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ČISTOTA JE 
POLOVICOU 
ÚSPECHU
Kärcher vám ponúka koncepty čistenia, ktoré sú prispôsobené 
špeciálnym požiadavkám autosalónov a autoservisov. Nechajte 
sa presvedčiť širokou ponukou čistiacich strojov spoločnosti 
Kärcher a jej službami orientovanými na požiadavky zákazníka.
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EXTERIÉR
Vizitka úspešného podniku: perfektná čistota vďaka 
premysleným výrobkom Kärcher určeným na čistenie exteriéru.
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KM 85/50 R Bp

■	 Kompaktný dizajn pre maximálnu obratnosť
■	 Intuitívna a jednoduchá obsluha
■	 Výkyvná bočná metla

Technické informácie

Pohon   jednosmerný motor

Pohon pojazdu   Elektricky

Pohon – výkon (V / W) 24 / 1000

Druh pohonu   Batéria

Max. plošný výkon (m²/h) 5100

Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6510

Pracovná šírka (mm) 615

Výbava

Manuálny oklep filtra ■ Mechanické čistenie filtra ■ Trakčný pohon  
elektrický ■ Hlavný zametací valec plávajúco uložený ■ Regulácia 
sacieho prúdu ■ Klapka na veľké nečistoty ■ Vrátane batérie a zabudova-
nej nabíjačky ■ Princíp zametania s prehadzovaním cez valec

Objednávacie číslo 1.351-127.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Plochý skladaný filter
Objednávacie číslo 5.731-585.0 / Cena 

Zametací valec
Objednávacie číslo 4.762-430.0 / Cena 

Bočná metla štandardná
Objednávacie číslo 6.906-132.0 / Cena 

KM 75/40 W G

■	 Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
■	 Výmena zametacieho valca bez náradia
■	 Efektívny systém oklepu filtra s výmenou filtra bez  

náradia z čistej strany

Technické informácie

Pohon – výkon (W) 3300

Druh pohonu   benzín

Max. plošný výkon (m²/h) 3375

Pracovná šírka (mm) 550

Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 750

Nádoba na nečistoty (l) 40

Schopnosť stúpania (%) 15

Výbava

Polyesterový plochý skladaný filter ■ Manuálny oklep filtra ■ Pohon 
pojazdu vpred ■ Hlavný zametací valec nastaviteľný ■ Nádoba na nečis-
toty, mobilná ■ Klapka na veľké nečistoty ■ Držadlo na posúvanie, sklá-
pacie ■ Princíp zametania s prehadzovaním cez valec

Objednávacie číslo 1.049-216.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Plochý skladaný filter
Objednávacie číslo 5.731-635.0 / Cena 

Štandardný zametací valec
Objednávacie číslo 6.906-884.0 / Cena 

Bočná metla štandardná
Objednávacie číslo 6.906-132.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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KM 70/30 C Bp Adv

■	 S nabíjačkou a batériami (verzia Bp Pack)
■	 Elektrický pohon hlavného zametacieho valca a bočných metiel
■	 Zametací valec a bočná metla plynule prestaviteľné

Technické informácie

Druh pohonu   Ručne

Pohon   Ručne

Pohon – výkon (V / W) 12 / 195

Max. plošný výkon (m²/h) 2800

Pracovná šírka (mm) 480

Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 700

Objem nádrže brutto/netto (l) 42 / 30

Výbava

Filter na jemný prach ■ Plochý skladaný filter ■ Pohon zametania  
elektrický ■ Hlavný zametací valec nastaviteľný ■ Manuálny oklep filtra ■ 
Držadlo na posúvanie, sklápacie ■ Princíp lopatky na zametanie ■ Odsá-
vanie

Objednávacie číslo 1.517-212.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Plochý filter iba ako náhrada Kärcher
Objednávacie číslo 6.904-367.0 / Cena 

Štandardný zametací valec
Objednávacie číslo 6.906-041.0 / Cena 

Nadst. súprava „Kliešte na veľké nečistoty“
Objednávacie číslo 2.640-908.0 / Cena 

KM 70/20 C 2SB

■	 Pohon zametacieho valca prostredníctvom oboch kolies
■	 Držadlo na posúvanie stroja s 3 polohami
■	 Zametací valec a bočná metla plynule prestaviteľné

Technické informácie

Druh pohonu   Ručne

Pohon   Ručne

Max. plošný výkon (m²/h) 3680

Pracovná šírka (mm) 480

Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 700

Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 920

Objem nádrže brutto/netto (l) 42 / 20

Výbava

Filter na jemný prach ■ Pohon zametania manuálny ■ Hlavný zametací 
valec nastaviteľný ■ Držadlo na posúvanie, sklápacie ■ Princíp lopatky na 
zametanie ■ Použitie vonku ■ Použitie vo vnútri

Objednávacie číslo 1.517-107.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Štandardný zametací valec
Objednávacie číslo 6.906-041.0 / Cena 

Bočná metla štandardná
Objednávacie číslo 2.884-935.0 / Cena 

Nadst. súprava „Kliešte na veľké nečistoty“
Objednávacie číslo 2.640-908.0 / Cena 

EXTERIÉR
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SHOWROOM
Vyšší lesk, vyššia predajnosť: Stavte na výrobky Kärcher, aby 
boli výstavné plochy nablýskané rovnako ako automobily, ktoré 
ponúkate.
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T 12/1

■	 Klipový sytém
■	 Sklápací hák na elektrický kábel
■	 Obsluha nohou

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 53

Vákuum (mbar / kPa) 240 / 24

Objem nádoby (l) 12

Max. príkon (W) max. 800

Štandardný priemer   Priemer 35

Dĺžka kábla (m) 12

Výbava

Sacia hadica, 2 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 2 Ks, 0,5 m, kov 
■ Filtračné vrecko, 1 Ks, Netkaná textília ■ Materiál nádoby-plast
■ Klipový systém na predĺženie hadice ■ Permanentný filtračný kôš
 z nylonu

Objednávacie číslo 1.355-100.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Parketová hubica DN 35, 360 mm
Objednávacie číslo 2.889-196.0 / Cena 

Filtračné vrecká z netkanej textílie
Objednávacie číslo 6.904-315.0 / Cena 

T 7/1 Classic

■	 Extrémne nízka hmotnosť (< 3,5 kg)
■	 Vysoký sací výkon
■	 Nízka hlučnosť

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 40

Vákuum (mbar / kPa) 235 / 23,5

Objem nádoby (l) 7,5

Max. príkon (W) max. 850

Štandardný priemer   Priemer 35

Dĺžka kábla (m) 7,5

Výbava

Sacia hadica, 2 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 3 Ks, 0,35 m, plast 
■ Filtračné vrecko, 1 Ks, Netkaná textília ■ Materiál nádoby plast 
■ Podlahová hubica ■ Permanentný filtračný kôš z netkanej textílie

Objednávacie číslo 1.527-181.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Parketová hubica DN 35, 360 mm
Objednávacie číslo 2.889-196.0 / Cena 

