
lična mesta uporabe. Idea-
len za fuge, kote in druga 
težko dostopna mesta.  
2 x 2 kosa.

S šobo za čiščenje oken 
lahko s parnim čistilnikom 
preprosto in brez prog 
očistite steklene površine. 
To ne razširi samo področja 
uporabe parnega čistilnika, 
ampak poskrbi tudi za čista 
okna in ogledala.

Komplet zmogljive šobe z 
zmogljivo šobo, vklj. s 
podaljškom za več čistilne 
moči. Za nenaporno in oko-
lju prijazno čiščenje težko 
dostopnih mest, npr. kotov 
in fug.

2 krpi za čiščenje tal iz 
mikrovlaken, 1 abrazivna 
prevleka iz mikrovlaken za 
ročno šobo in 1 polirna 
krpa iz mikrovlaken. Ide-
alno za uporabo v kopal-
nici.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Komplet okroglih krtač
Kataloška št.: 2.863-264
Cena v €*: 13,99

Šoba za okna
Kataloška št.: 2.863-025
Cena v €*: 15,99

Komplet šob Power
Kataloška št.: 2.863-263
Cena v €*: 9,99

Krpe iz mikrovlaken za kopal-
nico za talno šobo EasyFix
Kataloška št.: 2.863-266
Cena v €*: 35,99

2 prevleki iz mikrovlaken 
za ročno šobo. Za še boljše 
raztapljanje in odstranjeva-
nje umazanije in maščobe. 
Idealno za posebej močno 
in trdovratno umazanijo v 
kopalnici in kuhinji. Tako 
lahko brez truda odstranite 
celo trdovratno umazanijo s 
kuhalne plošče.

Komplet krp iz mikrovlaken, 
prevleke za ročne šobe
Kataloška št.: 2.863-270
Cena v €*: 25,99

Z veliko okroglo krtačo 
lahko v istem času očistite 
večjo površino.

Velika okrogla krtača
Kataloška št.: 2.863-022
Cena v €*: 14,99
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POPOLNA POMOČ V KUHINJI.

V kuhinji kuhate, pečete in se kdaj posladkate. Kdo bo to vse 
počistil? Seveda Kärcherjev parni čistilnik. Zaradi posebnega 
čistilnega pribora brez težav opravi vse.

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI
DODATNA OPREMA ZA ČIŠČENJE KUHINJ
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2 zmogljivi in odporni krpi 
za tla iz mikrovlaken za 
talno šobo EasyFix. Zaradi 
sistema pritrditve na ježka 
jih lahko preprosto pritrdite 
na talno šobo in odstranite 
brez stika z umazanijo.

Komplet okroglih krtač s 
ščetinami iz medenine za 
lahko odstranjevanje trdov-
ratne umazanije in zasuše-
nih ostankov. Idealno za 
uporabo na neobčutljivih 
površinah.
3 kosi.

S pomočjo podaljška cevi 
lahko z modelom SC 1 brez 
težav očistite tudi težko 
dostopna mesta, npr. kote 
in vdolbine.

Omogoča čiščenje brez 
truda v polovičnem času. 
Popolna za vse vrste čišče-
nja, ki običajno zahtevajo 
naporno drgnjenje (pred-
vsem za fuge in vogale).

Ročni parni čistilnik lahko 
hitro preoblikujete v parno 
metlo, ki deluje po načelu 
2 v 1. Komplet vsebuje 
2 podaljševalni cevi po 
0,5 m, 1 talno šobo EasyFix 
in 1 krpo za čiščenje tal iz 
mikrovlaken.

2 krpi za čiščenje tal iz 
mikrovlaken, 1 prevleka iz 
mikrovlaken za ročno šobo 
in 1 krpa iz mikrovlaken za 
nerjavno jeklo. Idealno za 
uporabo v kuhinji.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Komplet okroglih krtač  
s ščetinami iz medenine
Kataloška št.: 2.863-061
Cena v €*: 13,99

Podaljševalna cev za SC 1
Kataloška št.: 2.863-021
Cena v €*: 25,99

Parna turbo šoba
Kataloška št.: 2.863-159
Cena v €*: 30,99

Komplet za čiščenje tal  
EasyFix za SC 1
Kataloška št.: 2.863-268
Cena v €*: 45,99

Krpe iz mikrovlaken za kuhi-
njo za talno šobo EasyFix
Kataloška št.: 2.863-265
Cena v €*: 35,99

2 prevleki iz mikrovlaken 
za veliko okroglo krtačo. 
Idealno za nežno čiščenje 
posebej trdovratne umaza-
nije v kopalnici in kuhinji.

Komplet prevlek iz 
mikrovlaken za veliko 
okroglo krtačo
Kataloška št.: 2.863-243
Cena v €*: 18,99

Abrazivne krpe za čiščenje 
tal EasyFix odstranijo tudi 
trdovratne madeže s 
kamnitih tal, odpornih proti 
praskam. Sistem pritrditve 
na ježka omogoča 
preprosto pritrditev in 
odstranjevanje brez stika z 
umazanijo.

Abrazivna krpa za  
čiščenje tal EasyFix
Kataloška št.: 2.863-309
Cena v €*: 20,99

Komplet krp iz mikrovla-
ken za talno šobo EasyFix
Kataloška št.: 2.863-259
Cena v €*: 25,99

NOVO
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ORODJA ZA VSA OPRAVILA.

Popolnoma naravno in izjemno učinkovito: v gospodinjstvu se 
vodna para izkaže za vsestransko učinkovito sredstvo. Pa naj 
gre za čiščenje, likanje ali odstranjevanje tapet.
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Podloga za likalnik za zaš-
čito proti prijemanju za 
parni likalnik I 6006 z 
gladko površino iz nerjav-
nega jekla. Primerna je za 
likanje občutljivih tkanin, 
na primer svile, lana, črnih 
oblačil ali čipkastega perila.

Šoba za nego tekstila za 
osvežitev in glajenje oblačil 
in tekstila ter za učinkovito 
odstranjevanje neprijetnih 
vonjav. Z vgrajenim odstra-
njevalom vlaken.

Komplet vsebuje talno šobo 
EasyFix s priročnim siste-
mom pritrditve na ježek in 
ustrezno krpo za čiščenje 
tal iz mikrovlaken za zame-
njavo krpe brez stika z 
umazanijo.

Z nastavkom za preproge 
lahko preprosto in udobno 
osvežite preproge.  Združljiv 
s talno šobo EasyFix.

Šoba za odstranjevanje 
tapet za preprosto odstra-
njevanje tapet in ostankov 
lepila s pomočjo moči pare.

Novi parni likalnik EasyFi-
nish z idealnim nastavlja-
njem temperature, izpopol-
njeno gladko drsečo 
spodnjo ploščo in samodej-
nim izklopom

Šoba za nego tekstila
Kataloška št.: 2.863-233
Cena v €*: 15,99

Komplet talnih šob  
EasyFix
Kataloška št.: 2.863-267
Cena v €*: 35,99

Nastavek za preproge
Kataloška št.: 2.863-269
Cena v €*: 17,99

Šoba za odstranjevanje 
tapet
Kataloška št.: 2.863-062
Cena v €*: 43,99

Parni likalnik 
EasyFinish
Kataloška št.: 2.863-310
Cena v €*: 122,99

Likalna miza s funkcijo 
napihovanja, aktivnim 
odsesavanjem pare in 
7-stopenjsko nastavitvijo 
višine.

Likalna miza AB 1000
Kataloška št.: 2.884-933
Cena v €*: 279,99

Prevleka za likalno mizo iz 
bombaža in pene za večjo 
prepustnost zraka in boljše 
prepuščanje pare v perilo. 
Idealna prevleka za 
prvovrstne rezultate lika-
nja.

Prevleka za likalno mizo 
AB 1000
Kataloška št.: 2.884-969
Cena v €*: 33,99

Podloga za likalnik za 
zaščito proti prijemanju  
za I 6006
Kataloška št.: 2.860-142
Cena v €*:  
30,99

NOVO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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IZJEMNO ČISTO.

Parni sesalnik SV 7 blesti že sam po sebi. Z dopolnilnimi 
izdelki pa je zares neprekosljiv: čistoča do zadnjega vogala 
in povsod svež zrak.

PARNI ČISTILNIKI IN PARNI SESALNIKI
PRIBOR ZA PARNE SESALNIKE
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Lakirana, naoljena ali 
navoskana tla: Kärcherjeva 
posebna čistilna sredstva s 
posebnimi negovalnimi 
komponentami in zaščito 
pred vlago bodo vaša 
lesena tla osvežila in jim 
vrnila naraven lesk. 
Vsebina: 500 ml

Hitro in učinkovito odstra-
njevanje vodnega kamna s 
Kärcherjevih parnih čistilni-
kov SC 3 (EasyFix). 
Preprosto vstavite – in kon-
čano.

Učinkovito odstrani vodni 
kamen s parnih čistilnikov 
in drugih naprav z vročo 
vodo, npr. grelnikov za 
vodo ali avtomatov za kavo 
– za dolgo življenjsko dobo 
in nizko porabo električne 
energije.

Visokozmogljivi HEPA-filter 
zanesljivo zadrži pelod, 
spore glivic, bakterije in 
izločke pršic. Zadrži 99,9 % 
vseh delcev, večjih od 
0,3 µm.

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju nastajanje 
pene zatrete v kali.
Vsebina: 125 ml

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju z vonjem 
limone brez alergenov v 
trenutku preprečite nastaja-
nje pene.
Vsebina: 125 ml

S tem tekočim sredstvom 
proti penjenju z vonjem po 
sadju brez alergenov v tre-
nutku preprečite nastajanje 
pene. 
Vsebina: 125 ml

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** EN 1822:1998

Komplet okroglih krtač v 
4 različnih barvah za raz-
lične vrste uporabe s par-
nim sesalnikom.

Komplet okroglih krtač SV
Kataloška št.: 2.860-231
Cena v €*: 20,99

Kartuša za odstranjevanje 
kamna
Kataloška št.: 2.863-018
Cena v €*: 14,99

Prah za odstranjevanje 
kamna
Kataloška št.: 6.295-987
Cena v €*: 12,99

Filter HEPA**
Kataloška št.: 2.860-229
Cena v €*: 31,99

FoamStop neutral
Kataloška št.: 6.295-873
Cena v €*: 9,99

FoamStop citrus
Kataloška št.: 6.295-874
Cena v €*: 11,99

FoamStop fruity
Kataloška št.: 6.295-875
Cena v €*: 11,99

Komplet nadomestnih 
tesnilnih prstanov
Kataloška št.: 2.884-312
Cena v €*: 12,99
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   Manj je več! Tam, kjer ste prej potrebovali nešteto veliko čistilnih 
pripomočkov, bo danes zadostovala ena naprava. Ali res še vedno 
potrebujete metlo, vedro, čistila, krpe in krtače? Če ne: hitro stran  
z njimi – Kärcher bo zdaj opravil vso delo namesto njih.   

NAŠ 
NASVET
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Večnamenski sesalniki
Umazanija ima veliko obrazov. Kako 
dobro, da obstajajo Kärcherjevi robu-
stni večnamenski sesalniki, ki odstra-
nijo vse vrste umazanije. Tako doma 
kot v neposredni okolici bodo poskrbeli 
za popolno čistočo. Vedno in povsod.

Posebni večnamenski sesalniki
V stanovanju. V vaši delavnici. V avtu. 
Pri obnovi. Naši posebni večnamenski 
sesalniki, opremljeni s posebno 
dodatno opremo, rešijo tudi najbolj 
zapletene težave čiščenja. 

Baterijski večnamenski sesalniki
Za največjo svobodo pri premikanju 
v okolici brez vtičnic. In s polno 
 funkcionalnostjo naših večnamenskih 
sesalnikov.

Sesalniki za pepel in suho sesanje
Naj gre za pepel z žara poleti ali iz 
kamina pozimi: Kärcherjevi sesalniki za 
pepel in suho sesanje brez težav teme-
ljito odstranijo ostanke pepela. 
Zanesljivo. Hitro. Temeljito. Varno. Čisto. 

Pralni sesalniki
Za alergike, lastnike živali in privržence 
globinskega čiščenja: Kärcherjevi pralni 
sesalniki oz. čistilniki za pršenje in 
naknadno sesanje za globinsko čiščenje 
tekstilnih površin.

PRAVI  
MULTITALENTI.
1

2

3

4

5

Več podrobnosti o naših vsestran-
skih talentih najdete tukaj: 
www.kaercher.si
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Izjemno robustni. Zmogljiva moč sesanja. Udobni in preprosti za 
upravljanje. Na naše univerzalno uporabne in energetsko učin-
kovite večnamenske sesalnike se lahko zanesete. V vseh polo-
žajih. Različne velikosti posod in različna oprema poskrbi za to, 
da bodo naprave še bolj prilagojene potrebam naših strank. 

DOBRO GRAJENI.

VEČNAMENSKI SESALNIKI
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WD 6 P Premium

Poraba energije: 1300 W

Velikost posode: 30 l

Priključni kabel: 6 m

Kataloška številka: 1.348-270

Cena v €*: 249,99

Preprosto odstranjevanje  
filtra
Patentirana tehnologija za hitro in 
udobno odstranjevanje filtra in pra-
znjenje brez stika z umazanijo.

Priročna funkcija pihanja
Težko dostopna mesta boste 
preprosto izpihali.

Izpustni vijak  
v posodi
Za udobno odstranje-
vanje vsesanih količin 
vode.

Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop  
za delo z električnimi orodji
Umazanija, ki nastane pri rezkanju, žaga-
nju ali brušenju se takoj odsesa. Sesalnik 
se vključi in izključi samodejno z električ-
nim orodjem.

Snemljiv ročaj z zaščito pred statično elektriko
Ergonomsko oblikovan ročaj nudi varno zaš-
čito pred elektrostatično razelektritvijo in ga 
lahko brez težav odstranite od sesalne cevi, 
tako da lahko hitro namestite drug pribor (npr. 
krtače).

Izvrstno čiščenje  
filtra
Samo pritisnite tipko za 
čiščenje v glavi naprave in 
že se bo umazan filter 
hitro in učinkovito očistil.

Preklopna šoba za mokro in suho sesanje
S stikalom lahko šobo nastavite na zahte-
vano čiščenje (suho ali mokro sesanje). Za 
optimalno odstranjevanje umazanije.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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Kamin, žar na oglje, garaža ali delavnica: našemu sesalniku za pepel in 
suho sesanje AD 4 Premium nikoli ne zmanjka sape. Vztrajno in samoza-
vestno obvladuje tudi večje količine pepela in grobe umazanije. Če se 
moč sesanja zmanjša, je dovolj pritisk na gumb in Kärcherjevo inovativno 
čiščenje filtra ReBoost v nekaj sekundah zagotovi večjo moč sesanja.

ZA RES VELIKO UMAZANIJE.
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Največje udobje
En gib roke je dovolj, da odstranite eno-
delni filtrirni sistem (ploščati filter plus 
kovinski filter za grobo umazanijo). 
Zaradi priročnega ročaja lahko posodo 
brez napora izpraznite, ne da bi si pri 
tem umazali roke.

Visoka stopnja varnosti pri delu
Robustna in varna oprema s 
17-litrsko kovinsko posodo, kro-
miranimi sesalnimi palicami in 
negorljivimi materiali. 

Fleksibilna sesalna cev
Kovinska cev, oplaščena s PVC-
-jem, z elektrostatično prevod-
nim ročajem in optimalnim pre-
tokom zagotavlja fleksibilno in 
varno delo. 

Učinkovitost ob zmogljivem sesanju
Največja zmogljivost sesanja in hkrati 
zmanjšana poraba električne energije. Z 
vgrajenim filtrom izhodnega zraka za 
nizko stopnjo onesnaženih emisij v zrak. 

Izjemno trpežna
Namesto okornega ročnega 
vmesnega čiščenja preprosto akti-
virajte vgrajeno čiščenje filtra 
ReBoost s pritiskom na gumb. Tako 
lahko sesate, dokler naloga  
ni opravljena. 

Vsestransko uporaben
Poleg funkcionalnosti kot sesalnik za pepel se lahko 
naprava uporablja povsod, kjer je okolica bolj groba 
ali je prisotna večja umazanija, npr. v delavnicah in 
garažah. Zaradi talne šobe ga lahko uporabljate tudi 
kot običajen sesalnik za suho sesanje.

Idealno shranjevanje pribora
Na zaščitnem obroču, odpor-
nem na udarce, lahko priročno 
shranjujete pribor, tako da je 
vedno na dosegu roke.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

AD 4 Premium

Velikost posode: 17 l

Material posode: Kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-731

Cena v €*: 149,99
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

Prava rešitev za vsa možna čistilna opravila. Zmogljivi filtrirni sistemi 
in primerna dodatna oprema omogočata zanesljivo sesanje umazanije, 
vse do odstranjevanja trdovratnih madežev na tekstilnih površinah.

WD 6 P Premium

 ■  Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom
 ■  Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z  
električnimi orodji

 ■ Čiščenje filtra s pritiskom na gumb

Tehnični podatki

Poraba energije: 1300 W

Velikost posode: 30 l 

Material posode: Inox

Priključni kabel: 6 m

Kataloška številka: 1.348-270

Cena v €*: 249,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

WD 5 P Premium

 ■ Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■  Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop  
za delo z električnim orodjem.

 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Inox

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-234

Cena v €*: 239,99
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WD 5 Premium

 ■  Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.
 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.

WD 5

 ■  Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.
 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Inox

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-230

Cena v €*: 199,99

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-190

Cena v €*: 179,99
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 4 Premium

 ■ Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Higienska filtrska vrečka iz koprene.

WD 4

 ■  Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Higienska filtrska vrečka iz koprene.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-110

Cena v €*: 119,99

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l 

Material posode: Inox

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-150

Cena v €*: 139,99
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WD 3 Premium

 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Priročna funkcija pihanja.
 ■ Posoda iz nerjavnega jekla.

WD 3 P

 ■  Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop  
za delo z električnim orodjem.

 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Priročna funkcija pihanja.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-880

Cena v €*: 109,99

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Inox

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-863

Cena v €*: 99,99
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VEČFUNKCIJSKI IN AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 3

 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Priročna funkcija pihanja.
 ■ Mirovanje.

WD 2

 ■ Kompaktna oblika.
 ■ Priročno shranjevanje cevi in dodatne opreme.
 ■ Posoda iz umetne mase.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 12 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-783

Cena v €*: 69,99

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-800

Cena v €*: 79,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Komplet = vklj. z akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V 2,5 Ah in standardnim polnilnikom
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WD 3 Premium Battery

 ■  Izmenljiva akumulatorska baterija omogoča svobodo pri 
premikanju. 

 ■  Največje udobje pri različnih vrstah uporabe.
 ■  Akumulator. baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

Komplet WD 3 Premium Battery

 ■  Izmenljiva akumulatorska baterija omogoča svobodo pri premikanju. 
 ■  Največje udobje pri različnih vrstah uporabe.
 ■  Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave**.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Inox

Čas delovanja baterije: 15 min (36 V, 2,5 Ah)

Kataloška številka: 1.629-951

Cena v €*: 309,99

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Inox

Čas delovanja baterije: –

Kataloška številka: 1.629-950

Cena v €*: 149,99
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Kärcherjev akumulatorski in zmogljiv večnamenski sesalnik temeljito 
očisti tudi mesta, ki jih kabelski večnamenski sesalniki ne dosežejo ali 
težko dosežejo – v avtomobilu, pod avtomobilsko nadstrešnico, v 
vrtni uti ali na vrtnih poteh. Kljub temu nudi enako funkcionalnost  
kot naprava s kablom. 

AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI

Komplet WD 3 Battery

 ■  Izmenljiva akumulatorska baterija omogoča svobodo pri premikanju.
 ■  Največje udobje pri različnih vrstah uporabe.
 ■  Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave**.

