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KÄRCHER
BATTERY
UNIVERSE

Vse akumulatorske baterije iz Sveta akumulatorskih baterij Kärcher so združljive
znotraj svojih napetostnih razredov, tudi navzkrižno med napravami Professional
in Home & Garden.
Samodejni nadzor celic:
Tehnologija v realnem času:
zaščita pred preobremenitvijo pri polnjenju ter pred
vgrajen LCD-zaslon z inteligentnim prikazom
napolnjenosti, preostalega časa delovanja in preostalega pregrevanjem in popolno izpraznitvijo.
časa polnjenja za boljši nadzor in boljše upravljanje.
Ohišje z vgrajenimi mehkimi deli: izjemna mehanska
robustnost in trden oprijem v vsaki situaciji.
Vodoodporne:
zaščitene pred pršečo vodo z vseh smeri 
Zmogljive litij-ionske celice:
(razred zaščite IPX5).
stalna moč z zanemarljivim samopraznjenjem in brez
spominskega učinka.
Vrhunska zmogljivost:
procesorsko krmiljene, z optimiziranim odvajanjem
toplote.
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KÄRCHER
POSKRBI ZA
MOBILNOST

Ročni sesalnik
HV 1/1 Bp
Nahrbtni sesalnik
BV 5/1 Bp

Mokro-suhi sesalniki
NT 22/1 Ap Bp

18 V /

Sesalniki za
suho sesanje
T 9/1 Bp

BATTERY

Verižna žaga
CS 400/36 Bp

Verižna žaga Multi-Tool
MT CS 250/36 Bp

Puhalnik listja
LB 930/36 Bp

4

Visokotlačni čistilniki
HD 4/11 C Bp

Obrezovalnik žive meje
HT 650/36 Bp

Obrezovalnik žive meje Multi-Tool
MT HT 550/36 Bp

Vrtne kosilnice
LM 530/36 Bp

/ 36 V

Kosilnice z nitjo
BCU 260/36 Bp

POWER +

Kosilnica z nitjo
LT 380/36 Bp

Nahrbtni puhalnik listja
LBB 1060/36 Bp

Z
AKKU
POWER
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KOMPAKTEN IN MOČAN!
PREPROSTO ČIŠČENJE TAL.
POLIRNO-SESALNI STROJI

2.990,00 €
namesto 3.250,00
brez DDV

€

S sesalnim
lokom

BD 50/50 C Bp Pack Classic
Ti polirno-sesalni stroji zaradi svojih kompaktnih dimenzij
zagotovijo presenetljivo okretnost in pregled nad čiščeno površino. Poleg tega je njihovo upravljanje izjemno preprosto.
Tehnični podatki
Delovna širina krtač (mm): 510
Delovna širina pri sesanju (mm): 850
Rezervoar za čisto/umazano vodo (l): 50
Akumulatorska baterija (V/Ah): 24/105

BD 50/60 C Ep Classic

1.127-006.0

1.127-002.0
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Tehnični podatki
Rezervoar za čisto/umazano vodo (l): 60
Omrežno delovanje
namesto 1.890,00 € 1.790,00 €

brez DDV

MOČNO IN UČINKOVITO
SESANJE IN POMETANJE.

AKCIJA

ČIŠČENJE S PRŠENJEM IN NAKNADNIM SESANJEM/SESANJE/POMETANJE

KM 70/20 C 2SB
Puzzi 10/1 s talno šobo/šobo za oblazinjenje površine – za
čiščenje preprog/čiščenje oblazinjenih površin s pršenjem in
naknadnim sesanjem. Idealen za majhne površine. Z vgrajenim
kavljem za kabel in držalom za ročni upravljalnik/
sesalno cev.
Tehnični podatki
Vakuum (mbar/kPa): 220/22
Pretok zraka (l/s): 54
Oprema
Pršilna cev z vgrajenim dovodom vode (m): 2,5
24 cm široka talna šoba z gibko sesalno odprtino
Ročni upravljalnik in šoba za tekstilne površine