Filtračné vrecká z netkanej textílie
Objednávacie číslo 6.904-084.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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WPD 50 WS

■	 Nezaberá veľa miesta a je kompaktný
■	 Intuitívne ovládanie vďaka zrozumiteľným ikonám

Technické informácie

Napätie (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50

Vstupný tlak bez karbonizácie (bar) 1,5 / max. 6

Dodávanie chladenej pitnej vody (l/h) max. 15

Výdaj pitnej vody chladenej (l/h) max. 15

Príkon (kW) max. 0,2

Teplota vody na prívode (°C) 5 – do 30

Chladiaci prostriedok   R290

Výbava

Filtrácia aktívnym uhlím ■ Ultra filtrácia ■ Dávkovací ventil s ochranou 
proti dotyku ■ Pomôcka na umiestnenie pohára ■ Odkvapkávacia miska 
zabezpečená proti pretečeniu ■ Odtok odkvapkávacej misky bez odtoku 
■ Verzia-stolová verzia ■ Elektronický balík BASIC

Objednávacie číslo 1.024-405.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Filter Hy Pure Plus
Objednávacie číslo 2.644-200.0 / Cena 

B 40 W Bp DOSE (valec)

Technické informácie

Pracovná šírka kief (mm) 550

Pracovná šírka vysávania (mm) 850

Max. plošný výkon (m²/h) 3300

Praktický plošný výkon (m²/h) 1980

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 40 / 40

Prítlačný tlak kief (g/cm3) 140 / 160

Otáčky kief (U/min) 1200

Výbava

Valcová kefa ■ Dose ■ Funkcia zametania ■ Technológia nádrž v nádrži

Objednávacie číslo 1.533-210.2

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Sacia lišta, 850 mm, rovná
Objednávacie číslo 4.777-401.0 / Cena 

Sacia lišta, 900 mm, V tvare V
Objednávacie číslo 4.777-079.0 / Cena 

SHOWROOM
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BD 50/50 C Classic Bp

■	 Prevádzka na batérie
■	 1 kotúč
■	 Extrémne jednoduchá obsluha

Technické informácie

Pracovná šírka kief (mm) 510

Pracovná šírka vysávania (mm) 900

Max. plošný výkon (m²/h) 2040

Praktický plošný výkon (m²/h) 1020

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 50 / 50

Prítlačný tlak kief (g/cm3 / kg) 27,3 / 28,5 / 20 / 23

Otáčky kief (U/min) 180

Výbava

Kotúčová kefa ■ Sacia lišta, v tvare V

Objednávacie číslo 1.127-001.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm
Objednávacie číslo 4.905-026.0 / Cena

Sacia stierka olejuvzdorná, s drážkami,890 mm
Objednávacie číslo 6.273-207.0 / Cena 

BR 35/12 C Bp Pack

■	 Energeticky úsporný stupeň eco!efficiency
■	 Vrátane zametacej funkcie
■	 Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč

Technické informácie

Pracovná šírka kief (mm) 350

Pracovná šírka vysávania (mm) 450

Príkon (W) 500

Batéria (V / Ah) 25,2 / 21

Max. plošný výkon (m²/h) 1400

Praktický plošný výkon (m²/h) 1050

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 12 / 12

Výbava

Valcová kefa ■ Systém s 2 nádržami ■ Vrátane batérie a zabudovanej 
nabíjačky ■ Variabilný prítlak ■ Prepravné kolesá ■ Sacie lišty, rovné

Objednávacie číslo 1.783-450.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Mikrovláknový valec 350 mm, 350 mm
Objednávacie číslo 4.037-066.0 / Cena 

Sacie stierky, Olejuvzdorná, ryhovaná, 450 mm
Objednávacie číslo 4.037-035.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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BR 30/4 C Adv

■	 Vypínateľné odsávanie 
■	 Pracuje dopredu aj dozadu

Technické informácie

Druh prúdu (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60

Pracovná šírka kief (mm) 300

Pracovná šírka vysávania (mm) 300

Príkon (W) 820

Max. plošný výkon (m²/h) 200

Praktický plošný výkon (m²/h) 130

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4

Výbava

Valcová kefa ■ Systém s 2 nádržami ■ Napájanie zo siete ■ Prepravné 
kolesá ■ 2 sacie lišty, rovné

Objednávacie číslo 1.783-213.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Mikrovláknový valec 300 mm,
Objednávacie číslo 4.762-453.0 / Cena 

Valcová kefa, stredná, červená, 300 mm
Objednávacie číslo 4.762-005.0 / Cena 

SHOWROOM
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DIELŇA
Bezpečnosť práce vďaka čistote: Dôverujte riešeniam v oblasti 
čistenia značky Kärcher, ktoré urobia dojem na vašich 
zákazníkov aj pracovníkov.
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Mokro-suchý vysávač NT 65/2 Ap

■	 Poloautomatický oklep filtra
■	 Plochý skladaný filter (prachová trieda M)
■	 Vypúšťacia hadica a držadlo na posúvanie

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 2 × 74

Vákuum (mbar / kPa) 254 / 25,4

Objem nádoby (l) 65

Materiál nádoby   Plast

Príkon (W) max. 2760

Štandardný priemer   Priemer 40

Výbava

Sacia hadica, 4 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 2 Ks, 0,5 m, kov ■ Filtračné 
vrecko, 1 Ks, Papier ■ Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie, 
360 mm ■ Štrbinová hubica ■ Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná) ■ Auto-
matické vypínanie pri max. stave naplnenia ■ Plochý skladaný filter 
papier

Objednávacie číslo 1.667-291.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Mokro-suchá podlahová hubica, hliník, DN 40
Objednávacie číslo 6.906-383.0 / Cena 

Sacia hadica kompl. (klipový systém), C-Ø-40, + PFC modul, el. vod.
Objednávacie číslo 4.440-728.0 / Cena 

Hubica na auto DN 40
Objednávacie číslo 6.900-952.0 / Cena 

Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact 
Te L

■	 Skladaný plošný PES-filter
■	 Antistatická príprava
■	 Automatické zapínanie a vypínanie (elektronáradie)

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 74

Vákuum (mbar / kPa) 254 / 25,4

Objem nádoby (l) 30

Materiál nádoby   Plast

Príkon (W) 1380

Štandardný priemer   Priemer 35

Výbava

Sacia hadica, 4 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 2 Ks, 0,55 m, 35 mm, Anti-
korové povrchy ■ Filtračné vrecko, 1 Ks, Netkaná textília ■ PE plastové 
vrece na bezprašnú likvidáciu odpadu 1 Ks ■ Podlahová hubica na mokré 
a suché vysávanie, 360 mm ■ Štrbinová hubica ■ Pripojovacia objímka 
pre elektronáradie ■ Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia

Objednávacie číslo 1.148-211.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Saugschlauch, elektrisch leitend
Objednávacie číslo 2.889-137.0 / Cena 

Súprava príslušenstva na čistenie auta
Objednávacie číslo 2.862-166.0 / Cena 

Hubica na auto DN 35
Objednávacie číslo 6.906-108.0 / Cena 

Spojka pre náradie DN 35, klipsystém
Objednávacie číslo 2.889-151.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.