WD 3 Battery

 ■  Izmenljiva akumulatorska baterija omogoča svobodo pri premikanju. 
 ■  Največje udobje pri različnih vrstah uporabe.
 ■  Akumulator. baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Komplet = vklj. z akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V 2,5 Ah in standardnim polnilnikom

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja baterije: 15 min (36 V, 2,6 Ah)

Kataloška številka: 1.629-911 

Cena v €*: 289,99

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja baterije: –

Kataloška številka: 1.629-910

Cena v €*: 129,99
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WD 1 Compact Battery

 ■ S posebnim priborom za čiščenje notranjosti avtomobila.
 ■ Patronski filter.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

Komplet WD 1 Compact Battery

 ■ S posebnim priborom za čiščenje notranjosti avtomobila.
 ■ Patronski filter.
 ■  Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave**.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 18 V

Velikost posode: 7 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja baterije: 10 min

Kataloška številka: 1.198-301

Cena v €*: 199,99

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 18 V

Velikost posode: 7 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja baterije: –

Kataloška številka: 1.198-300

Cena v €*: 109,99
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 4 Premium Car

 ■  Sesalna palica iz plastike, 2 x 0,5 m
 ■ Sesalna cev, 2,2 m
 ■ Talna šoba z vstavki: 
2 gumijasta in 2 krtačna vstavka

 ■ Ploščat naguban filter
 ■ Ozka šoba
 ■ Filtrska vrečka iz koprene
 ■ Zelo dolga ozka šoba
 ■ Komplet s sesalno krtačo

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Tehnični podatki

Priključna moč: 1000 W

Velikost posode: 20 l

Material posode: Inox

Dolžina kabla: 5 m

Kataloška številka: 1.348-161

SESALNA MOČ, KI ZMORE VSE.
ZDAJ PO AKCIJSKI CENI!

WD 4 Premium Car

139,99 €*

vključno z opremo
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WD 5 Premium Extension

 ■  Sesalna palica iz plastike, 2 x 0,5 m
 ■ Sesalna cev, 2,2 m
 ■ Snemljiva šoba za tla
 ■ Ploščat naguban filter
 ■ Ozka šoba
 ■ Filtrska vrečka iz koprene
 ■ Podaljšek sesalne cevi 3,5 m

Tehnični podatki

Priključna moč: 1100 W

Velikost posode: 25 l

Material posode: Inox

Dolžina kabla: 5 m

Kataloška številka: 1.348-240

WD 5 Premium 
Extension

209,99 €*

vključno z opremo
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SESALNIKI ZA PEPEL IN SUHO SESANJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Maks. zmogljivost sesanja: 600 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-731

Cena v €*: 149,99

Tehnični podatki

Maks. zmogljivost sesanja: 600 W

Velikost posode: 14 l 

Material posode: Kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-711

Cena v €*: 119,99

AD 4 Premium

 ■ Kärcherjevo čiščenje filtra ReBoost za  
dolgotrajno moč sesanja.

 ■ S posebnim priborom za suho sesanje.
 ■ Preprosta izpraznitev in čiščenje posode  
brez stika z umazanijo.

AD 2

 ■  Kärcherjevo čiščenje filtra ReBoost za  
dolgotrajno moč sesanja.

 ■ Preprosta izpraznitev in čiščenje posode  
brez stika z umazanijo.





1

176

PRALNI SESALNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SE 5.100

 ■  Sistem udobja 2 v 1 z vgrajeno cevjo za škropljenje.
 ■  Kärcherjeva tehnologija šob: 50 odstotkov  
hitrejše sušenje.

 ■  Ploščati filter za neprekinjeno mokro in suho  
sesanje.

2 Kärcherjeva tehnologija šob

  50 % hitrejše sušenje očiščenih površin.

1 Sistem dveh posod

 Ločena posoda za svežo in umazano vodo.
 Preprosto polnjenje in praznjenje.

Kärcherjevi pralni sesalniki (čistilnik za pršenje in naknadno sesanje) 
poskrbijo na primer za globinsko in temeljito čiščenje preprog, oblazinje-
nega pohištva, vzmetnic, tekstilnih stenskih oblog in avtomobilskih 
sedežev. Tekočino za čiščenje sesalnik pod tlakom vbrizga globoko v tek-
stilne površine, nato pa jo skupaj z raztopljeno umazanijo posesa. 
Maščoba, umazanija in neprijetne vonjave so tako učinkovito odstranjene.

Tehnični podatki

Maks. vhodna moč turbine/črpalke: 1400/40 W

Pretok zraka: 70 l/s

Posoda s svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.081-200

Cena v €*: 349,99
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SE 4.002

 ■  Sistem udobja 2 v 1 z vgrajeno cevjo za škropljenje.
 ■  Kärcherjeva tehnologija šob: 50 odstotkov  
hitrejše sušenje.

 ■  Vključno s pralno šobo za čiščenje oblazinjenega 
pohištva.

SE 4.001

 ■ Velika, snemljiva posoda za čisto vodo.
 ■  Kärcherjeva tehnologija šob: 50 odstotkov  
hitrejše sušenje.

 ■ Trpežna posoda iz umetne mase.

Tehnični podatki

Maks. vhodna moč turbine/črpalke: 1400/40 W

Pretok zraka: 70 l/s

Posoda s svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 7,5 m

Kataloška številka: 1.081-140

Cena v €*: 309,99

Tehnični podatki

Maks. vhodna moč turbine/črpalke: 1400/40 W

Pretok zraka: 70 l/s

Posoda s svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 7,55 m

Kataloška številka: 1.081-130

Cena v €*: 249,99



TLAČNI ČISTILNIKI

ZA VSE PRIMERE IN VELIKO OPRAVIL.  
NAŠI VEČNAMENSKI SESALNIKI:

VEČNAMENSKI SESALNIKI
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WD 6 P Premium 1.348-270 260 30 6 2,2 preklopno, 
mokro in 
suho

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 P Premium 1.348-234 240 25 5 2,2 preklopno,  
mokro in 
suho

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 Premium 1.348-230 240 25 5 2,2 preklopno,  
mokro in 
suho

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD 5 P 1.348-194 240 25 5 2,2 preklopno,  
mokro in 
suho

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5  1.348-190 240 25 5 2,2 preklopno,  
mokro in 
suho

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

Vrhunski razred WD

WD 4 Premium 1.348-150 220 20 5 2,2 Sponke, 
mokro in suho

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD 4 1.348-110 220 20 5 2,2 Sponke, 
mokro in suho

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

Srednji razred WD

WD 3 P 1.629-880 200 17 4 2,0 Sponke, 
mokro in suho

 ■ –  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■

WD 3 Premium 1.629-863 200 17 4 2,0 Sponke, 
mokro in suho

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 3 1.629-800 200 17 4 2,0 Sponke, 
mokro in suho

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 2 1.629-783 180 12 4 1,9 Sponke, 
mokro in suho

– –  ■ – – – – – –

Vstopni razred WD

* Merjeno pri sesalnih ceveh po normirani merilni metodi IEC 60312.
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WD 3 Battery* 1.629-910 300 36 – – 17 Pla-
stika

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

Komplet WD 3 
Battery*

1.629-911 300 36 15, z aku. 
baterijo 
Battery 
Power 
36/25

Standardni 
polnilnik  
Battery 
Power 
36 V

17 Pla-
stika

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3 Battery  
Premium*

1.629-950 300 36 – – 17 Inox 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

Komplet WD 3 
Battery 
Premium*

1.629-951 300 36 15, z aku. 
baterijo 
Battery 
Power 
36/25

Standardni 
polnilnik  
Battery 
Power 
36 V

17 Inox 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 1 Compact 
Battery*

1.198-300 230 18 – – 7 Pla-
stika

1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Komplet WD 1 
Compact 
Battery*

1.198-301 230 18 10, z aku. 
baterijo 
Battery 
Power 
18/25

Standardni 
polnilnik  
Battery 
Power 
18 V

7 Pla-
stika

1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Akumulatorski večnamenski sesalniki

VEČNAMENSKI SESALNIKI

POSEBNI IN VEČNAMENSKI 
AKUMULATORSKI SESALNIKI:

 ■ Vključeno v obseg dobave.   * Več informacij o Kärcherjevem svetu akumulatorskih baterij najdete na 6.strani.
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POSEBNI IN VEČNAMENSKI 
AKUMULATORSKI SESALNIKI:
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AD 4 Premium 1.629-731 600 17 1,7 4  ■ zaviranje 
plamena

 ■  ■  ■  ■  ■

AD 2 1.629-711 600 14 1,2 4 – –  ■  ■ –  ■ –

Sesalniki za pepel in suho sesanje
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SE 5.100 1.081-200 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■ – preklo-
pno,  
suho

 ■  ■  ■  ■ –  ■

SE 4002 1.081-140 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■  ■ sponke,  
mokro in 
suho

 ■  ■  ■ –  ■  ■

SE 4001 1.081-130 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■ – sponke, 
mokro in 
suho

 ■  ■  ■ –  ■  ■

Pralni sesalniki

** Talna šoba, ki je vključena v obseg dobave, ni primerna za sesanje preprog.
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VSESTRANSKE MOŽNOSTI UPORABE.

Kdor želi popolno zmogljivost, potrebuje popolno opremo. Za naše 
različne večfunkcijske sesalnike vam nudimo številne možnosti 
dodatne opreme. Za dnevno uporabo, a tudi za posebna opravila.
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Dodatno opremo za Kärcherjevo 
platformo Battery Power najdete 
na straneh 12–17.

Za naše večnamenske 
sesalnike WD 2–6. Omo-
goča varno vrtanje brez 
prahu pri vseh običajnih 
stenskih in stropnih površi-
nah. Primeren za vse 
vrtalne stroje s svedri do 
velikosti izvrtine 15 mm.

3,5 m dolg podaljšek za 
sesalno cev je primeren za 
vse Kärcherjeve večnamen-
ske sesalnike za dom in vrt 
ter poskrbi za večji delovni 
doseg in večjo svobodo pri 
gibanju.

Zelo dolga ozka šoba je bila 
dodobra predelana. Idealno 
za težko dostopna mesta v 
avtomobilu (npr. vmesne 
prostore in fuge). Primerno 
za vse večnamenske sesal-
nike Kärcherjevega pro-
grama Home & Garden.

Lovilnik prahu
Kataloška št.: 2.863-234
Cena v €*: 26,99

Podaljšek sesalne cevi 
3,5 m
Kataloška št.: 2.863-001
Cena v €*: 35,99

Zelo dolga  
ozka šoba WD
Kataloška št.: 2.863-223
Cena v €*: 10,99

Preklopna šoba za mokro in 
suho sesanje za popolno 
sesanje umazanije. Udobna 
prilagoditev na mokro ali 
suho umazanijo z nožnim 
stikalom. Idealno drsenje 
zaradi stranskih koles.

Preklopljiva šoba za 
mokro in suho sesanje  
z vgrajenim ležiščem za 
položaj mirovanja
Kataloška št.: 2.863-000
Cena v €*: 30,99

Priročna šoba z vrtljivo 
krtačo, ki dovaja zrak. Za 
posebej temeljito čiščenje 
oblazinjenega pohištva in 
tekstilnih površin. Idealno 
za odstranjevanje živalskih 
dlak. Delovna širina 
160 mm.

Šoba za oblazinjene 
površine
Kataloška št.: 2.903-001
Cena v €*: 53,99

Za preprosto in hitro čišče-
nje avtomobilskih sedežev, 
preprog, prtljažnikov in 
prostora za noge.

Šoba za avto/sesalna šoba 
za velike površine
Kataloška št.: 2.863-145
Cena v €*: 16,99

Kärcherjev patronski filter 
omogoča tako mokro kot 
suho sesanje brez menjave 
filtra.

Patronski filter z nano pre-
mazom zmanjšuje izgube 
sesalne moči, povečuje 
stopnjo zadrževanja prahu 
in omogoča mokro in suho 
sesanje brez menjave filtra.

Patronski filter  
za WD 2, WD 3 in SE
Kataloška št.: 6.414-552
Cena v €*: 15,99

Patronski filter  
za WD 4, WD 5 in SE
Kataloška št.: 6.414-960
Cena v €*: 20,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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Komplet za odsesavanje za 
preprost priklop električnih 
orodij na večnamenski 
sesalnik (model z vtičnico). 
Umazanija se odsesa takoj 
na mestu nastanka.

Preprosta in hitra zame-
njava – brez stika z umaza-
nijo. Za sesalnike za mokro 
in suho sesanje brez 
menjave filtrskih vrečk (za 
MV 4/WD 4/MV 5/WD 5/ 
MV 6/WD 6).

Z nožnim stikalom lahko 
talno šobo udobno preklo-
pite in tako je uporabna 
tako za preproge kot gladke 
površine. Šoba za tekstilne 
površine omogoča nežno 
odsesavanje oblazinjenega 
pohištva in avtomobilskih 
sedežev.

Od prostora za noge do 
sedežev in prtljažnika: 
poseben komplet pribora 
za večnamenske sesalnike 
Kärcherjevega programa 
Home & Garden omogoča 
popolno čiščenje notranjo-
sti avtomobila.

Papirnata filtrska vrečka z 
izredno močjo filtriranja in 
visoko odpornostjo proti 
trganju, (za WD 2xxx/MV 2/
WD 2).
5 kosov.

Papirnata filtrska vrečka z 
izredno močjo filtriranja in 
visoko odpornostjo proti 
trganju (za WD 3xxx/MV 3/ 
WD 3/SE 4xxx).
5 kosov.

Izjemno trdne, visoka sto-
pnja zadrževanja prahu. 
 Omogoča občutno daljše 
sesanje kot s papirnato fil-
trsko vrečko (za WD 4xxx/
MV 4/WD 4/WD 5xxx/MV 
5/WD 5/MV 6/WD 6).
4 kosi.

Papirnata filtrska vrečka z 
izredno močjo filtriranja in 
odpornostjo proti trganju 
(za MV 2 Premium/WD 2 
Premium). 5 kosov.

Komplet krtač za 
avtomobil
Kataloška št.: 2.863-304
Cena v €*: 61,99

Komplet za odsesavanje 
za električne aparate
Kataloška št.: 2.863-112
Cena v €*: 20,99

Ploščat naguban filter
Kataloška št.: 2.863-005
Cena v €*: 20,99

Komplet za gospodinjstvo
Kataloška št.: 2.863-002
Cena v €*: 37,99

Papirnate filtrske vrečke
Kataloška št.: 6.904-322
Cena v €*: 11,99

Papirnate filtrske vrečke
Kataloška št.: 6.959-130
Cena v €*: 12,99

Filtrska vrečka iz koprene
Kataloška št.: 2.863-006
Cena v €*: 15,99

Papirnate filtrske vrečke
Kataloška št.: 6.904-143
Cena v €*: 18,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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Posebej dolga šoba za fuge 
iz materiala, ki zavira pla-
men, je primerna za sesanje 
hladnega pepela s težko 
dostopnih mest, npr. v 
kaminu, peči na drva ali na 
žaru. 

Robusten ploščati filter za 
dolgotrajno sesalno moč (za 
AD 3xxx/AD 3, AD 2, AD 4 
Premium).

Ploščati filter za AD
Kataloška št.: 6.415-953
Cena v €*: 20,99

Filter izhodnega zraka za 
sesalnik za pepel in suho 
sesanje AD 4 Premium. Za 
čist izhodni zrak s stopnjo 
emisije prahu B (lestvica od 
A do G). 2 kosa.

Filter izhodnega  
zraka za AD 4 Premium
Kataloška št.: 2.863-262
Cena v €*: 5,99

Zelo dolga ozka šoba, ki 
zavira plamen, za AD
Kataloška št.: 2.863-004
Cena v €*: 13,99

Oblazinjeno pohištvo in 
avtomobilski sedeži bodo s 
šobo za čiščenje tekstilnih 
površin globinsko očiščeni. 
Delovna širina 110 mm.

Pralna šoba za čiščenje 
oblazinjenega pohištva
Kataloška št.: 2.885-018
Cena v €*: 32,99

Omogoča suho in mokro 
sesanje brez menjave filtra 
(za SE 5xxx).

Ploščati filter za SE
Kataloška št.: 6.414-498
Cena v €*: 13,99

Tekoče čistilno sredstvo, ki 
se hitro suši, za vmesno 
čiščenje. Primerno za tek-
stilne talne obloge, pre-
proge, oblazinjeno pohi-
štvo, avtomobilske sedeže, 
itd.
Vsebina: 1 I

Čistilo za preproge RM 519 
za pralne sesalnike
Kataloška št.: 6.295-771
Cena v €*: 9,99

Visokoučinkovita zaščita in 
dolgotrajno delovanje za 
vse tekstilne obloge. Na 
preprogah, oblazinjenem 
pohištvu in avtosedežih 
ustvari zaščitni sloj, ki upo-
časnjuje nalaganje umaza-
nije. Tako je odsesavanje 
umazanije lažje in bolj 
temeljito.
Vsebina: 500 ml

Impregnacijsko sredstvo 
za preproge Car Tex RM 
762 za pralne sesalnike
Kataloška št.: 6.295-769
Cena v €*: 28,99



ZUNAJ

KRALJESTVO ZA VAŠ VRT,

vaše dvorišče, vaš dovoz, vašo teraso ali vaš balkon. Pred vašim gradom se začne 
čisto vaš svet. Svojemu malemu velikemu svetu vladate sami. Sami odločate, kdaj 
je čas, da vas po opravljenem delu preplavi val navdušenja! Ne prvič ne zadnjič. 
In kako se tega lotiti? Čisto preprosto in skorajda brez truda: z akumulatorskimi 
vrtnimi napravami, visokotlačnimi čistilniki, cevmi, črpalkami in dovršeno 
Kärcherjevo dodatno opremo.

VAŠE  
KRALJESTVO. 
BRING BACK 
THE WOW.
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   Toliko hitreje, toliko čisteje! S hitro hojo boste izboljšali zmogljivost 
čiščenja stroja za pometanje. Valj se bo tako premikal hitreje, smeti  
in umazanijo pa bo zanesljivo prenesel v zbiralnik za smeti.  

NAŠ 
NASVET
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Preprosto pometanje.
Dragi fizioterapevti, učitelji joge in 
proizvajalci toplotnih obližev: 
oprostite nam. Pometanje tal 
odslej ne bo več povzročalo bole-
čin v hrbtu, še več, celo zabavno 
bo. Z našimi stroji za pometanje 
boste dvorišče in pohodno pot 
očistili brez težav. Pometanje tako 
ne bo samo lažje – v primerjavi z 
metlo bo tudi 5-krat hitrejše.

Učinkovito pometanje.
Pometanje s strojem je učinkovi-
tejše kot z metlo. A tudi udobnejše 
je. Za to bodo poskrbeli udobni 
ročaji, ki so nastavljivi po višini in 
naklonu. Tako boste imeli stroj 
vedno pod nadzorom. Tudi spre-
jem smeti je dobro premišljen: pri 
pometanju smeti padejo nepos-
redno v zbiralnik, ki ga lahko 
preprosto odstranite in izpraznite. 
Brez najmanjšega stika z umaza-
nijo.

   Brez bolečin v križu in izmučenih rok.  
Z mojim novim strojem za pometanje  
je pometanje zabavno!  

NAŠA GLAVNA 
NALOGA.

5-krat hitreje kot z metlo, 
več informacij:  
www.kaercher.si
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IDEALEN LETNI ČAS ZA  
POMETANJE JE: VEDNO.

Cvetni listi pomladi, pesek poleti, listje jeseni in material za 
posipanje pozimi – pometati je treba vse leto. Najbolje je, če to 
poteka prijazno do hrbta in obenem učinkovito s Kärcherjevimi 
stroji za pometanje – učinkovito delovno ekipo za hitro čiščenje.
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S 4 Twin

Zmogljivost: maks. 2400 m2/h

Delovna širina: 680 mm

Zbiralnik za smeti: 20 l

Število stranskih krtač: 2

Kataloška št.: 1.766-360

Cena v €*: 149,99

Brez stika z umazanijo
Samostoječi zbiralnik za smeti, ki ga 
lahko preprosto odstranite in 
izpraznite, bo zanesljivo spravil 
umazanijo in smeti.

Prihranek pros- 
tora pri shranjevanju
Zahvaljujoč prečki 
lahko S 4 Twin – brez 
sklanjanja – postavite 
pokonci in ga spravite 
v tem položaju.

Prijetna uporaba v vseh letnih časih
Toplotno izolirana prijemalna površina na 
ročaju poskrbi za prijetno temperaturo 
ročaja tudi v hladnem vremenu.

Uporaba brez orodja
Zahvaljujoč zaporni loputi potekata 
sestavljanje in preureditev čisto 
preprosto, brez odvečnih vijakov.