Stroj za ročno pometanje z obojestranskim kovinskim pogonom za enakomerno, učinkovito pometanje v levih in desnih
zavojih. Univerzalne mehke ščetine za notranje in zunanje
čiščenje, filter za prah, robustno ogrodje iz umetne snovi,
preprosto nastavljiv glavni pometalni valj in obojestransko
brezstopenjsko nastavljivi stranski krtači.
Tehnični podatki
Pogon: ročno
Zmogljivost (m²/h): 3.680
Delovna širina brez/s stranskimi krtačami (mm): 480/920
Prostornina posode bruto/neto (l): 42/20
Oprema
Brezstopenjsko nastavljivi pometalni valj in stranski krtači
Poklopen ročaj

1.100-130.0

1.517-107.0

Puzzi 10/1

namesto 670,00 € 580,00 €

brez DDV.

namesto 590,00 € 490,00 €

brez DDV

Tih, okreten in stabilen sesalnik
za suho sesanje z nožnim stikalom in
zaščito pred trki. Preprosto vodenje
z dvema velikima gumijastima
kolesoma in dvema dvojnima
vrtljivima kolescema.
Tehnični podatki
Pretok zraka (l/s): 53
Vakuum (mbar/kPa): 240/24
Prostornina posode (l): 12
Maks. zmogljivost sesanja (W): 800
Dolžina kabla (m): 12
1.355-100.0
namesto 280,00 € 250,00 €

brez DDV

NT 30/1 Ap L
NT 30/1 Ap L je kompakten
sesalnik za mokro/suho
sesanje srednjega razreda
z odlično sesalno močjo,
kakovostnimi in vzdržljivimi
komponentami in
širokim izborom
opreme.
Tehnični podatki
Pretok zraka (l/s): 74
Vakuum (mbar/kPa): 254/25,4
Prostornina posode (l): 30
Maks. zmogljivost sesanja (W): 1380
Dolžina kabla (m): 7,5
1.148-221.0

namesto 380,00 € 320,00 € brez DDV

T 12/1
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VISOK TLAK ODSTRANI
VSAKO UMAZANIJO.
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

HD 5/15 CX Plus

Priročen, mobilni, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15
CX Plus za pokončno ali ležečo uporabo.
Z rešitvijo za shranjevanje pribora, medeninasto glavo motorja in samodejno
tlačno razbremenitvijo.
Tehnični podatki
Pretok(l/h): 500
Delovni tlak (bar/MPa): 150/15
Priključna moč (kW): 2,8
Vrsta toka (Ph/V/Hz): 1/230/50
Boben za cev in
visokotlačna cev (m): 15 m
Vklj. s talno šobo FR Classic

HD 5/15 C Plus
Priročen, mobilni, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15
C Plus za pokončno ali ležečo uporabo.
Z rešitvijo za shranjevanje pribora, medeninasto glavo motorja in samodejno
tlačno razbremenitvijo.
Tehnični podatki
Pretok(l/h): 500
Delovni tlak (bar/MPa): 150/15
Priključna moč (kW): 2,8
Vrsta toka (Ph/V/Hz): 1/230/50
Visokotlačna cev (m): 10 m

Priročen, mobilni, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15
CX Plus za pokončno ali ležečo uporabo.
Z rešitvijo za shranjevanje pribora, medeninasto glavo motorja in samodejno
tlačno razbremenitvijo.
Tehnični podatki
Pretok(l/h): 500
Delovni tlak (bar/MPa): 150/15
Priključna moč (kW): 2,8
Vrsta toka (Ph/V/Hz): 1/230/50
Boben za cev in
visokotlačna cev (m): 15 m

1.520-934.0
namesto 850,00 € 650,00 €

1.520-931.0
namesto 660,00 € 530,00 €

1.520-932.0
namesto 760,00 € 610,00 €

brez DDV

brez DDV

brez DDV

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI Z VROČO VODO

3.150,00 €
namesto 3.860,00
brez DDV

€

HDS 10/20-4 M
Močan 3-fazni Visokotlačni čistilniki z vročo vodo Kärcherjevega srednjega razreda. S 4-polnim, vodno hlajenim E-motorjem,
dvema rezervoarjema za čistilo in servisno elektroniko.
Tehnični podatki
Pretok(l/h): 500–1.000
Delovni tlak (bar/MPa): 30–200/3–20
Maks. temperatura (°C): 80/155
Poraba goriva pri maks. obremenitvi (kg/h): 6,4/5,1
Oprema
Ročna razpršilna pištola: EASY!Force Advanced, zmogljiva šoba
Visokotlačna cev (m): 10
Razpršilna cev (mm): 1050
Izklop tlaka, vgrajena rezervoarja za gorivo in čistilo
1.071-900.0

HDS 10/20-4 MX
Oprema
Boben za cev z 20 m visokotlačno cevjo
1.071-912.0
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namesto 3.990,00 € 3.350,00 €

brez DDV

ŠE VEČ VISOKOTLAČNE MOČI ZA
TRDOVRATNO UMAZANIJO.