3
ROKY

ZÁRUKA

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-profesionalne-vysavace.html
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Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L

■	 PES patrónový filter odolný voči vlhkosťi

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 71

Vákuum (mbar / kPa) 255 / 25,5

Objem nádoby (l) 22

Materiál nádoby   Plast

Príkon (W) 1300

Štandardný priemer   Priemer 35

Výbava

Sacia hadica, 1,9 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 2 Ks, 0,5 m, Plast ■ Fil-
tračné vrecko, 1 Ks, Netkaná textília ■ Podlahová hubica na mokré a 
suché vysávanie, 300 mm ■ Štrbinová hubica ■ Patrónový filter PES ■ 
Oklep filtra ApClean (poloautomatický oklep filtra) ■ Otočné koliesko s 
aretáciou

Objednávacie číslo 1.378-600.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Sacia hadica 4 m DN 35
Objednávacie číslo 2.889-135.0 / Cena 

Súprava príslušenstva na čistenie auta
Objednávacie číslo 2.862-166.0 / Cena 

Hubica na auto DN 35
Objednávacie číslo 6.906-108.0 / Cena 

B 40 W Bp DOSE (valec)

Technické informácie

Pracovná šírka kief (mm) 550

Pracovná šírka vysávania (mm) 850

Max. plošný výkon (m²/h) 3300

Praktický plošný výkon (m²/h) 1980

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 40 / 40

Prítlačný tlak kief (g/cm3) 140 / 160

Otáčky kief (U/min) 1200

Výbava

Valcová kefa ■ Dose ■ Funkcia zametania ■ Technológia nádrž v nádrži

Objednávacie číslo 1.533-210.2

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Sacia lišta, 850 mm, rovná
Objednávacie číslo 4.777-401.0 / Cena 

Sacia lišta, 900 mm, V tvare V
Objednávacie číslo 4.777-079.0 / Cena 

DIELŇA
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BR 45/22 C Bp Pack

■	 Lítium-iónová batéria
■	 Zabudovaná nabíjačka v štandardnej výbave
■	 Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč

Technické informácie

Druh prúdu (V) 25,2

Pracovná šírka kief (mm) 450

Pracovná šírka vysávania (mm) 500

Príkon (W) do 550

Batéria (V / Ah) 25,2 / 42

Max. plošný výkon (m²/h) 1800

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 22 / 22

Výbava

Valcová kefa ■ Systém s 2 nádržami ■ Vrátane batérie a zabudovanej 
nabíjačky ■ Variabilný prítlak ■ Prepravné kolesá ■ Sacie lišty, rovné

Objednávacie číslo 1.783-460.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Valcová kefa tvrdá, Zelená, 450 mm
Objednávacie číslo 4.762-407.0 / Cena 

Sacie stierky, Linatex®, 560 mm
Objednávacie číslo 4.037-131.0 / Cena 

BR 40/10 C Adv

■	 Vysoký umývací výkon
■	 S prestavovaním prítlaku
■	 Vrátane valcových kief

Technické informácie

Druh prúdu (V / Hz) 220 – 240 / 50

Pracovná šírka kief (mm) 400

Pracovná šírka vysávania (mm) 400

Príkon (W) 2300

Max. plošný výkon (m²/h) 400

Praktický plošný výkon (m²/h) 300

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 / 10

Výbava

Valcová kefa ■ Systém s 2 nádržami ■ Napájanie zo sieteNapájanie zo 
siete ■ Variabilný prítlak ■ Prepravné kolesá ■ 2 sacie lišty, rovné

Objednávacie číslo 1.783-311.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Sacia lišta, 435 mm, rovná
Objednávacie číslo 4.777-098.0 / Cena 

Sacie stierky, Olejuvzdorná, ryhovaná, 435 mm
Objednávacie číslo 4.035-288.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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IB 7/40 Adv

■	 Ovládanie na pištoli
■	 Odlučovač oleja a vody
■	 Napájanie z rozvodov stlačeného vzduchu

Technické informácie

Príkon (kW) 0,6

Kryt / rám   antikoro (1.4301)

Tlak vzduchu (bar / MPa) 2 – 10 / 0,2 – 1

Kvalita vzduchu   Suchý a bez oleja

Objemový prietok vzduchu (m³/min) 0,5 – 3,5

Hladina akustického tlaku (dB(A)) 99

Kapacita suchého ľadu (kg) 15

Výbava

Mazivo pre závit trysky ■ Tryska s plochým prúdom ■ Vidlicový kľúč (na 
výmenu trysiek) 2 Ks ■ Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim 
vedením a rýchlospojkou ■ Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná) 
■ Nastavenie množstva ľadu priamo na otryskávacej pištoli ■ Nastavenie 
tlaku vzduchu priamo na otryskávacej pištoli ■ Spínač „iba vzduch“ alebo 
„ľad a vzduch“ na pištoli

Objednávacie číslo 1.574-002.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Tryska s plochým prúdom, XS, krátka
Objednávacie číslo 4.574-040.0 / Cena 

Tryska s okrúhlym prúdom, XS, dlhá
Objednávacie číslo 4.574-037.0 / Cena 

Drvič ľadu
Objednávacie číslo 4.574-026.0 / Cena 

Pneumatická hadica, 1", 20 m
Objednávacie číslo 6.574-280.0 / Cena 

IB 10/8 L2P

Technické informácie

Príkon (kW) 1

Kryt / rám   Plastové rotačné telo

Testovaný (kým) podľa   CE

Tlak vzduchu (bar / MPa) 0,7 – 10 / 0,07 – 1

Kvalita vzduchu   Suchý a bez oleja

Objemový prietok vzduchu (m³/min) 0,07 – 0,8

Hladina akustického tlaku (dB(A)) 95

Výbava

Tryska s plochým prúdom ■ Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim 
vedením a rýchlospojkou ■ Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná) 
■ Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoli ■ Elektronické ovlá-
danie

Objednávacie číslo 1.574-200.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Nadstavbová súprava Adjust & Filter
Objednávacie číslo 2.644-227.0 / Cena 

Ochranné okuliare
Objednávacie číslo 6.321-208.0 / Cena 

Ochranné rukavice
Objednávacie číslo 6.321-210.0 / Cena 

Chrániče sluchu
Objednávacie číslo 6.321-207.0 / Cena 

DIELŇA
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SKLAD
Kärcher má pre každý sklad vhodné riešenie pre rýchle a 
efektívne čistenie, zvýšenie bezpečnosti práce, zabezpečenie 
kvality produktov a predchádzanie riziku úrazu.
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KM 85/50 R Bp

■	 Kompaktný dizajn pre maximálnu obratnosť
■	 Intuitívna a jednoduchá obsluha
■	 Výkyvná bočná metla