Prijazno do hrbta 
Ročaj je mogoče izvleči in prilago-
diti telesu pod primernim kotom.

Preprost transport
Ročaj za nošenje omo-
goča preprost transport.

Temeljita čistoča do  
robov
Dve robustni stranski krtači zagota-
vljata največjo delovno širino in čisto  
pobiranje vse do robov.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO



TLAČNI ČISTILNIKI
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STROJI ZA POMETANJE

Štiri naprave, ena misija: hitra čistoča brez stresa.  
Glavne razlike: velikosti posode (20 l ali 38 l),  
nastavitev ročaja in stranskih krtač po višini.

S 6 Twin

 ■ Idealno za večje zunanje površine
 ■ 2 veliki stranski krtači za povečanje delovne širine
 ■ Nastavljiva sila pritiska
 ■ Plastificirano držalo na nastavljivem ročaju

S 6

 ■ Idealno za večje zunanje površine
 ■ 1 velika stranska krtača za povečanje delovne širine
 ■ Nastavljiva sila pritiska
 ■ Plastificirano držalo na nastavljivem ročaju

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 3000 m2/h

Delovna širina: 860 mm

Zbiralnik za smeti: 38 l

Kataloška številka: 1.766-460

Cena v €*: 369,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 2500 m2/h

Delovna širina: 670 mm

Zbiralnik za smeti: 38 l

Kataloška številka: 1.766-420

Cena v €*: 329,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO

NOVO
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S 4 Twin

 ■  Idealno za manjše zunanje površine
 ■ 2 stranski krtači za povečanje delovne širine
 ■ Plastificirano držalo na nastavljivem ročaju

S 4

 ■ Idealno za manjše zunanje površine
 ■ 1 stranska krtača za povečanje delovne širine
 ■ Plastificirano držalo na nastavljivem ročaju

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 1800 m2/h

Delovna širina: 510 mm

Zbiralnik za smeti: 20 l

Kataloška številka: 1.766-320

Cena v €*: 119,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 2400 m2/h

Delovna širina: 680 mm

Zbiralnik za smeti: 20 l

Kataloška številka: 1.766-360

Cena v €*: 149,99

NOVO

NOVO



PowerPower

Power

Power

360 max.

1.400 max.
W

l/h

bar

ca. 20 max.
m2/h

420 max.

20 – 130 max.

1.800 max.
W

l/h

bar

ca. 30 max.
m2/h

500 max.

20 – 145 max.

2.100 max.
W

l/h

bar

ca. 40 max.
m2/h

600 max.

20 – 180 max.

3.000 max.
W

l/h

bar

ca. 60 max.
m2/h

Power
K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7K2 K3 K4 K5 K7K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7

380 max.

20 – 120 max.

1.600 max.
W

l/h

bar

ca. 25 max.
m2/h

20 – 110 max.
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Logično: toliko več kot je vode in toliko večji kot je tlak, toliko 
višja bo površinska zmogljivost čiščenja. Ampak vsakdo ne potre-
buje maksimalne moči. Zato smo določili različne zmogljivostne 
razrede. Rezultat: pravi visokotlačni čistilnik za vse vrste opravil. 

BREZ KOMPROMISOV.
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Naši visokotlačni čistilniki so vsekakor pravi mojstri čiščenja in nego-
vanja. Ampak mogoče so lahko še več kot samo to. Ali so lahko kom-
paktni? Ali pa lahki, udobni, mobilni in brez kabla? Vsaka serija izdel-
kov ima svoje prednosti. Popolnoma prilagojeno vašim potrebam. 

ZMOGLJIVI ČISTILNIKI.

Serija Full Control Plus in Premium Full Control Plus
S tipkami za uravnavanje na pištoli, ki jih lahko preprosto uporabite s palcem, 
boste lahko nastavili želeno stopnjo tlaka in dozirali čistilo. Menjava pršilne cevi 
je zahvaljujoč sistemu 3 v 1 Multi Jet z odstranjevalnikom umazanije, ploskim 
curkom in šobo za čistilo stvar preteklosti. Izvedenka Premium vsebuje tudi 
boben za cev.

Serija Full Control in Premium Full Control
Nastavitev tlaka na razpršilni cevi in prikaz tlaka na pištoli. Teleskopski ročaj 
omogoča optimalno shranjevanje. Preprosta uporaba čistila s preizkušenim siste-
mom Plug ’n’ Clean. V izvedenki Premium tudi z bobnom za cev.

Akumulatorski visokotlačni čistilnik K 2 Battery
Za manjša čistilna opravila na mestih, kjer ni mogoče uporabiti vtičnice. Prenosni 
in prilagodljivi, z udobjem brez kabla. In presenetljivo zmogljivi, kadar se zahteva 
moč.

Serija z bencinskim motorjem
Zmogljivo visokotlačno čiščenje, tudi brez zunanjega vira električne energije. Ker 
so popolnoma prenosni in avtonomni, jih je mogoče uporabljati kjer koli. Opre-
mljeni z varčnimi, zmogljivimi bencinskimi motorji.
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NEMOGOČE? ŽE OPRAVLJENO!

Včasih se od nikoder pojavijo nesluteni izzivi. Še dobro, da lahko zdaj 
s Kärcherjevo revolucionarno serijo naprav Full Control Plus sami 
preprosto odstranite celo trdovratno umazanijo.  
Glede na površino, ki jo želite očistiti, nastavite vodni tlak na pištoli 
Full Control Plus Power, nastavitev pa se prikaže neposredno na 
zaslonu LCD. Zahvaljujoč sistemu 3 v 1 Multi Jet je menjava pršilne 
cevi stvar preteklosti. Izvrstno čiščenje – s sistemom Full Control Plus.
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Izjemno dolga pištola (55 cm) 
Za pravilno telesno držo.

Še več  
stabilnosti 
Zahvaljujoč inteligentnemu 
vodenju cevi skozi aparat.

Noga za stabilnost  
in drugi ročaj za nošenje
Zaščita pred prevrnitvijo. 
Preprosto premikanje in 
dviganje.

Popoln način shranjevanja 
cevi
Zahvaljujoč bobnu za cev z 
nizkim težiščem (v izvedbi 
Premium).

Ergonomski aluminijast 
teleskopski ročaj 
Izjemno okretna naprava, ki 
zaradi kompaktne oblike ne 
potrebuje veliko prostora 
za shranjevanje.

Sistem Plug ’n’ Clean
Za preprosto uporabo 
Kärcherjevih čistil.

Višje postavljeno stikalo 
za vklop/izklop
Lahko dostopno, brez  
prepogibanja.

K 5 Premium Full Control Plus

Zmogljivost: pribl. 40 m2/h

Tlak: maks. 145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Kataloška številka: 1.324-630

Cena v €*: 469,99

Preprosto nastavljanje tlaka
Pištola Full Control Plus 
Power 3-stopenjsko 
regulacijo tlaka.

Brez menjave pršilne cevi
Sistem 3 v 1 Multi Jet s 
3 različnimi šobami.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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EDEN ZA VSE.

Je mogoče na isti dan očistiti kolesa, oprati avto, odstraniti umazanijo z vrtne 
ograje, terase in vrtnih poti? Seveda! Z novim modelom K 2 Universal Edition 
je to mogoče. Poskočni pomočnik je kot nalašč za občasno čiščenje okoli hiše. 
Je majhen in kompakten, kar je velika prednost pri transportu, hkrati pa blesti 
s svojo zmogljivostjo čiščenja. Prav tako se izkaže pri shranjevanju, saj je opre-
mljen z držaloma za razpršilno cev in visokotlačno pištolo. In tudi pri posprav-
ljanju, zahvaljujoč novemu žepu za kabel in kavlju za cev.
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K 2 Universal Edition

Zmogljivost: pribl. 20 m2/h

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Kataloška številka: 1.673-000

Cena v €*: 79,99

Shranjevanje razpršilne cevi
Za shranjevanje lahko razpr-
šilne cevi udobno zapnete na 
hrbtno stran naprave.

Vgrajeni žep za kabel
Električni kabel pri spravljanju 
zavzame le malo prostora.

Kompakten in lahek
Napravo je mogoče z lahkoto 
nositi in transportirati.

Vgrajeni kavelj za cev
Visokotlačno cev preprosto 
spravite tako, da jo obesite na 
kavelj za cev.

Sistem Quick Connect
Za preprosto in hitro pritrditev in 
sprostitev visokotlačne cevi na 
enoto in pištolo.

Držalo za pištolo
Visokotlačno pištolo lahko po 
uporabi pospravite hitro in 
udobno.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Posebno udobje. Priročno kompaktni. Ali pa izjemno zmogljivi.  
Najprej izberite, nato se lahko veselite – pregled naših visoko-
tlačnih čistilnikov.

K 7 Premium Full Control Plus Home

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama +/–  
in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.
 ■ Sistem 3 v 1 Multi Jet s 3 različnimi vrstami curkov.

K 7 Premium Full Control Plus

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama +/–  
in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-133

Cena v €*: 679,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-130

Cena v €*: 609,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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K 7 Full Control Plus Home

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama +/–  
in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 7 Full Control Plus

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama +/–  
in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor. 

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-032

Cena v €*: 629,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-030

Cena v €*: 549,99
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

K 5 Premium Full Control Plus

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama +/–  
in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 5 Premium Full Control Plus Home

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama +/–  
in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-630

Cena v €*: 469,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-633

Cena v €*: 529,99
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K 5 Full Control Home

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-503

Cena v €*: 439,99

K 5 Full Control

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-500

Cena v €*: 389,99
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K 4 Premium Full Control Home

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 4 Premium Full Control

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-103

Cena v €*: 389,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-100

Cena v €*: 329,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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K 4 Full Control

 ■  Pištola Full Control Power s prikazovalnikom stopnje  
tlaka na LED-prikazovalniku

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila  
cevi in podaljšanega podnožja

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 4 Full Control Home

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-000

Cena v €*: 279,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-003

Cena v €*: 329,99
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

K 3 Full Control

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva.

K 3 Full Control Home

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 25 m2/h

Tlak: maks. 20 –120 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 380 l/h

Moč motorja: 1600 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.676-025

Cena v €*: 219,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 25 m2/h

Tlak: maks. 20 –120 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 380 l/h

Moč motorja: 1600 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.676-020

Cena v €*: 169,99
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K 2 Premium Full Control

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.673-420

Cena v €*: 139,99

K 2 Full Control Home

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Shranjevanje razpršilne cevi.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 4 m

Kataloška številka: 1.673-404

Cena v €*: 139,99
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K 2 Universal Edition

 ■  Zelo zmogljiv visokotlačni čistilnik razreda K 2
 ■ Udobno shranjevanje dodatne opreme in kabla

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

K 2 Full Control

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Shranjevanje razpršilne cevi.

NOVO

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 4 m

Kataloška številka: 1.673-400

Cena v €*: 109,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: pribl. 20 m2/h

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Kataloška številka: 1.673-000

Cena v €*: 79,99
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BENCINSKI VISOKOTLAČNI ČISTILNIK

G 7.180

 ■ Držalo za pištolo.
 ■ Avtomatizirana dušilna loputa.
 ■ Izpopolnjena dodatna oprema.

Tehnični podatki

Temperatura dotočne vode: maks. 40 °C

Tlak: maks. 18-180 bar/1,8-18 MPa

Zmogljivost črpanja: maks. 590 l/h

Moč motorja: maks. 4,7 KM

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.107-390

Cena v €*: 879,99
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K 2 Battery

 ■ Priročen ročaj za nošenje.
 ■ Pištola z analognim prikazom.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

Komplet K 2 Battery

 ■ Priročen ročaj za nošenje.
 ■ Pištola z analognim prikazom.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave**.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV   **Komplet = vklj. z akumulatorsko baterijo Battery Power 36 V 5,0 Ah in standardnim polnilnikom

KÄRCHER POSKRBI ZA MOBILNOST.

Akumulatorski visokotlačni čistilnik K 2 Battery zagotavlja veliko moč 
in zmogljivost čiščenja ter največjo svobodo pri premikanju, ne glede 
na način uporabe.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije maks.: 36 V

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 340 l/h

Čas delovanja baterije: 14 min

Kataloška številka: 1.117-200

Cena v €*: 219,99

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije maks.: 36 V

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 340 l/h

Čas delovanja baterije: 14 min

Kataloška številka: 1.117-220 

Cena v €*: 409,99
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Uživajte v svojih konjičkih z lahkoto v rokah. Kärcherjeve rešitve 
za mobilno čiščenje vam bodo pri tem pomagale – doma ali na poti, 
nežno z nizkim tlakom in obzirno do površin s srednjim tlakom.

KHB 6 Battery

 ■  Ročni akumulatorski srednjetlačni čistilnik
 ■  Kärcherjeva akumulatorska baterija in polnilnik Battery  
Power 18 V nista vključena v obseg dobave

 ■  Priložen pribor: nastavek s ploskim curkom QC Handheld  
in odstranjevalnik umazanije QC Handheld

Tehnični podatki

Tlačno območje: srednji tlak

Zmogljivost črpanja: maks. 200 l/h

Teža z razpršilno cevjo brez akumulatorske baterije: 1,6 kg

Čas delovanja akumulatorske baterije**: do 12 min

Kataloška številka: 1.328-010

Cena v €*: 139,99

Komplet KHB 6 Battery

 ■ Ročni akumulatorski srednjetlačni čistilnik
 ■  Vključno s Kärcherjevo akumulatorsko baterijo Battery Power 18/25 
in Kärcherjevim standardnim polnilnikom Battery Power 18 V

 ■  Priložen pribor: nastavek s ploskim curkom QC Handheld in 
odstranjevalnik umazanije QC Handheld

Tehnični podatki

Tlačno območje: srednji tlak

Zmogljivost črpanja: maks. 200 l/h

Teža z razpršilno cevjo in akumulatorsko baterijo: 2,2 kg

Čas delovanja akumulatorske baterije**: do 12 min

Kataloška številka: 1.328-110

Cena v €*: 219,99

MOBILNO ČIŠČENJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** Največja zmogljivost s Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo Battery Power 18 V/2,5 Ah.

NOVO
Dobavljivo od  

marca.

Dobavljivo od  

marca.NOVO
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Za vsako čiščenje je na voljo ustrezen pribor, ki poskrbi, da je delo 
lahko opravljeno hitro in učinkovito. Prav zaradi tega so Kärcherjevi 
čistilniki Handheld Cleaner tako neverjetno prilagodljivi in priročni.

VSESTRANSKA UPORABNOST  
Z USTREZNIM PRIBOROM.
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Vsestranska večfunkcijska 
razpršilna cev 5 v 1 za KHB 
5 Battery: MJ 24 Handheld 
s točkovnim, ploščatim, 
splakovalnim, stranskim in 
izlivnim curkom. Udobno 
nastavljiva z vrtenjem 
glave šobe.

Prilagodljiva razpršilna cev 
z nastavljivim 360°-zglo-
bom: VJ 24 Handheld za 
KHB 5 Battery je idealna 
rešitev za čiščenje težko 
dostopnih mest.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Zmogljiva krtača je idealna 
dopolnitev akumulator-
skega tlačnega čistilnika 
KHB 5 Battery za čiščenje 
majhnih površin in stopnic.

Zahvaljujoč šobi iz pene FJ 
24 Handheld, ki omogoča 
individualno prilagoditev 
porabe čistila in kota curka 
na sami šobi, lahko na kolo 
hitro nanesete učinkovito 
peno.

Sesalna cev SM 5 lahko 
črpa vodo iz alternativnih 
virov, na primer iz soda za 
deževnico. Ne vsebuje fta-
latov in PVC-ja. Do 
90-odstotna stopnja recikli-
ranja. Okolju prijazna 
embalaža.

Za odstranjevanje trdov-
ratne umazanije ali cvet-
nega prahu je še posebej 
primerna krtača za pranje 
WB 24 Handheld z vgraje-
nim ploskim curkom za 
predhodno in končno izpi-
ranje ter nastavljivim zglo-
bom za navpične površine.

S podaljševalno cevjo Han-
dheld lahko povežete čistil-
nike Handheld Cleaner KHB 
5 in 6 Battery z vsem pri-
borom Handheld Cleaner s 
priključkom Quick Connect. 
Sistem omogoča preprosto 
menjavo pribora z eno 
roko.

Vsestranska večfunkcijska  
razpršilna cev 5 v 1 za 
Kärcherjeve čistilnike  
Handheld: MJ 24 Handheld 
s točkovnim, ploščatim, 
splakovalnim, stranskim in 
izlivnim curkom. Udobno 
nastavljiva z vrtenjem 
glave šobe. 
Prilagodljiva razpršilna cev 
z nastavljivim 360°-zglo-
bom: VJ 24 Handheld za 
Kärcherjeve čistilnike Han-
dheld je idealna rešitev za 
čiščenje težko dostopnih 
mest.
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Prilagodljiva razpršilna 
cev 360° VJ 24 Handheld
Kataloška št.: 2.644-057
Cena v €*: 35,99

Šoba za peno 
FJ 24 Handheld
Kataloška št.: 2.644-135
Cena v €*: 21,99

Krtača za pranje 
WB 24 Handheld
Kataloška št.: 2.644-136
Cena v €*: 29,99

Podaljševalna cev  
Handheld
Kataloška št.: 2.644-173
Cena v €*: 11,99

MJ 24 Handheld 5 v 1 
Multi Jet
Kataloška št.: 2.644-056
Cena v €*: 40,99

Sesalna cev SH 5  
Handheld
Kataloška št. 2.644-124
Cena v €*: 33,99

Talna šoba 
PS 20 Handheld
Kataloška št.: 2.644-018
Cena v €*: 46,99

MJ 24 Handheld
Kataloška št.: 2.644-171
Cena v €*: 32,99
VJ 24 Handheld 360°
Kataloška št.: 2.644-172
Cena v €*: 28,99

NOVO

NOVO

NOVO



TLAČNI ČISTILNIKI
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K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ – –  ■  ■

K 7 Premium Full Control Plus Home 1.317-133 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■  ■ T 450  ■  ■

K 7 Full Control Plus 1.317-030 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ – –  ■  –

K 7 Full Control Plus Home 1.317-032 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■  ■ T 450  ■ –

K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ – –  ■  ■

K 5 Premium Full Control Plus  
Home

1.324-633 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■  ■ T 350  ■   ■  

K 5 Full Control 1.324-500 G 145 Q FC –  ■  ■  – – –  ■ – –  ■  –

K 5 Full Control Home 1.324-503 G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■  ■ T 350  ■ –

K 4 Premium Full Control 1.324-100 G 145 Q FC –  ■   ■  – – –  ■ – –  ■  ■

K 4 Premium Full Control Home 1.324-103 G 145 Q FC –  ■   ■  – – –  ■  ■ T 350  ■   ■

K 4 Full Control 1.324-000 G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■ – –  ■ –

K 4 Full Control Home 1.324-003 G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■  ■ T 350  ■ –

K 4 Full Control Car 1.324-007 G 145 Q FC –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■ –

Visokotlačni čistilniki z električnim pogonom
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K 3 Full Control 1.676-020 G 120 Q FC  ■  ■  – – –  ■ – –  ■ –

K 3 Full Control Home 1.676-025 G 120 Q FC  ■  ■  – – –  ■  ■ T 350  ■  –

PRAVA ZMOGLJIVOST  
ZA VSE NALOGE.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Visokotlačni čistilniki z električnim pogonom

 ■ Vključeno v obseg dobave.



 ■  

 ■  

  

 ■  

 ■  
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PRAVA REŠITEV  
ZA VSAKO ČIŠČENJE.
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K 2 Premium Full Control 1.673-420  ■ – Klik VPS  ■  – –  ■ – –  ■

K 2 Full Control 1.673-400  ■ – Klik VPS  ■  – –  ■ – –  ■

K 2 Full Control Home 1.673-404  ■ – Klik VPS  ■ – –  ■  ■ T 150  ■

K 2 Universal Edition 1.673-000  ■ – –  ■ – – – – –  ■

G 7.180 1.107-390  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –  ■

K
at

al
oš

ka
 š

t.
:

N
ap

et
os

t 
ak

u.
 b

at
er

ij
e 

(V
)

A
ku

. b
at

er
ij

a 
B

at
te

ry
 

P
ow

er

St
an

da
rd

ni
 

po
ln

iln
ik

P
iš

to
la

Tu
rb

o 
šo

ba

En
oj

na
 r

az
pr

-
ši

ln
a 

ce
v

N
an

aš
an

je
 

R
M

Q
ui

ck
  

Co
nn

ec
t

Komplet K 2 Battery 1.117-220.0 36 36/50  ■  G 120, Boost  ■   ■   ■   ■  

K 2 Battery 1.117-200.0 36 – – G 120, Boost  ■   ■   ■   ■  

NOVO  ■ Vključeno v obseg dobave.