AKCIJA

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

HD 8/18-4 M Plus

HD 8/18-4 MXA Plus

Kompaktni, mobilni, neogrevani
visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M Plus
s 4-polnim, nizko hitrostnim trifaznim
motorjem in samodejno tlačno
razbremenitvijo. Visoka zmogljivost
čiščenja in energijska učinkovitost.
Tehnični podatki
Pretok (l/h): 380-760
Delovni tlak (bar/MPa): 30–180/3–18
Priključna moč (kW): 4,6
Vrsta toka (Ph/V/Hz): 3/400/50
Visokotlačna cev (m): 10 m

HD 8/18-4 MXA Plus prepriča z
izjemnimi zmogljivostmi (poraba
vode 760 l/h pri delovnem tlaku
180 bar) in udobnim bobnom za cev za
vsakodnevno profesionalno uporabo.
Tehnični podatki
Pretok (l/h): 380-760
Delovni tlak (bar/MPa): 30–180/3–18
Priključna moč (kW): 4,6
Vrsta toka (Ph/V/Hz): 3/400/50
Boben za cev in visokotlačna cev (m):
15 m

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer prepriča
z izjemnimi zmogljivostmi in udobnim
bobnom za cev za vsakodnevno
profesionalno uporabo. Vključno z
dvema nastavkoma za hitro spojko, hitro
spojko in pršilnikom za peno s posodo
Tehnični podatki
Pretok (l/h): 380-760
Delovni tlak (bar/MPa): 30–180/3–18
Priključna moč (kW): 4,6
Vrsta toka (Ph/V/Hz): 3/400/50
Boben za cev in visokotlačna cev (m):
15 m

1.524-972.0
namesto 1.340,00 € 1.150,00 €

1.524-976.0
namesto 1.599,00 € 1.390,00 €

1.524-977.0
namesto 1.599,00 € 1.450,00 €

brez DDV

brez DDV

brez DDV

2.650,00 €
namesto 2.790,00
brez DDV

€

HDS 8/18-4 C
3-fazni HDS 8/18-4 C je najbolj zmogljivi visokotlačni čistilnik
z vročo vodo kompaktnega razreda, ki navdušuje s 4-polnim,
vodno hlajenim elektromotorjem in stopnjo eco!efficiency.
Tehnični podatki
Pretok (l/h): 300–800
Delovni tlak (bar/MPa): 30–180/3–18
Visokotlačna cev (m): 10
Maks. temperatura (°C): 80–155
Poraba kurilnega olja pri maks. obremenitvi (kg/h): 5
1.174-900.0

HDS 8/18-4 CX
Oprema
Boben za cev in 15 m visokotlačna cev
1.174-906.0

namesto 2.990,00 € € 2.750,00

brez DDV
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SERVISNE STORITVE SO ENA IZMED
NAŠIH ŠTEVILNIH DOBRIH STRANI.
Zanesljivost pomeni, da ste vedno na voljo, ko vas nekdo potrebuje. Vedno s polno
paro in s kompletnim spektrom storitev.
V celotnem času uporabe vaše naprave
znamke Kärcher vam stojimo ob strani s
servisno ponudbo podjetja Kärcher.
Kjerkoli potrebujete servisnega partnerja
podjetja Kärcher, vam bo ta na razpolago.
Bodisi v vašem podjetju, na kraju uporabe
naprave znamke Kärcher ali v delavnici
servisnega partnerja.