Technické informácie

Pohon   jednosmerný motor

Pohon pojazdu   Elektricky

Pohon – výkon (V / W) 24 / 1000

Druh pohonu   Batéria

Max. plošný výkon (m²/h) 5100

Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h) 6510

Pracovná šírka (mm) 615

Výbava

Manuálny oklep filtra ■ Mechanické čistenie filtra ■ Trakčný pohon 
elektricky ■ Hlavný zametací valec plávajúco uložený ■ Regulácia 
sacieho prúdu ■ Klapka na veľké nečistoty ■ Vrátane batérie a zabudova-
nej nabíjačky ■ Princíp zametania s prehadzovaním cez valec

Objednávacie číslo 1.351-127.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Plochý skladaný filter
Objednávacie číslo 5.731-585.0 / Cena 

Bočná metla štandardná
Objednávacie číslo 6.906-132.0 / Cena 

Zametací valec
Objednávacie číslo 4.762-430.0 / Cena 

KM 75/40 W G

■	 Nádoba na nečistoty s vozíkovým držadlom
■	 Výmena zametacieho valca bez náradia
■	 Efektívny systém oklepu filtra s výmenou filtra bez 

náradia z čistej strany

Technické informácie

Pohon – výkon (W) 3300

Druh pohonu   benzín

Max. plošný výkon (m²/h) 3375

Pracovná šírka (mm) 550

Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 750

Nádoba na nečistoty (l) 40

Schopnosť stúpania (%) 15

Výbava

Polyesterový plochý skladaný filter ■ Manuálny oklep filtra ■ Pohon 
pojazdu vpred ■ Hlavný zametací valec nastaviteľný ■ Nádoba na nečis-
toty, mobilná ■ Klapka na veľké nečistoty ■ Držadlo na posúvanie, sklá-
pacie ■ Princíp zametania s prehadzovaním cez valec

Objednávacie číslo 1.049-216.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Plochý skladaný filter
Objednávacie číslo 5.731-635.0 / Cena 

Štandardný zametací valec
Objednávacie číslo 6.906-884.0 / Cena 

Bočná metla štandardná
Objednávacie číslo 6.906-132.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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B 60 W Bp DOSE (valec)

Technické informácie

Druh prúdu (V / Hz) 100 – 240 / 50 – 60

Pracovná šírka vysávania (mm) 850

Max. plošný výkon (m²/h) 3900

Praktický plošný výkon (m²/h) 2340

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 60 / 60

Prítlačný tlak kief (g/cm3) 265

Otáčky kief (U/min) 600 / 1300

Výbava

Valcová kefa ■ Dose ■ Funkcia zametania ■ Technológia nádrž v nádrži

Objednávacie číslo 1.384-020.2

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Valcová kefa, stredná, červená, 638 mm vhodná pre BR 65, 
Objednávacie číslo 4.035-187.0 / Cena 

BR 45/22 C Bp Pack

■	 Lítium-iónová batéria
■	 Zabudovaná nabíjačka v štandardnej výbave
■	 Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč

Technické informácie

Druh prúdu (V) 25,2

Pracovná šírka kief (mm) 450

Pracovná šírka vysávania (mm) 500

Príkon (W) do 550

Batéria (V / Ah) 25,2 / 42

Max. plošný výkon (m²/h) 1800

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 22 / 22

Výbava

Valcová kefa ■ Systém s 2 nádržami ■ Vrátane batérie a zabudovanej 
nabíjačky ■ Variabilný prítlak ■ Prepravné kolesá ■ Sacie lišty, rovné

Objednávacie číslo 1.783-460.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Valcová kefa tvrdá, zelená, 450 mm
Objednávacie číslo 4.762-407.0 / Cena 

Valcová kefa, stredná, červená, 450 mm
Objednávacie číslo 4.762-392.0 / Cena 

Sacie stierky, Linatex®, 560 mm
Objednávacie číslo 4.037-131.0 / Cena 

SKLAD
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UMÝVANIE ÁUT
Profesionálne umývanie áut jednoduchým spôsobom: Kärcher 
ponúka komplexný flexibilný program – od samoobslužného 
umývania až po umývacie linky pre úžitkové vozidlá.
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Vysokotlakový čistič HDS 10/20-4 
MX

■	 Hospodárny stupeň eco!efficiency
■	 2 nádrže na čistiaci prostriedok
■	 Vodou chladený trojfázový motor

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 500 – 1000

Pracovný tlak (bar / MPa) 30 – 200 / 3 – 20

Teplota (pri prítoku 12°C) (°C) min. 80 – max. 155

Príkon (kW) 7,8

Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 6,4

Pripájací kábel (m) 5

Výbava

Funkcia čistiaceho prostriedku 20 + 10 l nádrž ■ Vysokotlaková pištoľ 
EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaková hadica, 20 m, Dlhá životnosť ■ 
Pracovný nadstavec 1050 mm ■ Power tryska ■ Integrovaný bubon na 
VT hadicu ■ ANTI!TwistANTI!Twist ■ Z vonku plniteľné nádrže na čistiaci 
prostriedok, prostriedok na ochranu pred vodným kameňom a palivo.

Objednávacie číslo 1.071-912.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovací nadstavec s nádobou Advanced 025
Objednávacie číslo 2.112-017.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm
Objednávacie číslo 4.112-035.0 / Cena 

HDS 12/18-4 SX

■	 možnosť použitia dvojitého pracovného nadstavca
■	 2 nádrže na čistiaci prostriedok
■	 Hospodárny stupeň eco!efficiency

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 600 – 1200

Pracovný tlak (bar / MPa) 30 – 180 / 3 – 18

Teplota (pri prítoku 12°C) (°C) min. 80 – max. 155

Príkon (kW) 8,4

Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 7,7

Pripájací kábel (m) 5

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaková hadica, 
20 m, Dlhá životnosť ■ Pracovný nadstavec 1050 mm ■ Power tryska ■ 
Integrovaný bubon na VT hadicu ■ Vypínanie tlaku ■ Voliteľná výbava 
pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami ■ Zástrčkový pólový menič 
(3~)

Objednávacie číslo 1.071-925.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovací nadstavec s nádobou Advanced 025
Objednávacie číslo 2.112-017.0 / Cena 

Vysokotlaková hadica 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist
Objednávacie číslo 6.110-032.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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HDS 8/18-4 CX

■	 Hospodárny stupeň eco!efficiency
■	 Intuitívny jednogombíkový prepínač
■	 4-pólový, vodou chladený elektromotor

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 300 – 800

Pracovný tlak (bar / MPa) 30 – 180 / 3 – 18

Teplota (pri prítoku 12°C) (°C) min. 80 – max. 155

Príkon (kW) 6

Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 5

Pripájací kábel (m) 5

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaková hadica, 
15 m, DN 6, 250 bar ■ Pracovný nadstavec 1050 mm ■ Power tryska ■ 
Jemný tlmiaci systém (SDS) ■ Integrovaný bubon na VT hadicu ■ Vypína-
nie tlaku ■ integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok

Objednávacie číslo 1.174-906.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovací nadstavec s nádobou Advanced 025
Objednávacie číslo 2.112-017.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm
Objednávacie číslo 4.112-035.0 / Cena 