Visokotlačni čistilniki z električnim pogonom  

Visokotlačni čistilniki z bencinskim motorjem

Tlačni čistilnik z izmenljivo akumulatorsko baterijo
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Komplet KHB 6 Battery 1.328-110 18 18/25 ■* – ■* ■* – ■* –

KHB 6 Battery 1.328-010 18 18/25 – – ■* ■* – ■* –

Tlačni čistilnik z izmenljivo akumulatorsko baterijo
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Umazanija nikoli ne počiva. Gre za „naravni zakon“, ki velja še 
posebej za okolico hiše in vrt. S primernim priborom za vaš 
visokotlačni čistilnik in ustreznim čistilom boste kos vsem nalogam. 

PRIBOR, KI SPADA 
ZRAVEN.

Več o priboru na  
www.kaercher.si
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Kar je, je. Čistoča nam je preprosto všeč, pa naj gre za avtomobil ali za vrtno 
pohištvo. Z našimi krtačami za čiščenje gre hitro, preprosto, temeljito ter 
obzirno do površin in naše potrpežljivosti. Obilo veselja pri čiščenju!

BLEŠČEČE MOŽNOSTI.
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   Ko je avtomobil spet bleščeče čist, izmenljivi nastavek Car & 
Bike potuje na pranje v pralnem stroju pri 60 °C. Po pranju 
je kot nov!  

Rotacijska krtača za pranje 
WB 120 z izmenljivim 
nastavkom za čiščenje glad-
kih površin, na primer laka, 
stekla ali plastike. Prepro-
sta in hitra zamenjava 
nastavka zahvaljujoč vgra-
jenemu sprostilnemu 
vzvodu.

Izmenljivi nastavek Car & 
Bike za rotacijsko krtačo za 
pranje je posebno primeren 
za čiščenje avtomobilov in 
motornih koles.

Izmenljivi nastavek Univer-
sal za rotacijsko krtačo za 
pranje je primeren za čišče-
nje gladkih površin, na pri-
mer laka, stekla ali plastike.

Izmenljivi nastavek Home & 
Garden za rotacijsko krtačo 
za pranje je posebno pri-
meren za čiščenje neobčut-
ljivih površin, na primer 
kamna, kovine ali plastike.

Zmogljiva krtača WB 150 
za čiščenje občutljivih 
površin brez škropljenja. 
 Učinkovita kombinacija 
visokega tlaka in ročnega 
pritiska krtače prihrani 
energijo, vodo in do 30 % 
časa.

Mehka krtača za pranje WB 
60 za čiščenje večjih povr-
šin, npr. avtomobilov, sta-
novanjskih prikolic, ladij, 
zimskih vrtov ali rolet. 
Dobra zmogljivost s 
pomočjo delovne širine 
248 mm.

Rotacijska krtača  
za pranje WB 120
Kataloška št.: 2.644-060
Cena v €*: 40,99

Izmenljivi nastavek  
Car & Bike
Kataloška št.: 2.644-063
Cena v €*: 25,99

Izmenljivi nastavek  
Universal
Kataloška št.: 2.644-062
Cena v €*: 11,99

Izmenljivi nastavek  
Home & Garden
Kataloška št.: 2.644-064
Cena v €*: 11,99

Zmogljiva krtača 
WB 150 
Kataloška št.: 2.643-237
Cena v €*: 50,99

Mehka krtača za pranje  
WB 60
Kataloška št.: 2.643-233
Cena v €*: 25,99

NAŠ 
NASVET

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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Dež, prah, mrčes, sol za posipanje cest in drugi vplivi okolja močno 
obremenjujejo vozila. Naša čistila čistijo, ščitijo in negujejo ter hitro 
poskrbijo, da površine in obrazi spet zasijejo.

NAŠA SREDSTVA ZA DOSEGO CILJA – 
ČISTOČE.
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   Pri pranju avtomobila je treba vedno najprej popršiti  
najbolj umazana mesta s čistilom, nato pa ga izprati  
od zgoraj navzdol.   

NAŠ 
NASVET

Krtača za pranje platišč za 
učinkovito čiščenje pod 
kotom 360°, tudi težko 
dostopnih mest. Enako-
merna porazdelitev vode 
pod kotom 360° za enako-
meren in popoln rezultat 
čiščenja.

Sistem za hitro menjavo za 
nanašanje čistilnega 
sredstva. Menjavo med raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi 
izvedete le z enim klikom. 
Na voljo v kompletu z raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi.

Sistem za hitro menjavo za 
nanašanje čistilnega 
sredstva. Menjavo med raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi 
izvedete le z enim klikom. 
Na voljo v kompletu z raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi.

S posebnim ojačevalnikom 
pene za še intenzivnejše 
čiščenje. Po zaslugi novega 
aktivnega topila umazanije 
brez truda in hitro odstra-
njuje celo olje, mastne 
madeže in umazanijo, zna-
čilno za avtomobile in 
ceste. Brez fosfatov in 
materialu prijazno.

Za nežno čiščenje vseh 
vozil. Največja zmogljivost 
čiščenja po zaslugi aktiv-
nega topila umazanije, for-
mule za hitro sušenje in 
formule za bleščeč sijaj. 
Vsebina: 1 I

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Za ročno čiščenje dvoko-
lesnikov. Za temeljito, a 
blago odstranjevanje 
tipične umazanije, na pri-
mer zavornega prahu, del-
cev pnevmatik, insektov, 
blata in oljnih madežev. 
Vsebina: 500 ml

Krtača za pranje platišč
Kataloška št.: 2.643-234
Cena v €*: 30,99

FJ 10 C, komplet šob  
za peno s šamponom  
za pranje avtomobila
Kataloška št.: 2.643-144
Cena v €*:  
30,99

Ultra Foam Cleaner  
3 v 1
Kataloška št.: 6.295-743
Cena v €*: 8,99

Šampon za pranje 
avtomobila 3 v 1
Kataloška št.: 6.295-750
Cena v €*: 7,99

FJ 10 C, šoba za peno  
Connect ’n’ Clean
Kataloška št.: 2.643-143
Cena v €*: 30,99

Čistilnik koles
Kataloška št.: 6.295-763
Cena v €*: 10,99
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Terasa, dovoz, stopnice, zid, garažna vrata: naši specialisti za zunanjost, kot sta 
talna šoba T-Racer in zmogljiva krtača, bodo dokončno poskrbeli za umazanijo. 
Po celotni površini. Tako da se boste počutili dobro pred hišo in v njej.

PO CELOTNI POVRŠINI.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
DODATNA OPREMA ZA  
ČIŠČENJE POVRŠIN
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   Baker bo na vlagi oksidiral. Zato priporočamo, da se bakrena 
pločevina namesti na najvišje mesto na terasi. Tako bo dež 
najmanjše bakrene delce ponesel čez teraso, s čemur se pre-
preči rast mahu in lišajev.   

NAŠ 
NASVET

Talna šoba T-Racer  
T 5
Kataloška št.: 2.644-084
Cena v €*: 91,99

Talna šoba  
T-Racer T 7 Plus 
Kataloška št.: 2.644-074
Cena v €*: 132,99

Koncentrat Patio & Deck 
Cleaner
Kataloška št.: 6.295-842
Cena v €*: 10,99

Popolna za večje površine: 
talne šobe T-Racer z nasta-
vljivim razmakom med 
visokotlačno šobo in povr-
šino za čiščenje – za raz-
lične površine. Ergono-
mično oblikovan ročaj 
zagotavlja, da je vodoravno 
čiščenje prav tako učinko-
vito kot navpično. 

Proti visokotlačnim šobam 
v zmogljivi krtači PS 30 bo 
tudi najtrdovratnejša uma-
zanija popustila. 

Popolna za večje površine: 
talne šobe T-Racer z nasta-
vljivim razmakom med 
visokotlačno šobo in povr-
šino za čiščenje – za raz-
lične površine. Ergono-
mično oblikovan ročaj 
zagotavlja, da je vodoravno 
čiščenje prav tako učinko-
vito kot navpično. Velik 
plus za T 7 Plus: šoba 
Power za čiščenje vogalov 
in robov brez škropljenja. 
Za končno splakovanje 
poskrbi inovativna splako-
valna šoba. 

Pri čiščenju z razpršilnimi 
cevmi Vario Power, odstra-
njevalniki umazanije in sis-
temi Multi Jet (3 v 1) zaš-
čita pred škropljenjem ščiti 
uporabnika in okolico pred 
vodo in umazanijo.

Primerno čistilo za vsako 
površino. Najboljša obde-
lava materiala s formulo 
3 v 1: aktivno topilo uma-
zanije, dolgotrajna zaščita 
materiala in ustrezna nega.

Primerno čistilo za vsako 
površino. Najboljša obde-
lava materiala s formulo 
3 v 1: aktivno topilo uma-
zanije, dolgotrajna zaščita 
materiala in ustrezna nega.

Zelo priročno: ena posoda s 
koncentratom Patio & Deck 
Cleaner v trenutku ustvari 
5 litrov čistila, pripravlje-
nega za uporabo.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Talna šoba in  
zmogljiva krtača PS 30
Kataloška št.: 2.644-123
Cena v €*: 45,99

Čistilo za kamnite 
površine in fasade 3 v 1
Kataloška št. 6.295-765
Cena v €*: 7,99

Zaščita pred škropljenjem
Kataloška št. 2.642-706
Cena v €*: 25,99

Čistilo za lesene površine 
3 v 1
Kataloška št. 6.295-757
Cena v €*: 7,99

NOVO

NOVO NOVO
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Prihrani vam čas in trud: 
končni premaz za steklo 3 v 
1 zagotavlja dolgotrajno čis-
točo brez madežev ali prog 
in je še posebej primerno za 
velika in težko dostopna 
okna (npr. v zimskih vrtovih 
ali na steklenih fasadah). Z 
zaščitno formulo proti 
navzemanju umazanije. Ne 
deluje na prevlečenih stekle-
nih površinah. Vsebina: 1 I

Končni premaz za steklo 
3 v 1
Kataloška št.: 6.295-474
Cena v €*: 8,99

Zmogljivo univerzalno čis-
tilo za uporabo s Kärcherje-
vimi visokotlačnimi čistil-
niki. Z novim aktivnim 
sredstvom za raztapljanje 
umazanije, ki tudi v kombi-
naciji s hladno vodo brez 
težav odstrani olja, maščobe 
in trdovratno mineralno 
umazanijo. Uporabno v hiši, 
na vrtu in za vozila.
Vsebina: 1 I

Univerzalno čistilo
Kataloška št.: 6.295-753
Cena v €*: 6,99

Izredno zmogljiv čistilnik za 
plastiko z edinstveno for-
mulo 3 v 1. Največja zmo-
gljivost čiščenja po zaslugi 
aktivnega topila umazanije. 
Za največjo učinkovitost 
čiščenja, nego in zaščito v 
enem koraku. Za uporabo na 
vrtnem pohištvu, okenskih 
okvirjih iz umetne mase in 
drugih površinah iz umetne 
mase. Vsebina: 1 I

Čistilo za plastiko 3 v 1
Kataloška št.: 6.295-758
Cena v €*: 8,99

Zmogljivo večnamensko 
čistilo brez truda odstrani 
olje, maščobe in mineralno 
umazanijo. Za vrtno pohi-
štvo, vozila, fasade in vse 
vodoobstojne površine. 
Vsebina: 5 I

Univerzalno čistilo
Kataloška št.: 6.295-357
Cena v €*: 20,99

Za temeljito čiščenje 
vrtnega pohištva, okenskih 
okvirjev iz umetne mase, 
otroških drč in drugih povr-
šin iz umetnih mas. Posebej 
nežno do materiala. 
 Vsebina: 5 I

Čistilo za plastiko
Kataloška št.: 6.295-358
Cena v €*: 15,99

Močno čistilno sredstvo s 
kamnitih in aluminijastih 
fasad, kamnitih zidov, teras 
in drugih kamnitih površin 
brez truda odstranjuje olje, 
maščobe, saje, prah, alge in 
sledove emisij. Vsebina: 5 I

Čistilo za kamen in fasade
Kataloška št.: 6.295-359
Cena v €*: 19,99

Za temeljito čiščenje vseh 
obdelanih in neobdelanih 
vodoobstojnih lesenih 
površin, kot so vrtno pohi-
štvo, lesena tla in terase. 
Posebej nežno do materi-
ala. Vsebina: 5 I

Čistilo za lesene površine
Kataloška št.: 6.295-361
Cena v €*: 17,99

Rahlo alkalno peneče čis-
tilno sredstvo za temeljito 
čiščenje vozil. Neoporečno 
za okolje in z negovalnim 
učinkom še posebej za vse 
lakirane in plastične povr-
šine.

Šampon za pranje avtomobila
Kataloška št.: 6.295-360
Cena v €*: 16,99, 5 I
Kataloška št.: 6.295-671
Cena v €*: 30,99, 10 I

AKCIJA
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Primerna za ustvarjanje in 
nanos učinkovite pene za 
čiščenje in nego avtomobi-
lov, površin iz kamna in 
lesa ter fasad.

Šoba za peno FJ 6
Kataloška št.: 2.643-147
Cena v €*: 21,99

S Kärcherjevo razpršilko s 
črpalko lahko sredstva za 
čiščenje in nego nanašate 
povsem brez težav. Z brez-
stopenjsko nastavitvijo 
curka in kota.

Prazna razpršilka (1 l)
Kataloška št.: 6.394-374
Cena v €*: 23,99

Kratka cev Vario Power Jet 
Short 360° z brezstopenj-
sko regulacijo tlaka in nas-
tavljivim zglobom, ki omo-
goča 360° lok gibanja, je 
idealna za čiščenje težko 
dostopnih mest (od K 2 do  
K 7).

Kotna razpršilna cev je 
izredno dolga (pribl. 1 m), 
razpršilna cev s kotnim 
priključkom za udobno 
čiščenje težko dostopnih 
mest, npr. strešnih žlebov 
ali podvozij vozil.

VP 180 S Vario Power Jet 
Short 360°
Kataloška št.: 2.643-254
Cena v €*: 40,99

Kotna razpršilna cev
Kataloška št.: 2.638-817
Cena v €*: 64,99

Multi Power Jet s 5 obli-
kami curka: curek vode s 
čistilnim sredstvom, viso-
kotlačni ploščat curek, 
vrtljiva šoba, točkast curek 
in širok ploščat curek z zni-
žanim tlakom. Ustrezen 
curek izberete z udobnim 
vrtenjem (K 7).

MP 180  
Multi Power Jet 
Kataloška št.: 2.643-238
Cena v €*: 61,99

Multi Power Jet s 5 obli-
kami curka: curek vode s 
čistilnim sredstvom, viso-
kotlačni ploščat curek, 
vrtljiva šoba, točkast curek 
in širok ploščat curek z zni-
žanim tlakom. Ustrezen 
curek izberete z udobnim 
vrtenjem (od K 3 do K 5).

MP 145 
Multi Power Jet
Kataloška št.: 2.643-239
Cena v €*: 61,99

Sistem 3 v 1 Multi Jet zdru-
žuje brezstopenjsko nasta-
vljiv visokotlačni curek, 
rotacijsko šobo in curek 
vode s čistilnim sredstvom 
v enem. Ustrezen curek 
izberete z udobnim vrte-
njem na sistemu Multi Jet, 
uravnavanje tlaka prek 
pištole G 180 Q Full Control 
Plus.

MJ 180 FC 
3 v 1-Multi Jet za K 7, 
FC Plus (Premium) 
Kataloška št.: 2.643-907
Cena v €*: 61,99

Sistem 3 v 1 Multi Jet zdru-
žuje brezstopenjsko nasta-
vljiv visokotlačni curek, 
rotacijsko šobo in curek 
vode s čistilnim sredstvom 
v enem. Ustrezen curek 
izberete z udobnim vrte-
njem na sistemu Multi Jet, 
uravnavanje tlaka prek 
pištole G 180 Q Full Control 
Plus.

MJ 145 FC  
3 v 1 Multi Jet  
za K 5 Premium FC Plus
Kataloška št.: 2.643-906
Cena v €*: 61,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Brezstopenjski preklop od 
nizkotlačnega curka vode s 
čistilnim sredstvom do 
visokotlačnega curka s 
preprostim vrtenjem razpr-
šilne cevi.

VP 145 FC Vario Power  
Jet za K 4 - K 5
Kataloška št.: 2.642-725
Cena v €*: 40,99

Brezstopenjski preklop od 
nizkotlačnega curka vode s 
čistilnim sredstvom do 
visokotlačnega curka s 
preprostim vrtenjem razpr-
šilne cevi.

VP 180 Vario Power Jet 
za K 7
Kataloška št.: 2.642-726
Cena v €*: 40,99

Brezstopenjski preklop od 
nizkotlačnega curka vode s 
čistilnim sredstvom do 
visokotlačnega curka s 
preprostim vrtenjem razpr-
šilne cevi.

Odstranjevalnik umazanije 
z zmogljivo vrtljivo šobo 
(vrtljiv točkast curek) proti 
posebej trdovratni umaza-
niji. Idealno pri površinah, 
poraslih z mahom ali uma-
zanih zaradi vremenskih 
pogojev.

VP 120 Vario Power Jet 
Full Control za K 2 do K 3
Kataloška št.: 2.642-724
Cena v €*: 39,99

Odstranjevalnik  
umazanije DB 180 za K 7
Kataloška št.: 2.642-729
Cena v €*: 55,99

Odstranjevalnik umazanije 
z zmogljivo vrtljivo šobo 
(vrtljiv točkast curek) proti 
posebej trdovratni umaza-
niji. Idealno pri površinah, 
poraslih z mahom ali uma-
zanih zaradi vremenskih 
pogojev.

Odstranjevalnik   
umazanije DB 145 Full 
Control za K 4 do K 5
Kataloška št.: 2.642-728
Cena v €*: 50,99

Odstranjevalnik umazanije 
z zmogljivo vrtljivo šobo 
(vrtljiv točkast curek) proti 
posebej trdovratni umaza-
niji. Idealno pri površinah, 
poraslih z mahom ali uma-
zanih zaradi vremenskih 
pogojev.

Odstranjevalnik  
umazanije DB 120 Full 
Control za K 2 do K 3
Kataloška št.: 2.642-727
Cena v €*: 45,99

Nadomestna pištola z 
zaslonom LED za prikaz 
stopnje tlaka omogoča 
vedno pravilno izbiro tlaka 
za vsa čistilna opravila. Za 
naprave Full Control 
razreda K 4 do K 5 in K 7 
ter K 7 Premium, izdelane 
pred letom 2017.

Pištola G 145 Q FC s 
sistemom Quick Connect
Kataloška št.: 2.643-634
Cena v €*: 86,99

Nadomestna pištola s tip-
kami za stopnje tlaka in 
doziranje čistila vklj. z LCD-
-zaslonom in sistemom 
Quick Connect. Za naprave 
Full Control razreda K 5 
Premium, K 7 in K 7 Pre-
mium od leta 2017 naprej.

Pištola G 180 Q FC Plus s 
sistemom Quick Connect
Kataloška št.: 2.643-992
Cena v €*: 97,99
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Kakovostne nadomestne 
šobe zagotavljajo preprosto 
menjavo šob in so primerne 
za talne šobe T-Racer T 7 
Plus, T 5 in T 450. Vklju-
čene so šobe za različne 
razrede zmogljivosti viso-
kotlačnih čistilnikov.

Komplet nadomestnih  
šob za T-Racer
Kataloška št.: 2.644-081
Cena v €*: 14,99

Nadomestna pištola z 
zaslonom LED za prikaz 
stopnje tlaka omogoča 
vedno pravilno izbiro tlaka 
za vsa čistilna opravila. Za 
K 3 FC in K 3 Premium FC.