Ponudba servisov Kärcher
Ali pri delu uporabljate profesionalne naprave za čiščenje? Zanesti se morate na to, da bodo vaše naprave
vedno na voljo v polnem obsegu in brez omejitev. Za
to potrebujete partnerja, ki nudi več kot samo naprave:
zanesljive čistilne stroje in čistila, napredno tehnologijo,
strokovno svetovanje in izobraževanje. Poleg tega pa
še servis, ki izpolni vse želje. S terenskimi serviserji,
ki hitro in zanesljivo poskrbijo za popravila. Z vsem
potrebnim orodjem, nadomestnimi in obrabnimi deli.
S popolno oblikovanimi paketi za popravilo in vzdrževanje. Z eno besedo: Storitve Kärcher – servis, ki nudi
varnost. Obljubljeno!

Izobraževanje in usposabljanje
serviserjev
Vedno na tekočem
Kärcherjevi servisnih partnerji se znajdejo v vsaki
situaciji in vam lahko pomagajo. To ni naključje. Izobraževanje in usposabljanja jemljemo zelo resno. Saj v tem
vidimo ključ do uspeha. Naši servisni partnerji se v našem šolskem centru izobražujejo in dodatno usposabljajo več kot 250 dni v letu ter so tako vedno na tekočem
z novostmi. Za izobraževanje našega osebja je pristojnih
deset internih in številni zunanji strokovnjaki.

Kontakt

Splošna vprašanja:

Karcher d.o.o.
Letališka cesta 29d
1000 Ljubljana

t. +386 8201 5590
info@kaercher.si
www.kaercher.si
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TRI NAJVEČJE ZMOTE
O KÄRCHERJU.

1

KÄRCHER SO SAMO
VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI.

Resnica: Kärcher je številka ena na svetu, ko gre za čiščenje,
nego in ohranjanje vrednosti. Od iznajdbe prvega
vročevodnega visokotlačnega čistilnika v Evropi leta 1950 je
Kärcher nenehno širil svojo ponudbo izdelkov in jih usposabljal
za vsako področje in za vsak primer umazanije. Od lovilnika
prahu do avtopralnice. Od krpe iz mikrovlaken do stroja za
pometanje. Od dezinfekcijskega sredstva do uničevanja plevela.
Od sesalnika za mokro in suho sesanje do večfunkcijskega
nosilca komunalnih naprav. Brez Kärcherja ne gre.

2

KÄRCHER
JE DRAG.

Resnica: Izdelki vodilnega svetovnega proizvajalca so cenovno
povsem primerljivi z izdelki konkurence. Kärcher čisti svet že
desetletja. Očistili smo že več kot 100 spomenikov na vseh
celinah – med njimi granitne predsedniške glave na gori
Rushmore, Kip svobode, Londonsko oko in cerkev Votivkirche
na Dunaju. Naše kompetence za čiščenje, razširjene po vsem
svetu, se odražajo v prav vsakem izmed naših izdelkov – kljub
temu pa za kärcher v poprečju ne boste odšteli več kot za
primerljive izdelke konkurence. Najbolje, da se prepričate sami:
naše razmerje med ceno in zmogljivostjo je neprekosljivo.

3

KÄRCHER JE LE EDEN
OD PONUDNIKOV.

Resnica: Kärcher je original – in s svojimi inovacijami vedno
narekuje razvoj. Ne glede na vse izzive pri vsakodnevnem
čiščenju: Kärcher ima najboljšo rešitev. Z dovršenimi izdelki, ki
so vse lažji za uporabo, vse učinkovitejši in vse bolj okolju
prijazni. Nismo brez razloga lastniki več kot 1300 patentov.
Med drugim vam nudimo tudi celo vrsto storitev: svetovanje
uporabnikom, usposabljanja, upravljanje higiene, servis za
popravila, vzdrževanje, najem naprav in mnogo več.
Kärcherjeve prednosti so očitne.
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Z veseljem vam svetujemo:
Karcher d.o.o.
Letališka cesta 29d
1000 Ljubljana
t. +386 8201 5590

9.501-774.0 Novosti in akcije Professional 2020. SI · Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in barvnih odstopanj ter vsebinskih in tiskarskih napak.

info@kaercher.si
www.kaercher.si

Žig pooblaščenega prodajalca:

Vse navedene cene so nezavezujoče priporočene prodajne cene v evrih, brez DDV.