HDS 7/16 CX

■	 Hospodárny stupeň eco!efficiency
■	 Intuitívny jednogombíkový prepínač
■	 Výkonný trojfázový motor

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 270 – 660

Pracovný tlak (bar / MPa) 30 – 160 / 3 – 16

Teplota (pri prítoku 12°C) (°C) max. 80

Príkon (kW) 4,7

Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h) 4,1

Pripájací kábel (m) 5

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaková hadica, 
15 m, DN 6, 250 bar ■ Pracovný nadstavec 1050 mm ■ Power tryska ■ 
Jemný tlmiaci systém (SDS) ■ Integrovaný bubon na VT hadicu ■ Vypína-
nie tlaku ■ integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok

Objednávacie číslo 1.173-904.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovací nadstavec s nádobou Advanced 025
Objednávacie číslo 2.112-017.0 / Cena 

Vysokotlaková hadica 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist
Objednávacie číslo 6.110-032.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

UMÝVANIE ÁUT
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HD 10/25-4 SX Plus

■	 Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzá-
very EASY!Lock

■	 Vodou chladený trojfázový motor
■	 Maximálny nárazový tlak pre odstránenie zaschnutých nečistôt

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 500 – 1000

Pracovný tlak (bar / MPa) 30 – 250 / 3 – 25

Max. tlak (bar / MPa) 275 / 27,5

Príkon (kW) 9,2

Mobilita   vozík

Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 73,8

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaková pištoľ 
EASY!Force Advanced s vložkou Softgrip ■ Vysokotlaková hadica, 20 m ■ 
Pracovný nadstavec 1050 mm ■ Power tryska ■ Rotačná tryska ■ Integ-
rovaný bubon na VT hadicu ■ 4-pólový trojfázový motor s chladením 
vzduchom a vodou

Objednávacie číslo 1.286-927.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h, nylonové štetiny
Objednávacie číslo 4.113-002.0 / Cena 

Penovacia tryska Basic 3
Objednávacie číslo 4.112-055.0 / Cena 

HD 6/15 MX Plus

■	 Trojpiestové axiálne čerpadlo s tvrdenými antikorovými 
piestami

■	 Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzá-
very EASY!Lock

■	 Automatická dekompresia tlaku a energetická efektívnosť vyššia 
o 20 percent

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 230 / 50

Prietok (l/h) 560

Pracovný tlak (bar / MPa) 150 / 15

Max. tlak (bar / MPa) 225 / 22,5

Príkon (kW) 3,1

Pripájací kábel (m) 5

Počet paralelných používateľov   1

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force ■ Vysokotlaková hadica, 15 m, Kvalita 
Premium ■ Pracovný nadstavec 840 mm ■ Power tryska ■ Rotačná tryska 
■ Integrovaný bubon na VT hadicu ■ Vypínanie tlaku

Objednávacie číslo 1.150-931.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovacia tryska s nádobou Advanced 042
Objednávacie číslo 2.112-018.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny
Objednávacie číslo 4.113-004.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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HD 8/18-4 MXA Plus

■	 Pružinový automatický hadicový bubon
■	 Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzá-

very EASY!Lock
■	 Automatická dekompresia tlaku a energetická efektívnosť vyššia 

o 20 percent

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 380 – 760

Pracovný tlak (bar / MPa) 30 – 180 / 3 – 18

Max. tlak (bar / MPa) 270 / 27

Príkon (kW) 4,6

Pripájací kábel (m) 5

Počet paralelných používateľov   1

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force ■ Vysokotlaková hadica, 15 m, Flex ■ 
Pracovný nadstavec 840 mm ■ Power tryska ■ Rotačná tryska ■ Integro-
vaný bubon na VT hadicu ■ ANTI!TwistANTI!Twist ■ Vypínanie tlaku

Objednávacie číslo 1.524-976.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovacia tryska s nádobou Advanced 042
Objednávacie číslo 2.112-018.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h, nylonové štetiny
Objednávacie číslo 4.113-002.0 / Cena 

HD 9/18-4 St

■	 Kompaktné rozmery

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50

Prietok (l/h) 460 – 900

Pracovný tlak (bar / MPa) 40 – 180 / 4 – 18

Max. tlak (bar / MPa) 200 / 20

Teplota vody na prívode (°C) 70

Príkon (kW) 6,8

Zaistenie (A) 16

Výbava

Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced ■ Vysokotlaková hadica, 
10 m, DN 8, 315 bar ■ Trojitá tryska (0°/25°/40°) Ručne ■ Antikorový 
pracovný nadstavec 1050 mm ■ Príprava na diaľkové ovládanie  
■ Príprava na Servo Control

Objednávacie číslo 1.524-950.2

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Penovací nadstavec s nádobou Advanced 025
Objednávacie číslo 2.112-017.0 / Cena 

Vysokotlaková hadica Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, 
ANTI!Twist
Objednávacie číslo 6.110-027.0 / Cena 

Rýchlospojka
Objednávacie číslo 2.115-000.0 / Cena 

Nástrčný systém
Objednávacie číslo 2.115-001.0 / Cena 

UMÝVANIE ÁUT
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ČISTENIE INTERIÉRU
Ponúknite svojim zákazníkom viac: Čistenie áut ako doplnková 
ponuka vám pomôže získať verných zákazníkov. Tepovačmi-
extraktormi Kärcher oslobodíte čalúnenia sedadiel, koberce a 
látkové obloženia pohodlne, šetrne a dôkladne od špiny.
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Puzzi 8/1 C

■	 Sklápací hák na elektrický kábel
■	 Veľký nožný spínač
■	 Držiak ručnej hubice

Technické informácie

Max. plošný výkon (m²/h) 12 – 18

Prietok vzduchu (l/s) 61

Vákuum (mbar / kPa) 230 / 23

Objem nástreku (l/min) 1

Tlak nástreku (bar) 1

Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 8 / 7

Výkon turbíny (W) 1200

Výbava

Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody 2,5 m ■ Integrovaný 
držiak príslušenstva na ručnú hubicu ■ Sieťový kábel 7,5 m ■ Hubica na 
čalúnenie ■ Hák na kábel ■ Ručný nástroj

Objednávacie číslo 1.100-225.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Hadica na nástrek a extrakciu
Objednávacie číslo 6.391-411.0 / Cena 

Štrbinová hubica
Objednávacie číslo 4.130-010.0 / Cena 

Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L

■	 Poloautomatický oklep filtra
■	 Plochý skladaný filter s filtračným krytom
■	 Flexibilné odkladanie hadice a sieťového kábla

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 74

Vákuum (mbar / kPa) 254 / 25,4

Objem nádoby (l) 30

Materiál nádoby   Plast

Príkon (W) 1380

Štandardný priemer   Priemer 35

Výbava

Sacia hadica, 2,5 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 2 Ks, 0,55 m, Kov ■ Fil-
tračné vrecko, 1 Ks, Netkaná textília ■ Podlahová hubica na mokré a 
suché vysávanie, 300 mm ■ Štrbinová hubica ■ Automatické vypínanie 
pri max. stave naplnenia ■ Plochý skladaný filter Papier ■ Oklep filtra 
ApClean (poloautomatický oklep filtra)