Pištola G 120 Q FC s 
sistemom Quick Connect
Kataloška št.: 2.643-823
Cena v €*: 40,99

Nova pištola G 180 Q, ki je 
opremljena s sistemom 
Quick Connect, je 13 cm 
daljša in nudi pri čiščenju s 
Kärcherjevimi visokotlač-
nimi čistilniki zdaj še boljše 
udobje in ergonomijo.

Pištola G 180 Q s 
sistemom Quick Connect 
Kataloška št.: 2.642-889
Cena v €*: 40,99

Podaljšek razpršilne cevi, 
dolg 0,4 m. Za učinkovitejše 
čiščenje težko dostopnih 
mest. Primerno za ves 
Kärcherjev pribor.

1-stopenjski podaljšek za 
razpršilno cev
Kataloška št.: 2.643-240
Cena v €*: 20,99

Nadomestna pištola za 
Kärcherjeve visokotlačne 
čistilnike razredov od K 2 
do K 7 za domačo uporabo. 
Za vse visokotlačne čistil-
nike, pri katerih se visoko-
tlačna cev pritrdi s pomočjo 
sponke na pištoli (brez sis-
tema Quick Connect).

Pištola brez sistema  
Quick Connect G 160 
Kataloška št.: 2.641-959
Cena v €*: 30,99

Teleskopska razpršilna 
cev
Kataloška št.: 2.642-347
Cena v €*: 132,99

Teleskopska razpršilna cev 
(1,2 –4 m) za preprosto 
čiščenje težko dostopnih 
mest. Z ramenskim pasom, 
bajonetnim spojem, prija-
zno in vgrajeno, ergonom-
sko nastavljivo pištolo. 
Teža: pribl. 2 kg.

Sesalna cev SH 5
Kataloška št.: 2.643-100
Cena v €*: 35,99

Omogoča sesanje vode iz 
alternativnih virov, npr. 
sodov za deževnico. V dol-
žini 5 m z nepovratnim 
ventilom, ne vsebuje ftala-
tov in PVC, reciklirati se jo 
da do 90 %, poleg tega pa 
je zapakirana v okolju pri-
jazno embalažo. Za naprave 
razredov K 4–K 7.

Komplet za čiščenje cevi 
7,5 m PC 7,5
Kataloška št.: 2.637-729
Cena v €*: 81,99

Komplet za čiščenje cevi s 
7,5 m dolgo gibko cevjo za 
čiščenje cevi, odtokov in 
vertikalnih cevi – za učin-
kovito odmašitev.
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Komplet za čiščenje 
strešnih žlebov in cevi 
PC 20, 20 m
Kataloška št.: 2.642-240
Cena v €*: 102,99

Komplet za čiščenje cevi 
PC 15, 15 m
Kataloška št.: 2.637-767
Cena v €*: 102,99

Komplet za čiščenje cevi s 
15 m dolgo gibko cevjo za 
čiščenje cevi, odtokov in 
padnih cevi – za učinkovito 
odmašitev.

20 m dolg komplet za 
čiščenje strešnih žlebov in 
cevi dela povsem sam – z 
visokim tlakom. Odtoke, 
zamaške v ceveh in strešne 
žlebove počistite brez 
truda.

Komplet za peskanje/
mokro peskanje
Kataloška št.: 2.638-792
Cena v €*: 84,99

Sredstvo za peskanje
Kataloška št.: 6.280-105
Cena v €*: 30,99

Komplet za mokro peskanje 
za odstranjevanje rje, barve 
in trdovratne umazanije v 
kombinaciji s sredstvom za 
peskanje Kärcher.

Fino sredstvo za peskanje 
(zrnatost 0,2–0,8 mm) za 
nežno čiščenje klinkerja, 
opek, jekla, trdega lesa in 
betona. Idealno za odstra-
njevanje rje in laka.

Vodni filter za zaščito viso-
kotlačne črpalke pred delci 
umazanije iz umazane 
vode.

Zglob Vario, brezstopenjsko 
nastavljiv za 180°, za čišče-
nje težko dostopnih mest. 
Priključite ga lahko med 
visokotlačno pištolo in 
dodatno opremo ali med 
podaljšek razpršilne cevi in 
dodatno opremo.

Vodni filter
Kataloška št.: 4.730-059
Cena v €*: 16,99

Zglob Vario
Kataloška št.: 2.640-733
Cena v €*: 27,99

Za sisteme Quick Connect, 
primeren za vse visoko-
tlačne čistilnike Home & 
Garden. (od leta izde-
lave 1992)

Visokotlačni adapter 
Kataloška št.: 4.470-041
Cena v €*: 7,99
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Za naprave razredov K 2 do 
K 7 s sistemom Quick  
Connect. Za Kärcherjeve 
visokotlačne čistilnike za 
domačo uporabo, izdelane 
od leta 2009, pri katerih se 
cev na pištolo in napravo 
priključi s hitro spojko. 9 m, 
180 bar, 60 °C.

Visokotlačna cev  
Quick Connect H 9 Q
Kataloška št.: 2.641-721
Cena v €*: 66,99

Nadomestne visokotlačne cevi: sistem od 2009 s sistemom 
Quick Connect

Podaljšek za visokotlačno cev: sistem do leta 2007 in za 
naprave brez sistema Quick Connect

Kompleti nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992

Visokotlačna nadomestna gibka cev: s sistemom proti 
vzvoju in sistemom Quick Connect

Podaljšek za visokotlačno cev: sistem od 2008 za naprave 
s sistemom Quick Connect

Inovativna visokotlačna cev 
PremiumFlex s sistemom 
proti vzvoju za delo brez 
vozlov. 10 m dolžine. 
Vključno s priključkom 
Quick Connect. Za naprave 
razredov K 2 do K 7.

H 10 Q PremiumFlex  
Anti-Twist 
Kataloška št.: 2.643-585
Cena v €*: 81,99

Komplet dodatne opreme z 
12 m dolgo visokotlačno 
cevjo, ergonomsko visoko-
tlačno pištolo in adapterjem 
za naknadno namestitev 
priročnega sistema spajanja 
Quick Connect za razrede K 
2 do K 7. Ni primerno za 
naprave z bobnom za cev.

Komplet dodatne opreme s 
7,5 m dolgo visokotlačno 
cevjo, ergonomsko visoko-
tlačno pištolo in adapterjem 
za naknadno namestitev 
priročnega sistema spajanja 
Quick Connect za razrede 
K 2 do K 7. Ni primerno za 
naprave z bobnom za cev.

Komplet z visokotlačno 
cevjo HK 12
Kataloška št.: 2.643-909
Cena v €*: 91,99

Komplet z visokotlačno 
cevjo HK 7.5
Kataloška št.: 2.643-910
Cena v €*: 71,99

Komplet dodatne opreme s 
4 m dolgo visokotlačno 
cevjo, ergonomsko visoko-
tlačno pištolo in adapterjem 
za naknadno namestitev 
priročnega sistema spajanja 
Quick Connect za razrede 
K 2. Ni primerno za 
naprave z bobnom za cev.

Komplet z visokotlačno 
cevjo HK 4
Kataloška št.: 2.643-912
Cena v €*: 50,99

Podaljšek za visokotlačne 
cevi za večjo prilagodljivost. 
Za naprave razredov K 2 do 
K 7 z navojnim priključkom 
(brez Quick Connect). 
10-metrska kakovostna cev. 
Z zaščito pred pregibanjem 
cevi in medeninastim prik-
ljučkom za daljšo življenjsko 
dobo.

Podaljševalna cev XH 10
Kataloška št.: 2.644-019
Cena v €*: 97,99

Podaljšek za visokotlačne 
cevi za večjo prilagodlji-
vost. 10 m trpežna kakovo-
stna cev DN-8 za dolgo 
življenjsko dobo. Za 
naprave razredov K 3 do 
K 7 od leta 2008 priključ-
kom Quick Connect in za 
nekaj naprav K 2 od leta 
2010 s priključkom Quick 
Connect. 

Podaljševalna cev  
Quick Connect XH 10 Q
Kataloška št.: 2.641-710
Cena v €*: 97,99
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   Kdor ima v svojem avtomobilu kakovostne Kärcher izdelke za čiščenje 
in nego, ima vedno pri sebi vse, kar potrebuje: po pranju v samodejni 
avtopralnici, v samopostrežni avtopralnici, doma in na poti.  

NAŠ 
NASVET
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Vrhunsko čisto.
Vožnja v čistem avtomobilu je 
občutno prijetnejša. Ker je videti 
kot nov, ker v njem prijetno diši in  
ker bo dejansko trajal dlje. Umaza-
nija namreč ne povzroča le slabega 
videza, temveč tudi trajne 
poškodbe na vozilu. Za sijoč videz 
in dolgotrajno zaščito so na voljo 
preizkušeni Kärcherjevi izdelki za 
čiščenje in nego. Učinkujejo. Dolgo.

Super VAU!
Platišče, steklo, lak – s Kärcherjevimi 
izdelki za čiščenje in nego je mogoče 
očistiti vsak del. Tudi ko gre za čiščenje 
notranjosti, imamo optimalno rešitev za 
vsak material. Sledi čiščenja stekel in 
drugi madeži izginejo, plastični deli pa 
spet dobijo svojo prvotno barvo. Vse, 
kar potrebujete za lep videz, prijeten 
vonj in dobro počutje.
Zato le vstopite in začutite VAU!

   Kärcher stopnjuje občutek razkošja –  
s kakovostnimi izdelki za izvrstne 
rezultate čiščenja.  

BRING BACK THE 
WOW TO YOUR BABY!

Več nasvetov za nego in sijoč 
videz vozila najdete na spletnem 
mestu www.kaercher.si
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Kärcher ponuja celovit izbor izdelkov za čiščenje in nego avtomobila – 
od glave do pete. Milo, krema, losjon za telo, dezodorant ... vse, kar 
potrebujete za popoln videz. Pregled kakovostnih izdelkov za čiščenje 
in nego avtomobila.

Čistilo za platišča Premium

 ■  Obzirno čiščenje platišč iz vseh običajnih materialov,  
vključno z aluminijem in kromom

 ■  Hitro odstranjevanje trdovratne umazanije, npr. zavornega  
prahu, soli za posipanje ali cestne umazanije

 ■ Formula za hitro učinkovanje zagotavlja sijoče rezultate čiščenja
 ■  Z indikatorjem učinkovanja: intenziven barvni preskok z  
bele na rdečo

 ■ Brez kisline
 ■ Vsebina 500 ml

Odstranjevalo insektov 3 v 1

 ■  Brez truda odstranjuje mrčes s stekla, mreže  
hladilnika, laka in platišč

 ■  Zelo obzirno do vseh materialov, npr.  
aluminija, laka in umetnih snovi

 ■ Deluje hitro in učinkovito
 ■ Zelo izdatno
 ■ Vsebina 500 ml

Politura za pranje

 ■  Za nov in manj poškodovan lak
 ■  Zaščitna politura in nega laka v samo enem koraku
 ■  S polirnimi nastavki najnovejše tehnologije odstranjuje drobne 
praske, majhne zareze in sledi uporabe krtač za pranje

 ■ Intenzivno osveži barvo z učinkom zaščite
 ■ Intenziven barvni lesk brez motečih hologramov
 ■  Zaščiti lak pred vplivi okolja in ohranja  
barvo

 ■ Vsebina 500 ml

NEGA VOZIL

Kataloška številka: 6.296-048

Cena v €*: 13,99

Kataloška številka: 6.295-761

Cena v €*: 9,99

Kataloška številka: 6.296-108

Cena v €*: 12,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

NOVO
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Čistila za notranjost

 ■  Mehko in učinkovito čiščenje celotne notranjosti 
avtomobila

 ■  Hitro odstranjuje madeže z armaturne plošče,  
vratnih oblog, gumenih tesnil, oblazinjenja ter  
gladkega in umetnega usnja

 ■  Trajno nevtralizira neprijetne vonjave in prijetno odišavi 
zrak

 ■ Antistatični učinek upočasni ponovno nabiranje umazanije
 ■ Vsebina 500 ml

Čistilo za avtomobilska stekla

 ■  Čiščenje brez progastih sledi in bleščanja – za vse steklene 
površine, kot so okna in ogledala

 ■  Z močnim učinkom z lahkoto in popolnoma odstrani 
ostanke mrčesa, cestno umazanijo, ptičje iztrebke, mastne 
madeže, ostanke silikona in nikotin

 ■ Antistatični učinek upočasni ponovno nabiranje umazanije
 ■ Omeji bleščanje in zagotovi jasen pogled
 ■ Vsebina 500 ml

Negovalno sredstvo za svilnate notranje površine

 ■  Globinsko učinkovanje na svilnato sijajne površine  
iz plastike in gume

 ■ Zapolni drobne praske
 ■  Zagotovi lepši, svilnato sijajen videz
 ■ Za prijetno počutje
 ■ Ustvari površinski sloj, ki odbija vodo in umazanijo
 ■ Vsebina 500 ml

Kataloška številka: 6.296-105

Cena v €*: 8,99

Kataloška številka: 6.296-106

Cena v €*: 8,99

Kataloška številka: 6.296-107

Cena v €*: 10,99

NOVO

NOVO

NOVO
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Jasen pogled iz avtomobila v vseh smereh, tako poleti kot pozimi, ni  
le prijeten za oko, ampak je tudi zelo pomemben za varnost v cestnem 
prometu. Vseeno je, ali gre za ostanke mrčesa ali soli za posipanje – 
Kärcherju ima prava čistila za vse letne čase.

Koncentrat zimskega čistila za stekla 

 ■  Zaščita pred zmrzovanjem do −60 °C
 ■ Zagotavlja jasen pogled brez prog in bleščanja
 ■  Zapolni drobne praske, s tem zagotovi pa gladko  
in tiho drsenje brisalcev po steklu

 ■  Temeljito odstranjuje umazanijo, značilno za  
zimski čas, na primer sol in cestno umazanijo

 ■  Omogoča majhno porabo z največjo močjo čiščenja  
z le nekaj zamahi brisalcev

 ■  Zelo izdaten: ena posoda (5 litrov) zadostuje  
za 15 litrov čistilne tekočine

 ■  Primeren za pahljačaste šobe. Za ksenonske žaromete  
in prozorna razpršilna stekla iz umetne snovi

 ■  Zahvaljujoč funkciji proti vodnemu kamnu se lahko  
meša z vodo vseh trdot

 ■ Vsebina 5 l

Koncentrat poletnega čistila za stekla 1 : 100

 ■  Zagotavlja jasen pogled brez prog in bleščanja
 ■  Temeljito odstranjuje umazanijo, značilno za poletni čas,  
na primer ostanke mrčesa, ptičje iztrebke ali cvetni prah

 ■  Omogoča majhno porabo z največjo močjo čiščenja  
z le nekaj zamahi brisalcev

 ■  Zelo izdaten: ena 250-ml posoda zadostuje za 25 litrov  
čistilne tekočine

 ■  Primeren za pahljačaste šobe. Za ksenonske žaromete  
in prozorna razpršilna stekla iz umetne snovi

 ■  Zahvaljujoč funkciji proti vodnemu kamnu se lahko  
meša z vodo vseh trdot

 ■ Vsebina 250 ml

NEGA VOZIL
KONCENTRATI ČISTIL ZA PRALNIK STEKLA

Kataloška številka: 6.296-109

Cena v €*: 20,99

Kataloška številka: 6.296-110

Cena v €*: 7,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

NOVO

NOVO
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KÄRCHER NA POTI.

Vseeno je, ali potujete, vozite kolo ali sprehajate psa: potovanje in 
preživljanje časa na prostem prinaša veselje. Včasih pa tudi umaza-
nijo. In takrat je koristno imeti s seboj kompakten čistilnik, kot je 
Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus. Zahvaljujoč vgrajeni akumulator-
ski bateriji in 7-litrski posodi za vodo lahko hitro in z lahkoto kar 
sproti odstranite umazanijo, pa naj gre za umazane čevlje, kolesa ali 
hišne ljubljenčke – zato vaš avto in vaš dom ostaneta čista. S čistil-
nikom Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus vas umazanija na poti ne 
more več presenetiti, narava pa ostane tam, kamor spada.
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Rezervoar za vodo (7 l)
Preprosto snemite in napolnite pod 
tekočo vodo. Zadošča za čiščenje v 
trajanju do 4 minut. Povedano dru-
gače: za do 3 kolesa.

Polnilni vtič  
Z gumijastim  
pokrovom za zaščito  
pred umazanijo.

Dvojni ročaj
Za udobno ločeno prena-
šanje naprave in rezervo-
arja. Za še bolj kompaktno 
shranjevanje lahko ročaj 
potisnete navzdol.

LED-zaslon
Če naprava deluje, bo LED-dioda 
svetila, če je napolnjenost aku-
mulatorske baterije nizka, pa bo 
utripala.

Veliko stikalo za vklop/izklop
Za preprosto upravljanje.  
Stanje pripravljenosti, če  
naprave ne uporabljate.

Spiralna cev (2,80 m)
Za velik doseg. Cev lahko 
skupaj s pištolo udobno in 
kompaktno shranite pod 
rezervoarjem.

Kompaktna pištola  
Z zamenljivo šobo s 
ploščatim curkom. 

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

OC 3 Plus

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Prostornina posode za vodo: 7 l

Čas delovanja baterije: 15 min

Kataloška številka: 1.680-030

Cena v €*: 189,99

NOVO
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

MOBILNO ČIŠČENJE

Kdor čisti s Kärcherjevimi nizkotlačnimi čistilniki, je popolnoma 
neodvisen od priključkov za vodo in elektriko. Z ustreznim pri-
borom pa bo načrtovanje prostega časa še svobodnejše.

OC 3 Plus

 ■ Udobna 7-litrska posoda za vodo
 ■ Dolg čas delovanja akumulatorske baterije

Tehnični podatki

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Akumulatorska baterija: litij-ionska baterija

Čas delovanja baterije: do 15 min

Kataloška številka: 1.680-030

Cena v €*: 189,99

OC 3 Plus Car

 ■  Udobna 7-litrska posoda za vodo
 ■  S priloženim avtomobilskim adapterjem lahko OC 3 Plus  
deluje na akumulator avtomobila.

Tehnični podatki

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Akumulatorska baterija: litij-ionska baterija

Čas delovanja baterije: do 15 min

Kataloška številka: 1.680-034

Cena v €*: 209,99

NOVO

NOVO
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Več o tem na:
www.kaercher.si

OC 3 Adventure Box

 ■  Vključno s prilegajočo se škatlo za  
shranjevanje z univerzalno krtačo in sesalno  
cevjo za čiščenje opreme za prosti čas

Tehnični podatki

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Akumulatorska baterija: litij-ionska baterija

Čas delovanja baterije: do 15 min

Kataloška številka: 1.680-016

Cena v €*: 199,99

OC 3

 ■  Kompakten in priročen s 3-litrsko posodo za vodo

Tehnični podatki

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Akumulatorska baterija: litij-ionska baterija

Čas delovanja baterije: do 15 min

Kataloška številka: 1.680-015

Cena v €*: 179,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

MOBILNO ČIŠČENJE

Kdor čisti s Kärcherjevimi nizkotlačnimi čistilniki, je popolnoma neod-
visen od priključkov za vodo in elektriko. Z ustreznim priborom pa bo 
načrtovanje prostega časa še svobodnejše.

OC 3 Pet Box

 ■  Vključno s prilegajočo se škatlo za shranjevanje  
s šobo s stožčastim curkom, krtačo za čiščenje dlake  
in brisačo za obzirno čiščenje hišnih ljubljenčkov

Tehnični podatki

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Akumulatorska baterija: litij-ionska baterija

Čas delovanja baterije: do 15 min

Kataloška številka: 1.680-018

Cena v €*: 199,99

OC 3 Bike Box

 ■  Vključno s prilegajočo se škatlo za shranjevanje  
z univerzalno krtačo, čistilom za kolesa/motorna  
kolesa in krpo iz mikrovlaken

Tehnični podatki

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Akumulatorska baterija: litij-ionska baterija

Čas delovanja baterije: do 15 min

Kataloška številka: 1.680-017

Cena v €*: 199,99
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Želite očistiti okolico okrog hiše? Absolutno: z našimi kompleti 
„Tuning Kits“ bo univerzalni prenosni čistilnik Mobile Outdoor 
Cleaner postal pravi specialist za posebna čistilna opravila.