Objednávacie číslo 1.148-221.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Saugschlauch, elektrisch leitend
Objednávacie číslo 2.889-137.0 / Cena 

Súprava príslušenstva na čistenie auta
Objednávacie číslo 2.862-166.0 / Cena 

Hubica na auto DN 35
Objednávacie číslo 6.906-108.0 / Cena 

Ďalšie originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na www.kaercher.com.
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Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L

■	 PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

Technické informácie

Druh prúdu (Ph / V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Prietok vzduchu (l/s) 71

Vákuum (mbar / kPa) 255 / 25,5

Objem nádoby (l) 22

Materiál nádoby   Plast

Príkon (W) 1300

Štandardný priemer   Priemer 35

Výbava

Sacia hadica, 1,9 m, s kolenom ■ Sacia trubica, 2 Ks, 0,5 m, Plast ■ Fil-
tračné vrecko, 1 Ks, Netkaná textília ■ Podlahová hubica na mokré a 
suché vysávanie, 300 mm ■ Štrbinová hubica ■ Patrónový filter PES ■ 
Oklep filtra ApClean (poloautomatický oklep filtra) ■ Otočné koliesko s 
aretáciou

Objednávacie číslo 1.378-600.0

Cena

Odporúčané príslušenstvo

Sacia hadica 4 m DN 35
Objednávacie číslo 2.889-135.0 / Cena 

Súprava príslušenstva na čistenie auta
Objednávacie číslo 2.862-166.0 / Cena 

Hubica na auto DN 35
Objednávacie číslo 6.906-108.0 / Cena 

ČISTENIE INTERIÉRU
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EASY!Force



35

TAKE IT EASY
Bez námahy. Bez únavy. Bez stresu. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force chráni kĺby, svaly a celé telo. Pri 
porovnávacom teste presvedčila EASY!Force všetkých používateľov, mužov aj ženy. Naša vysokotlaková 
pištoľ EASY!Force vás odbremení a umožní efektívnejšiu prácu bez únavy. www.kaercher.com
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VŠETKO PRE 
ČISTÉ AUTO
Vy viete, čo chcete. Váš ideálny systém na čistenie osobných áut zvonku i zvnútra musí presviedčať 
vysokou hospodárnosťou, dlhou životnosťou a perfektnými výsledkami čistenia. A pritom musí byť 
úsporný pri spotrebe vody a musí chrániť životné prostredie. Nech sa páči: naše umývacie linky. 
Stvorené presne pre vás. www.kaercher.com

 

UMÝVACIA LINKA PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
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UMÝVACIA LINKA PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
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NA CESTÁCH 
VŽDY ŽIARIVO 
ČISTÉ
Na čistenie úžitkových vozidiel potrebujete správnu umývaciu linku. Od nás dostanete perfekte 
zosúladené systémové riešenia, ktoré zvládnu každú výzvu. Nimi vyčistíte nákladné vozidlá a autobusy 
každej veľkosti vždy badateľne efektívne a merateľne hospodárne. www.kaercher.com
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iSolar
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VOĽNÁ CESTA 
PRE SILU 
SLNKA
Znečistenie prachom, sadzami a peľom znižuje výkon 
vašich fotovoltaických zariadení a solárnych modulov 
na strechách až o 30 percent, na voľnom priestranstve 
o 10 percent. Prirodzené pôsobenie dažďa, rosy a vetra 
v žiadnom prípade nepostačuje na účinné vyčistenie 
modulov. www.kaercher.com
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SYSTÉM TACT
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VŠETKO JE 
OTÁZKA 
TACT-U
Jemný prach ohrozuje vaše zdravie. Aby ste boli pred 
jemným prachom čo najlepšie chránení, vykonali sme 
ďalšie vylepšenia nášho systému Tact. Výsledkom sú 
výkonné vysávače Tact s vysoko efektívnym oklepom 
filtra a svetovo jedinečnou výdržou filtra, ktorý zvládne 
180 kilogramov jemného prachu (minerálny prach kate-
górie A) po najbližšie manuálne čistenie. Takto môžete 
ešte dlhšie pracovať bez prerušovania s konštantnou 
sacou silou a budete ešte lepšie chránení pred jemným 
prachom. www.kaercher.com

3
ROKY

ZÁRUKA

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-profesionalne-vysavace.html
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HDS PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
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DOKONALOSŤ 
ZA 10 MINÚT.
CHALLENGE ACCEPTED.
Horúcovodný vysokotlakový čistič prichádza, aby si 
vybavil svoju prácu. Rýchlo a dôkladne odstráni aj to 
najnepoddajnejšie znečistenie vozidiel, čím tento proces 
urýchli a zefektívni. Objavte celý sortiment na 
www.kaercher.com
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ČISTIACE PROSTRIEDKY
Čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher sú rovnako rôznorodé 
a výkonné ako zariadenia a stroje, v ktorých sa používajú – 
pretože sa vyvíjajú špeciálne na použitie s čistiacimi strojmi 
Kärcher. Iba tak je možné plne využiť výkonnosť kombinácie 
stroja a čistiaceho prostriedku.
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Použitie Vlastnosti

Veľkosť 

nádoby

Objednáva-

cie číslo Cena

Výstavné priestory

FloorPro Multi Reiniger RM 756
Univerzálne použiteľný a extrémne úsporný: 
Prostriedok na udržiavacie čistenie FloorPro 
multičistič RM 756 na strojové a ručné 
čistenie podláh a povrchov každého druhu.

Manuálne udržiavacie 
čistenie
Umývacie automaty - udr-
žiavacie čistenie

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 9

1 l 12 6.295-913.0

2,5 l 4 6.295-915.0

10 l 1 6.295-914.0

FloorPro čistič na kameninu RM 753
Špeciálny čistiaci prostriedok na všetky 
kameninové dlažby. Spoľahlivo uvoľňuje 
mastnotu, oleje a minerálne nečistoty. 
Neznižuje protišmykový účinok kamenino-
vých podláh. Neobsahuje tenzidy a dobre sa 
odlučuje.

Umývacie automaty - zák-
ladné čistenie
Umývacie automaty - udr-
žiavacie čistenie
Manuálne udržiavacie 
čistenie
Manuálne - základné 
čistenie

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 10,5

2,5 l 4 6.295-587.0

10 l 1 6.295-082.0

CarpetPro univerzálny odstraňovač fľakov 
RM 769
Univerzálny odstraňovač fľakov pre všetky 
textilné podlahové krytiny a čalúnenia. 
Spoľahlivo odstraňuje olej, krém na topánky, 
zvyšky žuvačiek, čiary po fixke, grafity atď.

Ručne

   

Hodnota pH: 
500 ml 6 6.295-490.0

Použitie Vlastnosti

Veľkosť 

nádoby

Objednáva-

cie číslo Cena

Dielňa

Profesionálny priemyselný čistič FloorPro 
RM 69
Priemyselný čistiaci prostriedok FloorPro RM 
69 na čistenie podláh a priemyselných podláh 
s nízkou penivosťou. Účinne odstraňuje aj 
najodolnejšiu mastnotu, olej, sadze a 
minerálne nečistoty.