VEN? NOTER!
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Kärcherjev komplet za 
čiščenje domačih živali vse-
buje šobo s stožčastim cur-
kom s posebej nežnim cur-
kom vode ter krtačo za 
čiščenje trdovratne umaza-
nije. Za sušenje in zaščito 
pred neprimernimi vonja-
vami vam nudimo zmo-
gljivo krpo iz viskoze. Ška-
tla s priborom se pritrdi 
neposredno na napravi.

Univerzalna krtača z meh-
kimi ščetinami za 
trdovratno umazanijo in 
sesalna cev za uporabo 
alternativnih virov vode, ki 
omogoča neodvisnost od 
prostornine posode za 
vodo, sta priložena v pri-
ročni, prilegajoči se škatli 
za shranjevanje, ki jo je 
mogoče pritrditi na 
napravo.

V priročni škatli za shranje-
vanje, ki jo je mogoče pritr-
diti na napravo, najdete 
vse, kar potrebujete za 
mobilno čiščenje kolesa na 
poti: mehko univerzalno 
krtačo in posebno, do 
sestavnih delov obzirno 
čistilo. Vključno s puhasto 
krpo iz mikrovlaken za 
sušenje pred natovarjanjem 
v avto.

Komplet Mobile Outdoor  
Cleaner Bike Box
Kataloška št.: 2.643-858
Cena v €*: 40,99

Komplet Mobile Outdoor  
Cleaner Pet Box
Kataloška št.: 2.643-859
Cena v €*: 40,99

Komplet Mobile Outdoor  
Cleaner Adventure Box
Kataloška št.: 2.643-857
Cena v €*: 40,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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Kdor kolesari s psom ali uporablja prikolico za kolo skupaj s štiri-
nožcem, lahko seveda posebej kupi vso potrebno dodatno opremo. 
Tako so prostočasne dejavnosti lahko še preprostejše in učinkovitejše.

VSE, KAR SPADA ZRAVEN.



247

Sesalna cev za mobilno 
čiščenje se priključi na 
tlačni čistilnik in omogoča 
uporabo alternativnih vod-
nih virov, kot so npr. 
vodnjaki ali kanistri.

Na cev lahko po potrebi 
dodatno namestite namen-
sko točkovno šobo ali šobo 
s stožčastim curkom za 
nežno čiščenje dlake.

Če se pri čiščenju kolesa 
zmočite, po opravljenem 
delu ne morete biti povsem 
zadovoljni. Toda za to lahko 
poskrbi učinkovita zaščita 
pred škropljenjem.

S pogonskim kablom za 
motorna vozila lahko pre-
nosni čistilnik Mobile Out-
door Cleaner OC 3 priročno 
poganjate z avtomobilskim 
akumulatorjem.

S kakovostno mehko krpo 
iz mikrovlaken boste lahko 
vse očiščene predmete 
dobro posušili.

Posebna krpa iz mikrovla-
ken za brisanje psa. Je zelo 
vpojna in preprečuje nasta-
nek vonjav.

Temeljito krtačenje živalske 
dlake: krtača za čiščenje 
dlake bo iz dlake odstranila 
tudi trdovratno umazanijo.

Univerzalna krtača za ide-
alno čiščenje s krtačo. 
Namesti se na pištolo viso-
kotlačnega čistilnika, spro-
sti trdovratno umazanijo in 
neguje občutljive kompo-
nente.

Univerzalna krtača
Kataloška št.: 2.643-870
Cena v €*: 20,99

Krtača za čiščenje kožuha
Kataloška št.: 2.643-874
Cena v €*: 11,99

Krpa iz mikrovlaken
Kataloška št.: 2.643-872
Cena v €*: 7,99

Sesalna cev
Kataloška št.: 2.643-871
Cena v €*: 20,99

Brisača za hišne 
ljubljenčke
Kataloška št.: 2.643-873
Cena v €*: 10,99

Točkovna šoba 
Kataloška št.: 2.644-125
Cena v €*: 17,99
Stožčasti curek
Kataloška št.: 2.643-875
Cena v €*: 17,99

Avtomobilski adapter
Kataloška št.: 2.643-876
Cena v €*: 30,99

Zaščita pred  
škropljenjem
Kataloška št.: 2.644-169
Cena v €*: 25,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO

NOVO
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ČISTOČA NA POTI – HITRO, UČINKOVITO IN 
POPOLNOMA NEODVISNO OD ELEKTRIKE. 
KÄRCHERJEVI ČISTILNIKI HANDHELD.

MOBILNO ČIŠČENJE
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OC 3 Plus 1.680-030  ■   ■   ■  7 l  ■  –  ■  – – –

OC 3 Plus Car 1.680-034  ■   ■   ■  7 l  ■   ■   ■  – – –

OC 3 1.680-015  ■   ■   ■  4 l  ■  –  ■  – – –

OC 3 Adventure Box 1.680-016  ■   ■   ■  4 l  ■  –  ■   ■  – –

OC 3 Bike Box 1.680-017  ■   ■   ■  4 l  ■  –  ■  –  ■  –

OC 3 Pet Box 1.680-018  ■   ■   ■  4 l  ■  –  ■  – –  ■  

Tlačni čistilnik brez zamenjave baterije

 ■ Vključeno v obseg dobave.NOVO 
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ČISTILNIKI ZA TERASE

   Lesena tla vedno čistite v smeri vlaken. S tem preprečite, da 
bi se lesena vlakna postavila pokonci. Deske ostanejo gladke 
in so bolje zaščitene pred zunanjimi vplivi.  

NAŠ 
NASVET
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Čiščenje s Kärcherjem? Jasno!
Vsako pomlad znova: terasa nujno 
potrebuje generalno čiščenje. 
Sonce, dež, sneg in led pustijo 
sledi, organske obloge, mah in 
druga umazanija skazijo površine 
in obloge. Še dobro, da lahko 
metla, sirkova krtača in vedro za 
čiščenje ostanejo tam, kjer so: v 
omari. Kajti zdaj imamo na voljo 
ne samo hitrejšo, ampak tudi 
veliko temeljitejšo in preprostejšo 
rešitev: Kärcherjev čistilnik za 
terase PCL 4.

Les, WPC in kamen.
Z vrtečimi se krtačnimi valji in vgra-
jenim doziranjem vode model PCL 4 
v enem samem koraku odstrani tudi 
najbolj trdovratno umazanijo s 
površin iz lesa, WPC in gladkih 
kamnitih ploščic z zaprto površinsko 
strukturo, vključno s splakovanjem. 
Temeljito, enakomerno in brez 
truda, zahvaljujoč izmenljivim krta-
čam za različna tla, ki jih je mogoče 
zamenjati brez orodja. Povsem 
preprosto je tudi upravljanje: pri-
ključite električni kabel in cev za 
vodo– in začnite.

   Napornemu drgnjenju je končno odzvonilo, 
rezultat čiščenja je občutno boljši in delo je 
končano veliko prej.  

SUPER 
ZA TERASO.

Več o čistilnikih za terase  
na www.kaercher.si
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ČISTILNIKI ZA TERASE

ZA LESENA TLA TERAS,  
KI PREDSTAVLJAJO SAMO VAŠ SVET … 

Pripravite svoj oder za brezskrbno poletje. Brez trdovratne in globinske 
umazanije. Zakaj bi klečali, drgnili in se potili, ko pa gre tudi drugače – 
vzravnano in z nasmehom. Za vse to poskrbi čistilnik za terase PCL 4, spe-
cialist za lesene terase. Potrebujete le priključek za elektriko in vodo, za 
vse drugo poskrbijo krtačni valji skorajda sami. Ker so vsaka tla drugačna 
in voda stane, lahko povsem preprosto nastavite pretok, ki ga potrebujete.
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PCL 4

Moč: 600 W

Št. vrtljajev valjev: 600–800 vrt/min

Tlak: maks. 10 bar

2 krtačna valja za lesene površine

Kataloška številka: 1.644-000

Cena v €*: 239,99

Ročno nastavljanje vode
Količino vode lahko nastavite po 
želji in jo tako prilagodite stopnji 
umazanije.

Enakomerno čiščenje
Inovativna tehnologija valjev in 
ščetine iz posebnega materiala 
omogočajo temeljito in posebno 
enakomerno čiščenje. Izmenljivi 
krtačni valji omogočajo vsestransko 
uporabo (za les, WPC, gladke 
kamnite ploščice z zaprto površin-
sko strukturo).

Krtačni valji
Posebej prilagojeni za čiščenje lesenih 
površin in WPC. Vključeno v obseg 
dobave.

Prihranek prostora pri spravljanju
Preprosto prislonite ob steno: kon-
čano! Zaradi domiselne funkcije za 
prihranek prostora pri spravljanju so 
krtače zanesljivo zaščitene pred 
ukrivljenjem. Še bolje: obesite z roča-
jem na kavelj.

Visoko udobje upravlja-
nja
Ergonomična oblika za 
neutrudljivo in udobno 
delo.

Vgrajeno doziranje vode
Kombinacija rotacijskih krtač-
nih valjev in vode skrbi za 
optimalen rezultat čiščenja. 
Umazanija se zanesljivo loči in 
sproti odplakne.

Krtačni valji za kamnite površine 
Izbirna dodatna oprema za čiščenje 
kamnitih ploščic in večjih plošč z 
zaprto površinsko strukturo. 
Kataloška št.: 2.644-121
Cena v €*: 45,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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   Kliknite! Priporočamo vam uporabo Kärcherjevih univerzalnih cevnih 
spojk. So izjemno stabilne, ter varne pred vlekom in prelomi. Ustre-
zajo vsem premerom cevi (1/2", 5/8", 3/4"). In so združljive z vsemi 
sistemi na klik.  

NAŠ 
NASVET
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Samodejno? Ali ročno?  
Popolno rešitev za zalivanje  
najdete tukaj: 
www.kaercher.si

ZALIVAJTE  
BOLJE.
Samodejno zalivanje.
Najprej delo, potem zabava? Ni 
treba, da je tako. S Kärcherjevimi 
samodejnimi rešitvami za zaliva-
nje boste lahko svoj vrt zalivali 
brez velikega napora. To je 
popolna rešitev za današnji svet, 
ko je prosti čas vedno dragoce-
nejši. 

Ročno zalivanje.
Popoln sistem za zalivanje, ki ne 
zahteva veliko dela!  
Za veliko ljudi je delo na vrtu naj-
boljša oblika sproščanja. Naši pre-
mišljeni izdelki za zalivanje vam 
bodo pomagali, da bodo pri vas 
vse rastline zelene in cvetoče. Delo 
na vrtu pa za vas ne bo več delo, 
temveč užitek. 

   Kärcherjeve izdelke za zalivanje  
lahko brez slabe vesti priporočim.  



256

SensoTimer ST 6 DUO ecologic

 ■  Zalivanje se začne samodejno, ko je prekoračena  
želena vrednost vlažnosti tal

 ■  2 izhoda za vodo, ki ju lahko programirate,  
s senzorjema za merjenje vlage

 ■  Funkcija eco!ogic: zakasnitev vklopa zalivanja  
(1–7 dni)

 ■  Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje

Avtomat za zalivanje WT 5

 ■ Natančno programiranje za različne dneve v tednu
 ■ 2 zalivanji dnevno
 ■ Mogoče je ročno zalivanje
 ■  Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje

Od posamične rešitve za zalivanje lončnic do celovitega paketa za 
brezskrbno zalivanje velikih vrtov, od idealne rešitve za čas dopusta 
do trajne uporabe: naši sistemi zalivanja se vedno prilagodijo vašim 
potrebam.

SISTEMI ZA ZALIVANJE
SAMODEJNO ZALIVANJE

Kataloška številka: 2.645-219

Cena v €*: 65,99

Kataloška številka: 2.645-214

Cena v €*: 197,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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Komplet za zalivanje lončnic Kärcher Rain System®

 ■ Začetni komplet za učinkovito zalivanje
 ■ Za do 15 rastlin na balkonu in terasi
 ■ Idealno za lončnice, korita za rože in balkonska korita
 ■ Preprosta montaža brez orodja 

 
Komplet vsebuje:
 ■  1 × prilagodljiva cev 1/2" (10 m), 1 × priključek za armaturo 
G3/4 z 1 × reducirnim nastavkom G1/2 in 1 × cevna spojka 
za priključitev na vodno pipo

 ■  1 × tanka cev (premer 4 mm, dolžina 10 m)  
za povezavo z lonci

 ■ 15 × kapljalnik (nastavljiv pretok vode od 0 do 10 l/h)
 ■  15 × količek za pritrditev cevi neposredno na kapljalnik  
ali za pritrditev tanke cevi (4 mm)

 ■ 10 × T-kos za priključitev tankih cevi (4 mm) 

Kärcher Rain Box

 ■  Idealen začetniški komplet za učinkovito zalivanje
 ■ Sistem je primeren za vse oblike vrtov
 ■  Različice zalivanja za žive meje, grme ter zelenjavne in  
cvetlične grede

 ■ S priročno nosilno škatlo iz umetne mase 
 
Komplet vsebuje:
 ■  1 × cev za kapljično zalivanje (10 m), 1 × cev  
za Kärcher Rain System® (15 m)

 ■  4 × T-kos z uravnavanjem pretoka vode, 4 × I-kos,  
10 × kapljalna manšeta, 5 × količek za pritrditev cevi, 
5 × končnik, 1 × filter, 2 × spojka

 ■ 1 × priključek za armaturo G1 z reducirnim nastavkom G3/4

Kataloška številka: 2.645-238

Cena v €*: 109,99

Kataloška številka: 2.645-276

Cena v €*: 60,99
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PREGLED AVTOMATOV ZA ZALIVANJE  
IN SISTEMA Kärcher Rain System®:

K
at

al
oš

ka
 

št
.:

Ce
na

 v
 €

*:

SensoTimer ST 6 DUO ecologic 2.645-214 197,99

SensoTimer ST 6 ecologic 2.645-213 129,99

Avtomat za zalivanje WT 5 2.645-219 59,99

Avtomat za zalivanje WT 4 2.645-174 39,99

Samodejno zalivanje

Kärcher Rain Box 2.645-238 109,99

Komplet za zalivanje lončnic 2.645-276 60,99

Kapljalna manšeta (5 kosov) 2.645-234 10,99

Pršilne manšete (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°) 2.645-236 14,99

Tesnilna manšeta (5 kosov) 2.645-235 8,99

Količek za pritrditev (5 kosov) 2.645-237 6,99

Cev za Kärcherjev Rain System® 1/2", 10 m 2.645-227 18,99

Kapljalna cev 1/2", 10 m 2.645-229 20,49

Kapljalna cev 1/2", 25 m 2.645-228 42,99

Filter delcev 2.645-225 11,99

Reducirni tlačni regulator s filtrom 2.645-226 17,99

T-kos z regulacijo (2 kosa) 2.645-231 10,99

I-kos (2 kosa) 2.645-232 6,99

Končnik (2 kosa) 2.645-233 6,99

Komplet šob 2.645-239 43,99

Komplet spojnih elementov 2.645-240 38,99

Komplet kapljalnih cevi 2.645-241 48,99

Kärcherjev Rain System®

SISTEMI ZA ZALIVANJE
SAMODEJNO ZALIVANJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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DODATNA MOČ ZA VAŠO  
VRTNO CEV.

Nenadzorovano brizganje vode nima učinka. Če teče pravilno, ima ravno 
pravšen učinek – tako za rahlo umazane vrtne naprave kot za vrtnarjevo 
dušo. Waterbooster WBS 3 s funkcijo Boost zagotovi curek pod nadzoro-
vanim pritiskom, da gre čiščenje lažje od rok. Preprosto priključite spojko 
na vrtno cev in imejte nadzor nad brizganjem z dvema različnima obli-
kama curka vode. Kako zabavno!
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Waterbooster WBS 3

Oblika curka vode: točkasti curek, rotacijski curek

Zmogljivost črpanja: maks. 583 l/h

Maks. število vrtljajev na minuto: 1.100

Kataloška številka: 1.645-600

Cena v €*: 39,99

Inovativna funkcija Boost
Rotacijski curek omogoča hitro 
čiščenje rahlo umazanih površin.

Kakovostna kovinska šoba 
Kovinska šoba omogoča 
natančno čiščenje s točk-
ovnim curkom.

Plug-and-Play
Združljivo z vsemi običajnimi 
sistemi na klik.

Preprosta uporaba
Preprost preklop med 
točkovnim in rotacij-
skim curkom z 2-sto-
penjskim stikalom.

Priročno upravljanje
Lahka in ergonomična 
oblika za udobno 
upravljanje.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
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Waterbooster WBS 3 je več kot samo naprava za zalivanje 
ali navlaževanje z vrtno cevjo. Zadostuje le klik in na videz 
običajna vrtna cev se spremeni v učinkovit čistilnik. S točk-
ovnim curkom za natančno odstranjevanje umazanije in 
rotacijskim curkom s funkcijo Boost učinkovito čisti manjše 
površine in izpira. Preprost preklop omogoča 2-stopenjsko 
stikalo na ergonomičnem ročaju.

Tudi vrtne naprave in pohištvo ali koš za odpadke lahko 
očistite v trenutku, ne da bi se jih dotaknili. Zelo hitro.  
In zabavno.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ V primerjavi s klasičnimi vrtnimi  
škropilnicami je čiščenje z rota-
cijskim curkom za 50 odstotkov 
hitrejše. 

 ■ S kakovostno kovinsko šobo  
za natančen curek.  

 ■ Brez zamudnega nameščanja,  
dodaten pribor ni potreben.

TAJNO OROŽJE ZA VAŠ VRT.

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE



1

2

263

Funkcija Boost
Rotacijski curek je idealen za čiščenje rahlo 
umazanih površin.

Točkast curek
Za natančno odstranjevanje umazanije – tudi  
na težje dostopnih mestih.

1

2
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VSAKA KAPLJICA JE POD NADZOROM.

Konec z mokrimi rokami! Naša večfunkcijska razpršilna pištola 
z dvojnim membranskim tesnilom prepreči kapljanje vode pri 
menjavi oblike curka ali ob izklopu. Tako da bo vsaka kapljica 
pristala tam, kjer mora: neposredno pri rastlinah.
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Preprosta 
menjava oblike curka 
Glede na potrebo.

Udobno neprekinjeno 
zalivanje 
Zahvaljujoč sprožilcu, 
ki ga lahko zaklenete.

Kakovostno  
in robustno
Kovinske kompo-
nente za dolgo 
življenjsko dobo in 
privlačen videz.

Udobje in zaščita
Kakovostne mehke 
komponente omogo-
čajo ergonomično 
delo brez drsenja in 
zaščitijo pištolo pred 
poškodbami.

Suhe roke 
Zahvaljujoč inovativni 
membranski tehnolo-
giji: brez kapljanja pri 
menjavi oblike curka 
in ob izklopu.

Udobno uravnavanje  
količine vode
Količina vode je indi-
vidualno nastavljiva.

Individualna 
nastavitev ročaja
Vrtljivi ročaj lahko po 
svoji želji nastavite 
glede na uporabnika.

Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium

4 oblike curka: prha, vodoraven ploski  
curek, meglica, perlator

Ergonomsko uravnavanje količine vode  
z eno roko od min. do maks.

Kataloška številka: 2.645-271

Cena v €*: 34,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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Vse je zgolj odvisno od pravilne nastavitve: prha, meglica, 
vodoraven ploski curek ali perlator – stilsko dovršena več-
funkcijska razpršilna pištola Premium je lahko svojemu 
imenu v ponos in nudi s 4 nastavljivimi oblikami curka vodo 
v najboljši obliki. Popolnoma prilagodljiva glede na vaše 
potrebe in rastline. Brez kapljanja zahvaljujoč inovativni 
membranski tehniki. Izjemno priročna zahvaljujoč nastavitvi 
ročaja glede na potrebe. A tudi robustni kovinski elementi 
so plod vrhunske izdelave – kakovost, ki jo lahko vidite.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Menjava oblike curka in izklop 
brez nadležnega kapljanja (v 
notranjosti pršilnega nastavka  
sta vgrajeni 2 ločeni membrani). 

 ■ Vrtljiv ročaj omogoča udobno in 
uporabniku prijazno uporabo. 

 ■ 4 različne oblike curka: za vsako 
potrebo primerna rešitev.

RAZPRŠITEV PO MERI.

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE
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Absolutna varnost pred kapljanjem 
zahvaljujoč dvojni membranski tehnologiji.