Stroj – čistenie v rámci 
údržby
Stroj – pokročilé čistenie
Manuálne udržiavacie 
čistenie

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 10,7

2,5 l 4 6.296-058.0

10 l 1 6.296-049.0

20 l 1 6.296-050.0

FloorPro odstraňovač stôp po pneumatikách 
a gumovom odere RM 776
Vysoko aktívny špeciálny čistiaci prostriedok 
na odstraňovanie stôp po gumených oderoch 
a stopách spôsobených prepravnými vozíkmi. 
Účinne odstraňuje aj silné znečistenia 
spôsobené olejom a sadzou ako aj polymé-
rové a voskové ochranné vrstvy. Zvyšky 
lepiacej pásky budú účinne odstránené.

Základné čistenie

   

alkalický
Hodnota pH: 13,3

10 l 1 6.295-545.0

20 l 1 6.295-546.0

PressurePro základný intenzívny čistič RM 
750 NTA-free
Účinný čistiaci prostriedok na základné 
čistenie odstraňuje zažraté zvyšky tukov, 
oleja, hrdze, krvi a bielkovín. Nízko penivý. 
Mimoriadne vhodný na strojové čistenie 
podlahy pomocou plošného čističa.

Vysokotlakové čističe
Umývacie automaty - zák-
ladné čistenie
Umývacie automaty - 
odstraňovanie povrchovej 
vrstvy
Ručne

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

alkalický
Hodnota pH: 13,7

10 l 1 6.295-539.0
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Použitie Vlastnosti

Veľkosť 

nádoby

Objednáva-

cie číslo Cena

Umývanie áut

PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81
Čistiaci koncentrát na vysokotlakové čistenie 
silných znečistení spôsobených olejom, 
mastnotou alebo minerálmi, ktorý aktívne 
čistí a chráni materiál. Vhodný na umývanie 
áut, plachiet a motora. Neobsahuje NTA.

Vysokotlakové čističe
Stroje na nástrek

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

alkalický
Hodnota pH: 12,3

2,5 l 4 6.295-555.0

10 l 1 6.295-556.0

20 l 1 6.295-557.0

VehiclePro penový čistič RM 838
Alkalický penový čistič RM 838 na bezkon-
taktné umývanie vozidiel bez námahy a 
šetrne k laku odstraňuje silné olejové a 
mastné znečistenia, zvyšky hmyzu a 
znečistenie z ciest.

Samoobslužné umývacie 
miesto s multifunkčným 
pracovným nadstavcom
Vysokotlakové čističe s 
penovacou tryskou

   

alkalický
Hodnota pH: 13

20 l 1 6.295-838.0

VehiclePro prostriedok na vysokotlakové 
umývanie RM 806 Classic, neobsahuje NTA
Tento čistiaci koncentrát má veľký rozsah 
uvoľňovania špiny a odstráni aj to najnepod-
dajnejšie znečistenie z ciest, ako je prach, 
olej, mazivá, hmyz, živica zo stromov a hlina. 
Neobsahuje NTA.

Vysokotlakové čističe
Samoobslužné umyvárky

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

alkalický
Hodnota pH: 13,3

20 l 1 6.295-553.0

VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 
Classic
Špeciálny čistič diskov na všetky disky 
z ľahkých zliatin a ocele s povrchovou 
úpravou (okrem nelakovaných, vysoko 
leštených špeciálnych diskov). Šetrne 
a intenzívne odstraňuje najodolnejšie 
znečistenia diskov, ako je prach z ciest, 
zapečený prach z brzdenia, oder z pneumatík 
a usadeniny posypovej soli. Nerozožiera 
betónovú podlahu a kolesové žľaby.

Stroje na nástrek
Samoobslužné umyvárky
Linka na umývanie áut

   

alkalický
Hodnota pH: 13,5

20 l 1 6.295-323.0

Nástrekový vosk RM 821
Tekutý nástrekový vosk na konzervovanie 
a leštenie pre celé vozidlo.  Je necitlivý voči 
kvalite vody, aj bez vysušenia ventilátorom 
sa vyznačuje vzhľadom bez fľakov. Spĺňa pod-
mienky VDA.

Vysokotlakové čističe
Samoobslužné umyvárky

   

mierne kyslý
Hodnota pH: 4

2,5 l 4 6.295-583.0

20 l 1 6.295-431.0

VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický 
RM 805
Prostriedok na prednástrek v umývacích 
linkách pre úžitkové vozidlá podporuje 
efektívne odstraňovanie najodolnejších 
nečistôt ako mazací tuk, sadza, olej, decht, 
zvyšky hmyzu a šedý povlak na všetkých 
druhoch úžitkových vozidiel. Neobsahuje 
NTA.

Stroje na nástrek
Vysokotlakové čističe
Linka na umývanie áut

   

alkalický
Hodnota pH: 12,8

20 l 1 6.295-550.0

PressurePro prostriedok na ošetrovanie 
systému RM 110
Ochrana pre vysokotlakové čističe s ohrevom 
pred vodným kameňom. Nové zloženie 
ponúka okrem vylepšenej ochrany pred 
vápenatými usadeninami vo vykurovacom 
hadovi (do 150 °C) integrovanú ochranu pred 
koróziou pre všetky diely HDS stroja vedúce 
vodu.

Horúcovodný vysokotla-
kový čistič

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 9

10 l 1 6.295-303.0

20 l 1 6.295-488.0

Systémova ochrana Advance 1 RM 110
Prostriedok na pomalšie usádzanie vodného 
kameňa pre vysokotlakové čističe s horúcou 
vodou s integrovanou ochranou voči korózii, 
ktorý je určený najmä na použitie v nových 
HDS jednotkách s funkciou System Care. 
Systémova ochrana Advance 1 RM 110 
ponúka lepšiu ochranu pred usadzovaním 
vodného kameňa v cievkach ohrievačov (do 
150 °C) a disponuje integrovanou ochranou 
voči korózii pre komponenty, ktoré prichá-
dzajú do styku s vodou.

1 l 6 6.295-325.0

Ošetrovanie systému Advance 2 - ošetrova-
nie čerpadla  + ochrana pred čiernou vodou 
– RM 111 ASF
Ochrana pre horúcovodné VT čističe 
s ošetrovaním systému. Ochrana pred 
vodným kameňom vo vykurovacom hadovi 
(do 150 °C), ošetrenie čerpadla, ochrana pred 
čiernou vodu, ochrana pred koróziou

Horúcovodný vysokotla-
kový čistič

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

alkalický
Hodnota pH: 12,3

1 l 6 6.295-628.0

ČISTIACE PROSTRIEDKY
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Použitie Vlastnosti

Veľkosť 

nádoby

Objednáva-

cie číslo Cena

Čistenie interiéru

CarpetPro čistič iCapsol RM 760 OA
CarpetPro práškový čistič RM 760 OA je čistič 
na nástrek s extrakciou s vynikajúcim 
čistiacim výkonom, s technológiou obaľovania 
iCapsol a pohlcovačom prachu. Nie je 
potrebné náročné oplachovanie.