Prilagodljiva nastavitev 
ročaja z vrtljivim ročajem.

Različne oblike curka 
vklj. s perlatorjem za zalivanje lončnic in 
polnjenje posod.

1

2

3
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Kovinska večnamenska razpršilna  
pištola Premium

 ■ Zaščita pred kapljanjem
 ■ Robustni kovinski elementi za dolgo življenjsko dobo
 ■ Vrtljiv ročaj za individualno upravljanje
 ■  4 oblike curka: prha, meglica, perlator, vodoraven  
ploski curek

 ■ Ergonomično uravnavanje količine z eno roko
 ■ Preprosto sistem za blokiranje za stalno zalivanje

Kovinska razpršilna pištola Premium

 ■ Vrtljiv ročaj za individualno upravljanje
 ■ Robustni kovinski elementi za dolgo življenjsko dobo
 ■ Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega do  
stožčastega curka

 ■ Ergonomično uravnavanje količine z eno roko
 ■ Preprosto sistem za blokiranje za stalno zalivanje

Palica za zalivanje Premium

 ■  Nastavitev količine pretoka vode z eno roko  
in funkcija vklopa/izklopa

 ■ 6 oblik curka
 ■ Gibljiva razpršilna glava (180°)
 ■ Priročen nosilec za shranjevanje
 ■ Teleskopska palica (70–105 cm)

Vsak vrt je edinstven. Zato zahteva vsak vrt individualno rešitev za 
zalivanje. Naši pršilni nastavki z vrtljivimi ročaji in preprostim urav-
navanjem količine vode ter razpršilnikom za velike, majhne, ravne in 
strme površine bodo omogočili lahkotnejše in preprostejše delo na 
vrtu. Vaše življenje pa bo tako lažje. 

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE

Kataloška številka: 2.645-271

Cena v €*: 34,99

Kataloška številka: 2.645-270

Cena v €*: 27,99

Kataloška številka: 2.645-137

Cena v €*: 38,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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Impulzni, krožni in
sektorski razpršilnik PS 300

 ■ Površine zalivanja v kotu od 30 do 360°
 ■  Nastavljiv kot zalivanja, npr. za zalivanje pod  
drevesi

 ■  Robustna konica za neravno ali strmo podlago
 ■ Maks. površina zalivanja** 706 m2

Večnamenski talni razpršilnik
MS 100, 6-kratni

 ■  Različni načini zalivanja zahvaljujoč 6 različnim oblikam 
šob

 ■ Stensko držalo
 ■ Maks. površina zalivanja** 78 m2

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV

 ■ Brezstopenjska nastavitev dometa
 ■ Zelo dolga življenjska doba gonila
 ■ Zaščita pred brizganjem za udobno namestitev
 ■ Nastavljiva količina pretoka vode (0–najv.)
 ■ Maks. površina zalivanja** 320 m2

** Navedeni podatki o površini zalivanja veljajo za pritisk 4 barov v vodovodnem sistemu.

Kataloška številka: 2.645-135

Cena v €*: 54,99

Kataloška številka: 2.645-023

Cena v €*: 20,99

Kataloška številka: 2.645-026

Cena v €*: 13,99



270

Priključek za armaturo G1  
z reducirnim nastavkom G3/4

 ■  Idealno za vrtne črpalke Kärcher
 ■ Posebej robustna priključitev na pipo
 ■  Reducirni nastavek omogoča priključitev  
na 2 dimenziji navoja

Spojka za cev iz medenine,
1/2" in 5/8" z zaščito Aqua Stop

 ■  Kakovostna cevna spojka za zahtevno uporabo  
na vrtu

 ■  Izredno dolga življenjska doba zahvaljujoč  
kakovostni izvedbi iz medenine

 ■ Udoben ročaj z mehkim obročem iz umetne snovi
 ■  Za zanesljivo razstavljanje brez škropljenja  
zahvaljujoč funkciji Aqua Stop

 ■ Primerno za cevi 1/2" in 5/8"

Univerzalna cevna spojka Premium z  
zaščito Aqua Stop

 ■  Vsestranska možnost uporabe spojke z vsemi  
običajnimi vrtnimi cevmi (1/2", 5/8" in 3/4")

 ■ Trpežna pritrdilna cevna objemka iz aluminija
 ■  Za zanesljivo razstavljanje brez škropljenja  
zahvaljujoč funkciji Aqua Stop

 ■ Prijemalne vdolbine za preprosto uporabo

Kärcherjeve kakovostne cevi. Robustne, prilagodljive, odporne 
proti prepogibanju in brez mehčal. In za primerno priključitev 
vam nudimo naše cevne spojke, ki izjemno dobro tesnijo.

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE

Kataloška številka: 2.645-196

Cena v €*: 9,99

Kataloška številka: 2.645-007

Cena v €*: 2,99

Kataloška številka: 2.645-017

Cena v €*: 9,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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Cev Performance Plus  
1/2", 20 m

 ■ Za zahtevnejšo uporabo na vrtu
 ■  Ojačeno križno tkanje s pletenimi vlakni
 ■ 3 sloji
 ■ Fleksibilna, odporna proti prepogibu in zvijanju
 ■ 3D-površina za boljši oprijem
 ■ 15 let garancije

Cev PrimoFlex® 1/2", 
20 m

 ■ Za začetnike
 ■ Križno tkanje s pletenimi vlakni
 ■ 3 sloji
 ■ Fleksibilna, odporna proti prepogibu in zvijanju 
 ■ 12 let garancije

Cev Performance Premium 1/2",  
20 m

 ■ Za najzahtevnejšo uporabo na vrtu
 ■  Inovativna spiralna tkanina za  
optimalno zmogljivost

 ■ 5 slojev
 ■  Izjemno fleksibilna, odporna na prepogib in  
zvijanje zahvaljujoč tehnologiji Anti-Torsion

 ■ 3D-površina za boljši oprijem
 ■ 18 let garancije

Kataloška številka: 2.645-324

Cena v €*: 49,99

Kataloška številka: 2.645-318

Cena v €*: 29,99

Kataloška številka: 2.645-138

Cena v €*: 19,99
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Kompakten navijalni boben  
CR 3.110

 ■  Idealen za zalivanje na balkonih ali strešnih terasah
 ■  Možno spraviti tako, da ne zaseda veliko prostora,  
idealno za stanovanje

 ■ Brez umazanije, brez iztekajoče vode
 ■ Preprosto in hitro navijanje in odvijanje

Nosilec cevi Premium  
HR 7.315 Kit 1/2"

 ■  Snemljiv boben za cev (2 v 1) za mobilno ali  
stacionarno uporabo 

 ■  Prostoren predal za shranjevanje vrtnih rokavic,  
škarij, cevi itd.

 ■  Možnost pritrditve palice za zalivanje ali pršilnega 
nastavka

Navijalni boben Premium  
CR 7.220 Automatic

 ■ Za udobno zalivanje vrta
 ■ Samodejen in nadzorovan umik cevi
 ■ Ploščato stensko držalo, ki varčuje s prostorom
 ■ Nastavljiv kot od 0 do 180°
 ■  Nastavljiva ustavitev vrtenja za zaščito pred  
stenami in predmeti 

 ■ Udobno shranjevanje pribora

Dobro spravljeno, a vseeno vedno pri roki! Voziček za cevi  
in sistemi za shranjevanje cevi nudijo vašim cevem varen in  
čist dom. Tako se nikoli več ne boste spotaknili ob cev. Cevi 
pa vam ne bo treba več vleči.

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE

Kataloška številka: 2.645-218

Cena v €*: 164,99

Kataloška številka: 2.645-210

Cena v €*: 54,99

Kataloška številka: 2.645-164

Cena v €*: 76,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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Kovinski voziček za cevi  
HT 80 M Kit

 ■ Robusten, odporen proti koroziji, z dolgo življenjsko dobo
 ■ Ergonomsko oblikovan ročaj, ki ne drsi
 ■ Po višini nastavljiv lok
 ■ Vodilo za cev in ročica s prostim tekom

Voziček za cevi  
HT 4.520 Kit 1/2"

 ■ Za mobilno zalivanje vrta
 ■  Udobno zalivanje s kratko cevjo neposredno na mestu uporabe
 ■ Velika okretnost: udobno izogibanje oviram
 ■ Po višini nastavljiv lok
 ■  Lahko poklopite, tako da potrebuje še manj prostora  
za shranjevanje

 ■ Možnost pritrditve palice za zalivanje ali pršilnega nastavka

Kataloška številka: 2.645-043

Cena v €*: 153,99

Kataloška številka: 2.645-168

Cena v €*: 76,99
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PREGLED PRŠILNIH NASTAVKOV, 
PALIC ZA ZALIVANJE IN RAZPRŠILNIKOV:
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*:

Waterbooster WBS 3 1.645-600 39,99

Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium 2.645-271 34,99

Kovinska razpršilna pištola Premium 2.645-270 27,99

Večnamenska razpršilna pištola Plus 2.645-269 23,99

Razpršilna pištola Plus 2.645-268 18,99

Večnamenska razpršilna pištola 2.645-266 14,99

Razpršilna pištola 2.645-265 12,99

Pršilni nastavek z možnostjo uravnavanja 2.645-267 10,99

Pršilni nastavek 2.645-264 5,99

Pršilni nastavek iz medenine 2.645-054 12,99

Večnamenski komplet razpršilnih pištol Plus 2.645-290 34,99

Komplet razpršilnih pištol 2.645-289 18,99

Komplet pršilnih nastavkov 2.645-288 12,99

Pršilni nastavki

Vrtna prha 2.645-181 54,99

Palica za zalivanje Premium 2.645-137 38,99

Palica za zalivanje 2.645-157 21,99

Stensko držalo 2.645-182 11,99

Vrtne prhe in palice za zalivanje

Krožni razpršilnik RS 130/3 2.645-019 19,99

Krožni razpršilnik RS 120/2 2.645-020 17,99

Razpršilnik CS 90 Vario 2.645-025 7,99

Večnamenski talni razpršilnik MS 100, 6-kratni 2.645-026 13,99

Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik PS 300 2.645-023 20,99

Razpršilnik CS 90 Spike 2.645-024 7,99 

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV 2.645-135 54,99

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S 2.645-134 43,99

Pravokotni zalivalnik OS 3.220 2.645-133 27,99

Razpršilnik

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

 NOVO
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POPOLN PROGRAM: NAŠI NATIČNI CEVNI 
SISTEMI IN KOMPLETI CEVI.
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*:

Večnamenska cevna spojka Premium 2.645-195 9,99

Univerzalna cevna spojka Premium z zaščito Aqua Stop 2.645-196 9,99

Univerzalna cevna spojka Plus 2.645-193 9,99

Univerzalna cevna spojka Plus z zaščito Aqua Stop 2.645-194 9,99

Univerzalna cevna spojka 2.645-191 3,99

Univerzalna cevna spojka z zaščito Aqua Stop 2.645-192 9,99

Univerzalna spojka za popravilo cevi 2.645-197 3,99

Regulirni ventil 2.645-198 9,99

Priključek za armaturo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 2.645-006 2,99

Priključek za armaturo G1 z reducirnim nastavkom G3/4 2.645-007 2,99

Priključek za notranje armature 2.645-010 9,99

2-smerni razdelilnik 2.645-199 9,99

3-smerni razdelilnik 2.645-200 29,99

2-smerna spojka 2.645-008 2,99

3-smerna spojka 2.645-009 3,99

Priključek za napravo G1/2 2.645-098 2,99

Priključek za napravo G3/4 2.645-099 2,99

Sistemi za pritrditev cevi

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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Medeninasta cevna spojka, 1/2" in 5/8" 2.645-015 9,99

Medeninasta cevna spojka, 1/2" in 5/8", z zaščito Aqua Stop 2.645-017 9,99

Medeninasta cevna spojka, 3/4" 2.645-016 9,99

Medeninasta cevna spojka 3/4", z zaščito Aqua Stop 2.645-018 9,99

Medeninasta spojka za popravilo cevi 1/2", 5/8" 2.645-102 9,99

Medeninasta spojka za popravilo cevi 3/4" 2.645-103 9,99

-2-smerna spojka za cev iz medenine 2.645-100 9,99

-3-smerna spojka za cev iz medenine 2.645-101 9,99

Medeninast priključek za armature G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 2.645-013 9,99

Medeninast priključek za armature G1 2.645-014 9,99

Komplet cevi z držalom 1/2", 15 m 2.645-114 41,99

Komplet cevi 1/2", 20 m 2.645-115 41,99

Komplet s spiralno cevjo 5/16", 10 m 2.645-178 41,99

Komplet spiralnih cevi za začetnike 2.645-179 35,99

Priključni komplet 5/8", 1,5 m 2.645-122 13,99

Sistemi za pritrditev cevi

Kompleti cevi
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PREGLED VSEH CEVI, SISTEMOV ZA 
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČKOV ZA CEVI:
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*:

Cev Performance Premium 1/2", 20 m 2.645-324 49,99

Cev Performance Premium 1/2", 50 m 2.645-325 109,99

Cev Performance Plus 1/2", 20 m 2.645-318 29,99

Cev Performance Plus 1/2", 50 m 2.645-319 79,99

Cev Performance Plus 3/4", 25 m 2.645-322 69,99

Cev Performance Plus 3/4", 50 m 2.645-323 129,99

Cev PrimoFlex® 1/2", 20 m 2.645-138 19,99

Cev PrimoFlex® 1/2", 50 m 2.645-139 49,99

Cev PrimoFlex® 3/4", 25 m 2.645-142 59,99

Cev PrimoFlex® 3/4", 50 m 2.645-143 99,99

Cevi

SISTEMI ZA ZALIVANJE
ROČNO ZALIVANJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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Kovinski voziček za cevi HT 80 M 2.645-042 84,99

Kovinski voziček za cevi HT 80 M / Kit 2.645-043 153,99

Voziček za cevi HT 4.500 2.645-170 54,99

Voziček za cevi HT 4.520 Kit 1/2" 2.645-168 76,99

Voziček za cevi HT 3.420 Kit 1/2" 2.645-166 65,99

Navijalni boben Premium CR 7.220 Automatic 2.645-218 164,99

Kompakten navijalni boben CR 3.110 2.645-210 54,99

Nosilec cevi Premium HR 7.300 2.645-163 54,99

Nosilec cevi Premium HR 7.315 Kit 1/2" 2.645-164 76,99

Držalo za cev s predalom za shranjevanje Premium 2.645-162 21,99

Držalo za cev Plus 2.645-161 10,99

Držalo za cev 2.645-044 5,99

Shranjevanje cevi in voziček za cev
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   Za polno zmogljivost črpanja mora biti tlačna črpalka čim 
bliže vodnemu viru. Sesalne in tlačne cevi morajo biti čim 
daljše in imeti čim večji presek. Tako se prepreči izguba 
tlaka in sesalne moči.   

NAŠ 
NASVET

ČRPALKE
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Potopne črpalke.
Poplavljene kleti. Zalite gradbene 
jame. Včasih je treba večje količine 
vode hitro in zanesljivo odčrpati ali 
prečrpati. Pri tem vam bodo poma-
gale črpalke za odpadno vodo. V pri-
meru puščanja pralnega stroja ali pri 
odčrpavanju vrtnega bazena velja: 
toliko nižja kot bo raven preostanka 
vode, toliko bolje. Naše potopne 
črpalke za plitko vodo lahko odsesa-
vajo do višine gladine 1 milimetra in 
poskrbijo tako za izvrstne rezultate. 
Naša nova potopna črpalka  
za plitko črpanje umazane vode  
pa lahko izpolni celo obe zahtevi.

Tlačne črpalke.
Voda je dragocena. Škoda je vsake 
kapljice, ki se ne porabi. Z našimi tlač-
nimi črpalkami boste lahko črpali 
vodo iz sodov za deževnico, cistern in 
vodnjakov za podtalnico. S potrebnim 
tlakom pa boste vodo prenesli tja, 
kjer jo želite uporabiti: v hišo za 
gospodinjsko uporabo ali pa na vrt za 
zalivanje rastlin. 

   Neverjetno zmogljiva. Izvrsten  
član družine Kärcher. Preprosta  
za uporabo. Na kratko: vrhunska 
naprava!   

VODA JE  
NAŠ ELEMENT.

Našo popolno ponudbo črpalk  
najdete tukaj: www.kaercher.si



282

VODOODPORNI ARGUMENTI.

Naše potopne črpalke Home & Garden so zelo vzdržljive in 
lahko kljubujejo izjemnim obremenitvam. S keramičnimi 
drsnimi tesnili, ki se uporabljajo tudi pri profesionalnih črpal-
kah, so naše naprave primerno zaščitene in opremljene za 
najzahtevnejša opravila. Najboljši pogoji za dolgo življenjsko 
dobo črpalke pod vodo. 
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Hitra spojka  
Quick Connect 
Za cev in črpalko.

Filtrska košara  
2 v 1
Naj gre za umazano 
vodo ali plitko odsesa-
vanje: filtrsko košaro 
lahko preprosto 
preklopite na želeno 
vrsto uporabe. 

Brezkompromisno temeljit
Zanesljivo izčrpa tudi močno 
onesnaženo vodo z veliko-
stjo delcev do 20 mm.

Keramično  
drsno tesnilo
Zaščita z oljno 
komoro podaljša 
življenjsko dobo 
tesnila in obremenit-
veno sposobnost 
črpalke. 5 let garan-
cije ob registraciji.

Črpanje skoraj do suhega
V nastavitvi črpanja za 
plitko vodo se izčrpa skoraj 
do suhega do višine 1 mm.

Stikalo s plovcem,  
nastavljivo po višini 
Za največjo prilagodljivost 
pri nastavitvi točke 
vklopa in izklopa.
Zaščita pred suhim tekom.

SP 5 Dual

Zmogljivost črpanja: maks. 9500 l/h

Višina črpanja/tlak: maks. 7/0,7 m/bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Izčrpavanje: do 1 mm

Kataloška številka: 1.645-580

Cena v €*: 149,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Pritrditev stikala  
s plovcem
Koristen podatek za 
preklop v dalj časa  
trajajoče obratovanje za 
plitko odsesavanje.
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POTOPNE ČRPALKE

Za vse primere: Kärcherjeve črpalke. Naše črpalke za plitko črpanje 
bistre vode so primerne za bistro do rahlo umazano vodo in bodo 
poskrbele za popolne rezultate pri delu. Kärcherjeve črpalke za 
umazano vodo pa poskrbijo za črpanje umazane vode. Za velikost 
delcev do 30 milimetrov. Črpalka za plitko črpanje umazane vode 
pa je primerna za črpanje umazane vode in plitko črpanje.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Črpalka za umazano vodo SP 7 Dirt

 ■  Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo 
prilagodljivost.

 ■  Vgrajen predfilter iz nerjavnega jekla.
 ■ Za vodo z velikostjo delcev do 30 mm. 

Črpalka za umazano vodo SP 7 Dirt Inox

 ■  Idealna za: ribnike in kopalne bajerje, poplave, majhne  
gradbene jame (maks. 100 m3).

 ■  Za vodo z velikostjo delcev do 30 mm.
 ■ Z vgrajenim predfiltrom iz nerjavnega jekla.
 ■  Brezstopenjska nastavitev višine vklopa s senzorjem nivoja.
 ■ Preklop med samodejnim/ročnim delovanjem  
s stikalom na črpalki.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 15.500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 8 / 0,8 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 30 mm

Višina gladine vode: maks. 35 mm

Kataloška številka: 1.645-506

Cena v €*: 209,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 15.500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 8 / 0,8 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 30 mm

Višina gladine vode: maks. 35 mm

Kataloška številka: 1.645-504

Cena v €*: 169,99



 .
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**  Nasvet: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja in priključenih cevi.  
Toliko manjša kot bo višina črpanja in toliko večji kot bo premer cevi, toliko večja bo tudi količina pretoka.

SP 5 Dual

 ■  Funkcija 2 v 1 za umazano vodo z delci  
do 20 mm in plitko odsesavanje do 1 mm.

 ■  Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo  
prilagodljivost.