Základné čistenie
Medzičistenie

   

mierne alkalický
Hodnota pH: 8,8

0,8 kg 4 6.295-849.0

10 kg 1 6.295-847.0



50

Použitie Vlastnosti

Veľkosť 

nádoby

Objednáva-

cie číslo Cena

Umývacie linky

VehiclePro Klear!PreWash RM 890
VehiclePro Klear!PreWash RM 890: alkalický, 
v najkratšom čase odstráni znečistenie z ciest, 
mastnotu a hmyz. Spĺňa normy nem. 
Združenia aut. priemyslu (VDA) a hodí sa pre 
všetky systémy s úžitkovou vodou a všetky 
tvrdosti vody.

Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

alkalický
Hodnota pH: 13

10 l 1 6.296-003.0

20 l 1 6.296-004.0

VehiclePro Klear!Brush RM 891
VehiclePro Klear!Brush RM 891: intenzívne 
čistenie šetrné k laku, ktoré podporuje 
samočistenie kief a predlžuje ich životnosť. 
Podporuje sušenie a spĺňa podmienky VDA.

Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 8,7

10 l 1 6.295-995.0

20 l 1 6.295-996.0

VehiclePro Klear!Foam RM 892
VehiclePro Klear!Foam RM 892: veľmi dobrá 
penivosť. Vysoká schopnosť odstraňovania 
špiny, ľahko sa oplachuje, dobre sa znáša s 
prostriedkami na podporu sušenia a voskami. 
Spĺňa podmienky VDA a je šetrný k laku.

Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 8,9

10 l 1 6.295-998.0

20 l 1 6.295-999.0

VehiclePro Klear!Dry RM 893
VehiclePro Klear!Dry RM 893: nárazové 
roztrhanie vodného filmu, pričom voda stečie 
vo forme malých perličiek, pre najlepšie 
výsledky sušenia. Úsporná spotreba, odolý 
voči mrazu (–10 °C), spĺňa podmienky VDA.

Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne kyslý
Hodnota pH: 5

10 l 1 6.296-001.0

20 l 1 6.296-002.0

VehiclePro Klear!Glow RM 894
VehiclePro Klear!Glow RM 894: pre vynika-
júcu ochranu laku pred vonkajšími vplyvmi. 
So špeciálnym lesklým efektom a dlho 
trvajúcou konzerváciou pri nízkej spotrebe. 
Spĺňa podmienky VDA

Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

neutrálny
Hodnota pH: 6,3

10 l 1 6.295-993.0

20 l 1 6.295-994.0

VehiclePro čistič nákladných áut, kyslý RM 
804
Kyslý prostriedok na prednástrek s ochranou 
proti korózii efektívne odstráni zo stavebných 
vozidiel znečistenie, ako je sadra, vápno, 
malta a betón. Môže sa použiť aj na čistenie 
antikoru.

Stroje na nástrek
Vysokotlakové čističe
Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

kyslý
Hodnota pH: 1

20 l 1 6.295-595.0

VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický 
RM 805
Prostriedok na prednástrek v umývacích 
linkách pre úžitkové vozidlá podporuje 
efektívne odstraňovanie najodolnejších 
nečistôt ako mazací tuk, sadza, olej, decht, 
zvyšky hmyzu a šedý povlak na všetkých 
druhoch úžitkových vozidiel. Neobsahuje 
NTA.

Stroje na nástrek
Vysokotlakové čističe
Linka na umývanie áut

   

alkalický
Hodnota pH: 12,8

20 l 1 6.295-550.0

VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic
Aktívny šampón na umývanie kefami 
v automatických umývacích linkách 
nepoškodzujúcich vosk. Vďaka špeciálnej 
kombinácii účinných látok sa podporuje ľahký 
chod kiefpo povrchu, a tým sa chráni povrch 
vozidla. Spĺňa podmienky VDA (nem. 
Združenia aut. priemyslu).

Linka na umývanie áut

   

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

mierne alkalický
Hodnota pH: 8,7

20 l 1 6.295-439.0

VehiclePro tekutá koža RM 833
Špeciálny prostriedok na sušenie pre 
umývacie linky bez sušenia ventilátorom. 
Umožňuje veľkoplošné stiahnutie vody 
a zabezpečí vysušenie povrchu bez šmúh 
a fľakov. Vhodný aj pre vysokotlakové čističe.

Linka na umývanie áut

   

alkalický
Hodnota pH: 12

20 l 1 6.295-391.0

ČISTIACE PROSTRIEDKY
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PRACUJTE NA 
SVOJOM ÚSPECHU S 
NAŠOU PODPOROU

Všetko môže byť oveľa 
jednoduchšie, ak spojíme svoje 
talenty. Pretože väčší úspech 
dosiahneme vtedy, ak pôjdeme 
za svojím cieľom spoločne, 
budeme sa dopĺňať a učiť jeden 
od druhého. Dalo by sa to nazvať 
princípom pokroku. My to 
nazývame Kärcher Services. 
Prísľub partnerstva. Od 
profesionálov pre profesionálov.

Kärcher Services:

Kompletná ponuka služieb od lídra na 
trhu. A perfektné rozšírenie pokrokového 
systému Kärcher pomocou inovatívnych 
nástrojov, servisu na mieru a výkonných 
softvérových riešení.

Kärcher Lease – leasing

Šitý na mieru. Flexibilný. Bezpečný. 
Poskytneme vám flexibilitu, ktorú 
potrebujete: s modelmi lízingu 
a financovania pre každú potrebu.

Kärcher Used – použité stroje

Ak je to, čo potrebujete, použité. Kúpiť nové? 
Alebo jednoducho ušetriť náklady? My pre 
vás máme tie správne použité stroje. Použité, 
po generálke, dobré a výhodné. Ponuka sa 
neustále mení. Opýtajte sa nás.

 

KÄRCHER SERVICES
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Kärcher Service – zákaznícky servis

Servis znamená dôveru. Kedykoľvek. Služby, 
ktoré skutočne potrebujete. Rýchlu reakciu 
pre maximálnu disponibilitu. Maximálne 
zachovanie hodnoty a dodržiavanie všetkých 
zákonných predpisov.

Kärcher Service Packages – servisné balíky

Každý servisný balík je šitý na mieru podľa 
danej potreby. Rozsah služieb siaha od bežnej 
prehliadky v rámci predpísanej bezpečnostnej 
kontroly cez včasnú údržbu až po paušálny 
full service.

Kärcher Rent – prenájom

Presne ten stroj, ktorý potrebujete. Prenájom 
namiesto kúpy. A dostanete viac: Know-how a 
Kärcher Full Service v jednom balíku.
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Radi vám poradíme:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 
Bratislavská 31 
SK-949 01 Nitra 

Tel: +421 (0) 37 / 3212 154 
info@karcher.sk, info3@karcher.sk