PODALJŠANJE GARANCIJE
S keramičnim drsnim tesnilom bodo 
naše potopne črpalke robustnejše, 
 njihova življenjska doba pa bo daljša. 
To je dobro za črpalke. In naše stranke. 
Po registraciji vam podaljšamo 
 garancijo na 5 let:  
www.kaercher.si

Črpalka za umazano vodo SP 5 Dirt
Začetni komplet za umazano vodo SP 5 Dirt

 ■  Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za  
večjo prilagodljivost. 
Dodatna oprema pri začetnem  
kompletu črpalke SP 5 Dirt

 ■  Zaboj za shranjevanje/prenašanje.
 ■ Komplet s plosko cevjo.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 9500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 7 / 0,7 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 25 mm

Kataloška številka: 1.645-503 | 1.645-507

Cena v €*: 129,99 | 139,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 9500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 7 / 0,7 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 1 mm

Kataloška številka: 1.645-580

Cena v €*: 149,99

2 V 1
za čisto in 

umazano vodo
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POTOPNE ČRPALKE

Črpalka za umazano vodo SP 3 Dirt

 ■  Možnost pritrditve za stikalo s plovcem.

Črpalka za umazano vodo SP 1 Dirt

 ■  Možnost pritrditve za stikalo s plovcem.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 7000 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 6 / 0,6 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 25 mm

Kataloška številka: 1.645-502

Cena v €*: 89,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 5500 l/h**

Višina črpanja/tlak: maks. 4,5/0,45 m/bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 25 mm

Kataloška številka: 1.645-500

Cena v €*: 69,99
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PODALJŠANJE GARANCIJE
S keramičnim drsnim tesnilom bodo 
naše potopne črpalke robustnejše, 
 njihova življenjska doba pa bo daljša. 
To je dobro za črpalke. In naše stranke. 
Po registraciji vam podaljšamo 
 garancijo na 5 let:  
www.kaercher.si

Črpalka za plitko črpanje SP 6 Flat Inox

 ■  Idealna za: puščanje pralnega stroja,  
vdor podtalnice, bazene, drenažni jašek.

 ■  Za bistro ali rahlo umazano vodo  
z velikostjo delcev do 5 mm.

 ■ Za skoraj suha tla do višine 1 mm. 

Črpalka za plitko črpanje SP 2 Flat

 ■  Plitko odsesavanje do višine 1 mm.
 ■  Možnost pritrditve za stikalo s plovcem.

**  Nasvet: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja in priključenih cevi.  
Toliko manjša kot bo višina črpanja in toliko večji kot bo premer cevi, toliko večja bo tudi količina pretoka.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 14.000 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 9 / 0,9 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 5 mm

Izčrpavanje: do 1 mm

Kataloška številka: 1.645-505

Cena v €*: 199,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 5 / 0,5 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 5 mm

Izčrpavanje: do 1 mm

Kataloška številka: 1.645-501

Cena v €*: 79,99



288

POTOPNE ČRPALKE

POTOPITE SE V SVET  
KÄRCHERJEVIH ČRPALK.

Vrhunske potopne črpalke. Za vse namene uporabe. Za 
vse zahteve. Za vsakogar se najde primerna rešitev. 
Naprave se razlikujejo glede na količino črpanja, višino 
črpanja in obseg dobave. Primerjava zmogljivosti.
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SP 7 Dirt Inox 1.645-506  ■   ■  – – 30 35 vgrajen  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 7 Dirt 1.645-504  ■  –  ■  – 30 35 vgrajen  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 5 Dirt 1.645-503  ■  –  ■  – 20 25 na voljo kot 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

SP 3 Dirt/ 
SP 1 Dirt

1.645-502 / 
1.645-500

 ■  – –  ■  20 25 na voljo kot 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

Potopna črpalka za umazano vodo

SP 6 Flat Inox 1.645-505  ■   ■  – – 5 1 snemljiv  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2" vklj. s 
protipovra-
tnim ventilom

SP 2 Flat 1.645-501  ■  – –  ■  5 1 na voljo kot 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

Potopne črpalke za plitko vodo

SP 5 Dual 1.645-580  ■  –  ■  – 20 1 –  ■  1 1/4"

Potopne črpalke za plitko črpanje umazane vode
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Zmogljivost Ribnik/ 
kopalni 
bajer

Poplava Majhne  
gradbene 
jame  
(maks.  
100 m3)

Puščanje  
pralnega 
stroja/ 
vdor 
podtalnice

Bazen Drenažni 
jašek

Potopna črpalka za umazano vodo 

SP 7 Dirt  
Inox

   – – –

SP 7 Dirt    – – –

SP 5 Dirt   – – – –

SP 3 Dirt  – – – – –

SP 1 Dirt  – – – – –

Potopne črpalke za plitko vodo 

SP 6 Flat 
Inox

– – –   

SP 2 Flat – – –   –

Potopne črpalke za plitko črpanje umazane vode 

SP 5 Dual   –   –
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STROKOVNJAK ZA VODO.

TLAČNE ČRPALKE

Prenehajte trošiti pitno vodo in začnite z uporabo vode iz 
vodnjakov, podtalnice, deževnice in izvirske vode! Za zali-
vanje vrta. Za pralni stroj. Za stranišče. Za denarnico. 
Oskrba z vodo iz alternativnih virov – s Kärcherjevimi 
tlačnimi črpalkami. Tako bo oskrba z vodo spet zabavna!



291

2 izhoda za vodo
S pomočjo 2-smernega 
priključnega nastavka  
se lahko uporablja tudi 
za več nalog sočasno.

Zanesljivost  
in dolga 
življenjska doba
Serijsko vklju-
čeno: predfilter, 
povratni ventil in 
zaščita pred 
suhim tekom 
črpalke.

Pameten sistem
Samodejni zagon in 
ustavitev. Glede na 
potrebo.

Ergonomski ročaj
Udobna uporaba. Preprost 
transport.

Prikaz napak
V primeru motenj se 
prikaže, zakaj je prišlo 
do zastoja (sesalni ali 
tlačni vod).

Izjemno tiha  
in učinkovita 
Zaradi večstopenjske 
pogonske enote 
črpalke.

BP 5 Home & Garden

Višina črpanja/tlak: maks. 48 / 4,8 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l / h

Moč motorja: maks. 1000 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-355

Cena v €*: 329,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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**

TLAČNE ČRPALKE

Alternativni vodni viri ščitijo okolje in so prijazni do vaše denar-
nice. Pa naj gre za deževnico iz soda ali podtalnico iz vodnjaka: 
Kärcher nudi tlačne črpalke za vse zahteve in področja uporabe.

BP 5 Home & Garden

 ■ Idealne za dom in vrt.
 ■  Izjemno dolga življenjska doba, boljša učinkovitost  
porabe energije, nizka raven hrupa (večstopenjski model).

BP 7 Home & Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■ Izredno dolga življenjska doba.
 ■  Večstopenjska za boljšo energetsko  
učinkovitost in manj hrupa.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** Z registracijo na strani www.karcher.si lahko garancijo podaljšate na 5 let.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 60 / 6,0 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l/h

Moč motorja: maks. 1200 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-373

Cena v €*: 389,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 48 / 4,8 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l/h

Moč motorja: maks. 1000 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-355

Cena v €*: 329,99
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BP 4 Home & Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■ Izredno dolga življenjska doba.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 45 / 4,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3800 l/h

Moč motorja: maks. 950 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-363

Cena v €*: 279,99
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TLAČNE ČRPALKE

BP 3 Home & Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■ Izredno dolga življenjska doba.

BP 3 Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■  Izredno dolga življenjska doba.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 40 / 4,0 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3500 l/h

Moč motorja: maks. 800 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-351

Cena v €*: 119,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 40 / 4,0 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3300 l/h

Moč motorja: maks. 800 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-353

Cena v €*: 219,99
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BP 2 Garden

 ■  Priklop vseh vrtnih črpalk brez orodja po zaslugi 
optimiziranega priključnega adapterja.

 ■ Dolga življenjska doba.

Komplet BP 1 Barrel

 ■ Idealno kot nadomestek za zalivalko.
 ■  Prilagodljiva pritrditev ob rob soda, vklj. s predfiltrom; 
vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcem.

 ■  BP 1 Barrel z opremo: 
razpršilna pištola, 15-metrska cev PrimoFlex® 1/2",  
univerzalna cevna spojka, univerzalna cevna spojka  
z zaščito Aqua Stop.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 11 / 1,1 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3800 l/h

Moč motorja: maks. 400 W

Potopna globina: maks. 7 m

Kataloška številka: 1.645-465

Cena v €*: 119,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 35 / 3,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3000 l/h

Moč motorja: maks. 700 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-350

Cena v €*: 99,99
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BP 1 Barrel

 ■ Idealno kot nadomestek za zalivalko.
 ■  Prilagodljiva pritrditev ob rob soda, vklj. s predfiltrom; 
vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcem.

TLAČNE ČRPALKE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

BP 6 Deep Well

 ■  Idealno za globlje ležeča področja, za črpanje deževnice, 
vode iz vodnjaka, podtalnice in izvirske vode.

 ■  Večstopenjska hidravlika za zadosten tla za črpanje  
vode do višine 55 m.

 ■ Vgrajena odmična noga za pomoč pri nameščanju.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 11 / 1,1 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3800 l/h

Moč motorja: maks. 400 W

Potopna globina: maks. 7 m

Kataloška številka: 1.645-460

Cena v €*: 89,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 55 / 5,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 5000 l / h

Moč motorja: maks. 1000 W

Potopna globina: maks. 27 m

Kataloška številka: 1.645-422

Cena v €*: 369,99
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BP 2 Cistern

 ■ Idealno za alternativne vodne vire, npr. cisterne.
 ■  Prilagodljivo zaradi stikala s plovcem  
in nastavljivo višino vklopa.

BP 4 Deep Well

 ■  Idealno za globlje ležeča področja, za črpanje deževnice, 
vode iz vodnjaka, podtalnice in izvirske vode.

 ■  Večstopenjska hidravlika za zadosten tla za črpanje  
vode do višine 55 m.

 ■ Vgrajena odmična noga za pomoč pri nameščanju.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 32 / 3,2 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 5700 l / h

Moč motorja: maks. 800 W

Potopna globina: maks. 7 m

Kataloška številka: 1.645-420

Cena v €*: 239,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 43 / 4,3 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 4600 l/h

Moč motorja: maks. 700 W

Potopna globina: maks. 12 m

Kataloška številka: 1.645-421

Cena v €*: 299,99



TLAČNI ČISTILNIKI
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TLAČNE ČRPALKE
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BP 4 Gardenset 1.645-352  ■   ■   ■   ■   ■   ■

BP 3 Gardenset Plus 1.645-357  ■   ■   ■   ■  –  ■  

BP 3 Garden 1.645-351  ■   ■   ■   ■  – –

BP 2 Garden 1.645-350  ■   ■   ■   ■  – –
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Hišni vodovodni sistemi
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BP 7 Home & Garden 1.645-373  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 5 Home & Garden 1.645-355  ■  –  ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 4 Home & Garden 1.645-363  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 3 Home & Garden 1.645-353  ■  – –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

Črpalke za dom in vrt

PRIMERNA ČRPALKA 
ZA VSE ZAHTEVE.
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BP 1 Barrel 1.645-460  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■ –
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Črpalke za sode
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BP 6 Deep Well 1.645-422 Inox 1", 3/4"  ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well 1.645-421 Inox 1", 3/4"  ■   ■  15 m

Črpalke za globoke vodnjake
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BP 2 Cistern 1.645-420 Inox 1", 3/4"  ■  – –

Črpalka za cisterne

 ■ Vključeno v obseg dobave. 



6.000 max.

60/6 max.

1.200 max.
W

l/h

m/bar

6.000 max.

48/4,8 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

3.300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

4.500 max.

50/5,0 max.

1.100 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

36/3,6 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

5.700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar
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TLAČNE ČRPALKE

VEDNO POD TLAKOM – A HKRATI 
ZMOGLJIVE IN ZANESLJIVE.

Oskrba z nepitno  
vodo v hiši in  
na vrtu Zmogljivost

Vrtna  
uporaba

Hišna  
uporaba

Hišna in vrtna 
uporaba*

Črpalke za dom in vrt

BP 7**  
Home & Garden 

maks. 1200 m2 maks. 12 oseb maks. 900 m2 
maks. + 4 oseb

BP 5**  
Home & Garden

maks. 1000 m2 maks. 12 oseb maks. 800 m2
maks. + 4 oseb

BP 4**  
Home & Garden 

maks. 800 m2 maks. 10 oseb maks. 600 m2 
maks. + 4 oseb

BP 3**  
Home & Garden

maks. 500 m2 maks. 8 oseb maks. 300 m2 
maks. + 4 oseb

Hišni vodovodni sistemi

BP 5 Home – maks. 12 oseb –

BP 3 Home – maks. 8 oseb –

Črpalka za cisterne

BP 2  
Cistern

maks. 1200 m2
maks. 6 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

maks. 600 m2 
maks. + 2 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo



4.000 max.

45/4,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

5.000 max.

55/5,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

4.600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar
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Za optimalno oskrbo z nepitno vodo v hiši, na vrtu ali v okolici hiše in vrta: 
tlačne črpalke po meri – za najvišjo zanesljivost, varnost in dolgotrajno 
delovanje. To vam zagotavljamo – in vam na naslovu www.karcher.si nudimo 
podaljšanje garancije na 5 let. Registrirajte se zdaj!

Oskrba z nepitno  
vodo v hiši in  
na vrtu Zmogljivost

Vrtna  
uporaba

Hišna  
uporaba

Hišna in vrtna 
uporaba*

Vrtne črpalke

BP 4**  
Gardenset

maks. 800 m2 – –

BP 3**  
Garden  
(voljo tudi kot  
komplet BP 3 Garden 
Plus)

maks. 500 m2 – –

BP 2** 
Garden 
(na voljo tudi kot 
komplet BP 2 
Gardenset Plus)

maks. 350 m2 – –

Črpalka za sode

BP 1  
Barrel 
(na voljo tudi kot 
komplet BP 1 Barrel)

maks. 100 m2 – –

Črpalke za globoke vodnjake

BP 6  
Deep Well

maks. 1100 m2
maks. 12 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

maks. 500 m2 
maks. + 6 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

BP 4  
Deep Well

maks. 900 m2
maks. 6 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

maks. 300 m2 
maks. + 4 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

 * Priporočene vrednosti za oskrbo v gospodinjstvu temeljijo na predpostavki največ 3 nadstropij. 
** Z registracijo na strani www.karcher.si lahko garancijo podaljšate na 5 let.
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Spiralne cevi, sesalne garniture, predfiltri, priključki, zaščite pred suhim 
tekom in še veliko več. Vodo iz alternativnih vodnih virov lahko zdaj 
optimalno izkoristite – s Kärcherjevim originalnim priborom.

NADGRADITE SVOJO ČRPALKO.



303

Komplet s tkaninsko  
cevjo
Kataloška št.: 2.997-100
Cena v €*: 45,99

Sesalna garnitura, 3,5 m
Kataloška št.: 2.997-110
Cena v €*: 31,99

Zaščita pred suhim  
tekom črpalke
Kataloška št.: 6.997-355
Cena v €*:  
102,99

Predfilter za črpalke, 
veliki 
Kataloška št.: 2.997-210
Cena v €*: 61,99

2-smerni priključni 
adapter za črpalke 
Kataloška št.: 6.997-474
Cena v €*: 5,99

Sesalna garnitura 1,5 m  
za sesalne cevovode 1" 
(25 mm)
Kataloška št.: 2.997-112
Cena v €*: 25,99

Predfilter za potopne 
črpalke, mali
Kataloška št.: 2.997-201
Cena v €*: 16,99

Komplet hišnih 
priključkov za cevovod 
G3/4, 1,5 m
Kataloška št.: 2.997-125
Cena v €*: 15,99

Za prilagodljiv priključek 
črpalke na trde cevovodne 
sisteme. Dolžina: 1,5 m, 
Premer: 1/2 ", za znatno 
zmanjšanje hrupa zaradi 
manj vibracij.

Sesalna garnitura 1,5 m za 
sesalne cevovode 1" 
(25 mm) PerfectConnect

Sesalna garnitura, 3,5 m, 
PerfectConnect

Predfilter za črpalke za vse 
običajne črpalke brez vgra-
jenega filtra. Za zaščito 
črpalk pred trdimi delci in 
peskom. Filter za drobne 
delce lahko operete. Za 
črpalke s priključnim navo-
jem G1 (33,3 mm).

Za priklop črpalk z notra-
njim navojem na vodne 
priključke. Prilagodljive 
možnosti uporabe z 1 ali 
2 aktivnima priključkoma. 
Priključka je mogoče 
 uporabljati na strani ali 
alternativno en priključek 
zgoraj. 

Ko skozi črpalko ne teče 
voda, zaščita pred suhim 
tekom črpalko ščiti pred 
škodo in jo samodejno 
izklopi. S priključnim navo-
jem G1 (33,3 mm).

Prožna tkaninska cev s 
cevno objemko iz nerjav-
nega jekla (30–40 mm) s 
krilnim vijakom za priklop 
brez orodja. Posebej pripo-
ročljivo za potopne črpalke 
pri odvajanju velikih količin 
vode. Maks. delovni tlak: 
5 bar.

Trpežni predfilter s hitro 
namestitvijo ščiti vašo 
potopno črpalko in s tem 
poveča zanesljivost delova-
nja. Gostota zank: 5 mm.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 
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   Kärcher svoje naprave že desetletja izdeluje z izjemno skrbnostjo, kar 
zagotavlja edinstveno kakovost. Tako je vsak izdelek inovativen in 
zanesljiv pomočnik pri delu v hiši in na vrtu. Seveda vam želimo tudi 
po nakupu Kärcherjeve naprave nuditi stalno kakovost in optimalno 
pripravljenost za uporabo. S Kärcherjevo servisno službo in originalnim 
priborom ter nadomestnimi deli ste pri nas vedno v najboljših rokah. 

SERVIS ZA POPRAVILO
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Stalna izobraževanja za naše 
tehnike, tekoči nadzori kakovosti, 
originalni nadomestni deli in hiter 
dostop do centralnega skladišča 
vam zagotavljajo storitve z naj-
boljšo kakovostjo, ki jo zagotavlja 
Kärcher.

KÄRCHERJEVE STORITVE 
SO ODLOČILNE.
V primeru popravila se lahko 
obrnete na najbližji Kärcherjev 
center, na trgovinske partnerje pod-
jetja Kärcher ali priznane gradbene 
trge – ne glede na to, kje ste kupili 
svojo napravo.

Kontakt: Karcher d.o.o.
 Letališka cesta 29d
 1000 Ljubljana
 t. +386 8201 5590
 info@kaercher.si
 www.kaercher.si

Dodatne informacije dobite na spletni strani  
www.kaercher.si
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Radi imamo izzive in živimo zanje – za vaše izzive. 
Naj gre za vsakdanje čiščenje ali za izredne čistilne 
projekte, bodisi na domačem dovozu ali na gori 
Mount Rushmore – pri Kärcherju se trudimo izbolj-
šati vaš vsakdan. In vam pomagati premikati velike 
stvari. Ustvarjati in ohranjati vrednote.

VAU – ČUDOVIT DAN ZA 
IZPOLNITEV VELIKIH 
CILJEV!
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Z NAMI STE 
USPEŠNI.

Naj gre za vsakdanje čiščenje ali za izredne čistilne 
projekte – karkoli že načrtujete, boste z našimi 
izdelki in storitvami lahko uresničili preprosto, 
zanesljivo in na ravni najvišje kakovosti.

 
Mi vam nudimo vso potrebno opremo, saj naša 
ponudba obsega več kot 3000 izdelkov. Z vami nas 
povezuje več 700 Kärcherjevih centrov. Zagota-
vljamo vam, da vedno najdete vse, kar potrebujete: 
na več kot 50.000 prodajnih in servisnih mestih. 
V 70 državah in več kot 120 podjetjih. Kadarkoli 
bomo v stiku z vami, vam bomo pomagali s strokov-
nimi nasveti, da boste lažje uresničili svoje cilje. Ker 
vam želimo celovito pomagati.
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OPOMBE
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OPOMBE



Z veseljem vam svetujemo: 
  
Karcher d.o.o.
Letališka cesta 29d
1000 Ljubljana

t. +386 8201 5590

info@kaercher.si 
www.kaercher.si 

Vse cene v tem katalogu so nezavezujoče predlagane prodajne cene v evrih, vključno z DDV-jem. 0
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Vaš trgovec s Kärcherjevimi izdelki:




