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AZ AKKUMULÁTOR A TISZTÍTÓIPAR PIACÁT IS MEGHÓDÍTJA.
A KÄRCHERREL ÖN IS KÉSZEN ÁLL.
Életünket egyre inkább jellemzi a vezetéknélküliség – takarítás során is. Egyre több akkumulátoros készüléket igényelnek és
kínálnak a piacon. 2018-ban a Kärcher nem csupán csatlakozik ehhez a trendhez, hanem – szokásához híven – új léptéket is
teremt. Például pótakkumulátoros rendszerrel ellátott tisztítókészülékeivel: a középnyomású mosók, a magasnyomású mosók
és a többfunkciós porszívók a teljesítménykövetelménytől függően 18 V-os vagy 36 V-os pótakkumulátorral működnek.
A beltéri tisztításban az új, vezeték nélküli kompakt porszívó magasabb szívóerő és hosszabb akkumulátor-üzemeltetési idő
tökéletes kombinációjával tündököl. A szintén új, autonóm RoboCleaner teljesen önállóan porszívóz, és több, az élet szép dolgaira fordítható idővel ajándékozza meg felhasználóját. Pontosan az alábbi mottó szerint: munka nincs, jöhet egyből a szórakozás. Természetesen kertápolási termékeinket is továbbfejlesztettük, és még nagyobb szivattyúkínálatot nyújtunk. Például
az új SP 5 Dual készüléket, amely néhány másodperc alatt szennyezettvizes szivattyúból sekély vízszinthez is használható
merülőszivattyúvá alakítható, és ezáltal mind a szennyezett, mind a tiszta vizet el tudja szivattyúzni. Fedezze fel a különbséget. A Kärcherrel.
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A VILÁG LEGSZEBB KIHÍVÁSÁT SZÁMUNKRA
A HÉTKÖZNAPOK JELENTIK.
Mi a Kärchernél minden nap azon dolgozunk, hogy különbek legyünk. Legyen szó egy kocsifelhajtóról vagy a Mount
Rushmore-ról – nekünk a csúcsteljesítmény számít, minden centiméteren. Hiszen mi nem csupán tisztítunk. Mi
mindent megteszünk a hétköznapok jobbá tétele érdekében. Ezáltal segítünk ügyfeleinknek, hogy ők maguk is
különbek legyenek. Méghozzá minden nap.
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1 Ügyfélközpontúság
A ház körüli és a kerti munkákra nyújtott megoldásainkkal
abban szeretnénk ügyfeleinknek segíteni, hogy egyszerűbben
legyenek úrrá a hétköznapok feladatain. Termékeinket nem
csak azért használják szívesen, mert annyira csendesen, energiatakarékosan és hatékonyan tisztítanak. Hanem mert szép
rájuk nézni, és olyan ráérzéssel kezelhetőek, hogy egyértelmű:
teljesen mindegy, milyen nagy a feladat – a szórakozás még
nagyobb.

3 Minőség
Ügyfeleink csak akkor tudnak maguk is minden nap különbek
lenni, ha
a minőség is rendben van. Mielőtt egy új készülék piacra kerül,
alapos tesztelésen esik át, vizsgálva a maximális funkcionalitást és biztonságot, környezetet nem károsító tulajdonságokat
és az alacsony fogyasztási értékeket.
Az új készülék csakis akkor jut el a sorozatgyártásig, ha már
minden vizsgálaton átesett. S csupán akkor adjuk hozzá csúcsteljesítményt szimbolizáló nevünket, ha a készülék ezek után
minden minőségi követelménynek eleget tesz a gyártástól az
eladásig.

2 Innováció
A Kärcher készülékek egyesítik a funkcionalitást, a felhasználóbarát jelleget és az igényes külsőt. Ezért tüntették ki termékeinket már több mint 150 nemzeti és nemzetközi, példamutató dizájnért járó díjjal. Emellett több mint 1600 szabadalom
és használati modell tanúskodik vállalatunk találékonyságáról
és az innovációkban rejlő öröméről. Mindeközben
a középpontban mindig ügyfeleink igényei állnak.

4 A mi márkánk
Büszkék vagyunk arra, hogy egyedülálló márka vagyunk, amit
ügyfeleink azért is szeretnek, mert tőlünk újra és újra valami
különlegesre számíthatnak, legyen szó termékeinkről, reklámjainkról, kiállításon való részvételünkről vagy társadalmi elkötelezettségünkről. Hiszen kampányainkkal azt mutatjuk meg,
hogyan lehetünk különbek – Kärcher makes a difference.
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BE THE DIFFERENCE – KÜLÖNBÖZ(Z)ÜNK
Működésünk középpontjában a fenntartható, emberközpontú vállalati fejlődés áll. Elsődleges célunk, hogy értéket
teremtsünk ügyfeleink, alkalmazottaink és a vállalat számára. Ennek elérése érdekében csúcsteljesítményt kell
nyújtanunk fenntarthatóság szempontjából: egyrészt a csapat fennmaradását sikeres termékek, valamint ügyfeleinkkel, alkalmazottainkkal és beszállítóinkkal folytatott tisztességes és megbízható partneri kapcsolat által, másrészt
vonzó munkakörülmények megteremtésével, üzleti tevékenységünk ökológiai lábnyomának csökkentésével és az
erőforrások hatékony felhasználásával.
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1 Felelősség kultúráért, természetért és társadalomért
Mi különböztet meg egy vállalatot, amely azt vallja magáról,
hogy határozott a társadalmi szerepvállalása? A kulturális
kezdeményezések támogatása? A környezet védelme? Anyagi
és tárgyi javak rászorulók részére történő adományozása?
Mi azt valljuk, hogy a jó társadalmi szerepvállalás alapja a
felelősségvállalás: szeretnénk a világot kellemesebbé tenni,
lehetőleg sok ember számára.

2 Felelősség az ellátási láncért és a termékekért
A felhasználók a mai világban kritikus fogyasztók. Vásárláskor
több kérdést tesznek fel, mint korábban. Tudni akarják, hogy
hol, ki és milyen feltételek szerint gyártotta a terméket. Hogy
milyen anyagok felhasználásával készült. Hogy élettartama
után újrahasznosítható-e. Hogy milyen hatékonyan működik.
A Kärcher komolyan veszi ezeket a felhasználói érdeklődéseket, felteszi magának a kérdéseket, és megfelelő válaszokkal
tud szolgálni. Hiszen a Kärcher nem csupán a tisztítási technika
piacvezetője, hanem a fenntarthatóság szintjelzője is.
3 Felelősség az alkalmazottakért
Már a vállalat alapítója, Alfred Kärcher is fenntartható, emberközpontú vállalatirányítást tűzött ki zászlajára. Az ő hozzáállása képezi ma is egy olyan üzletpolitika vezérfonalát és
alapját, amelyben a hivatás és a család összeegyeztethetősége,
az alkalmazottak egészsége, valamint szakmai támogatása és
továbbképzése központi szerepet tölt be. Alkalmazottainkkal
nagyrabecsülő és gondoskodó bánásmódot tanúsítunk. Jelentős
elkötelezettségének köszönhetően a Kärcher a tisztítási technika
világszintű vezetőjévé fejlődhetett mind a piacot, mind a technológiát illetően.
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AKKUMULÁTOROS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK

KÜLTÉRI

KÁBEL NÉLKÜL. KORLÁTOK NÉLKÜL.
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Nem áll rendelkezésére áramforrás a szabadban vagy a garázsban? Mindez nem okoz gondot
az új, akkumulátorról működő, pótakkumulátor-rendszerű tisztítókészülékeknek. A 2 különböző,
18 V-os és 36 V-os akkumulátor-platformnak köszönhetően minden teljesítménykövetelménynek és bármilyen felhasználási területhez megfelelő készüléket tarthat kezében.
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1 KHB 5 Akkumulátoros mosó
A Kärcher KHB 5 akkumulátoros középnyomású mosó a 18
V-os lítiumionos pótakkumulátorral rugalmas és gyorsan
használatra kész. A maximális tisztítási idő, az akkumulátortól függően, 10, ill. 20 perc. Már csak a tömlőt kell
csatlakoztatni és kezdhetjük is. Az akkumulátor hátralévő
üzem ideje egyszerűen leolvasható a beépített LCD
kijelzőről. A kézi készülék alkalmas kerti bútorok, kerti
szerszámok, kerékpárok gyors tisztításához, és további ház
körüli felhasználásokra. A hatékony, de kíméletes tisztítósugárral az érzékeny felületek is gond nélkül megtisztíthatók.
Ezen kívül a kompakt tisztítókészülék egyszerűen tárolható.

2 K 2 Akkumulátoros mosó
A K 2 Akkumulátoros magasnyomású mosó ideális kisebb autók,
motorkerékpárok, kerékpárok, hajók sokoldalú tisztításához,
valamint kisebb ház körüli tisztítási feladatok ellátására. A 36
V / 5,2 Ah-s akkumulátor üzemeltetési ideje akár 17 perc is
lehet. Víz tartályból való felszívásához ráadásul egy Kärcher
szívótömlővel is összeköthető a készülék. A tisztítási feladattól
függően Standard és Boost beállítások között választhatunk. A
kiválasztott beállítást a magasnyomású pisztoly analóg kijelzője
a tisztítás során folyamatosan mutatja.
3 WD 3 Akkumulátoros mosó
A WD 3 Akkumulátoros mosó a 36 V-os lítiumion pótakkumulátorral épp annyira funkcionális, akár egy kábelről
működtetett nedves-száraz porszívó, mégis, mozgékonyabb,
rugalmasabb és jóval több felhasználási területen bevethető.
A készülék az akkumulátortól függően 15-30 perc időtartamig működik, 17 liter fér bele, továbbá rendelkezik egy
patronszűrővel a szűrőcserét nem igénylő nedves és száraz
porszívózáshoz. Az áramlásoptimalizált szívótömlő és az
átkapcsolható padlófej a keverőbetéttel optimálisan összegyűjti
a szennyeződést. Szintén praktikus a tartozékok közvetlenül a
szívótömlőre való csatlakoztatását szolgáló levehető markolat.
A szívócső és a padlótisztító fej a tároló-lehetőségnek köszönhetően kényelmesen félretehető munka közben. Kiegészítő
extraként szolgál a fúvófunkció, a „Pull & Push” zárórendszer,
az ergonomikus hordozó-fogantyú és a rendkívül praktikus
tartozéktárolás.

KÜLTÉRI
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18 V-os és 36 V-os Li-Ionlítiumionos
pótakkumulátor-rendszer
A 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorok bármelyik 18 V-os,
a 36 V-os lítiumionos pótakkumulátorok mindegyik 36 V-os
készülékkel használhatók. Az akkumulátorok gyorsan és
egyszerűen cserélhetők, ezáltal bármikor rugalmasan használhatók.
1

2

Innovatív Real Time Technology, azaz valós idejű
technológia
Az akkumulátorba beépített LCD kijelző bármikor megmutatja
az akkumulátor adott állapotát. Ezen felül a kijelző tájékoztat
az aktuális töltöttségi állapotról, a használt készüléktől függően
a hátralévő üzemidőről, valamint a hátralévő töltési időről.
2

3 Nagyteljesítményű lítium-ion- akkumulátor
A lítium-ion -cellák állandó teljesítményt biztosítanak és megakadályozzák az önálló lemerülést és a memóriaeffektust, azaz a
kapacitáscsökkenést.
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AZ ERŐTELJESTŐL A KÍMÉLETESIG:
MINDIG PONTOSAN, MÉRTÉK SZERINT.
A Kärcher magasnyomású mosói minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást nyújtanak. Ahol korábban a
piszok uralkodott, ezután nem marad más, csak tisztaság. A Kärcher segítségével kifejezheti otthoni környezete iránti megbecsülését és visszaadhatja a tárgyak értékes mivoltát: a régiből újat, a piszkosból ragyogót
varázsolhat. A szenvedélyes mérnöki munka, a maximális minőségi igények és az innovatív magasnyomású
tisztítók fejlesztésében szerzett évtizedes tapasztalat teszi mindezt lehetővé.

Tartalomjegyzék – Magasnyomású tisztítók, mobil tisztítás és seprőgépek
Készülékek áttekintése 		16.
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készülékek			54.
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1 Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
A piacon található hasonló termékekkel összehasonlítva
a Kärcher magasnyomású mosói magasabb tisztítási teljesítményükkel és hatékonyságukkal tűnnek ki. A tisztítás
gyorsabban történik, így akár 50 százaléknyi időt, és ezzel
akár 50 százalék energiát és vizet takarít meg, amit a
Kärcher által rendszeresen végzett vizsgálatok igazolnak. A
Kärcher tesztdizájnt a Fraunhofer Intézet IPA tudományosan
végigkísérte.

3 Haladó motortechnológia
A Kärcher Full Control és Compact sorozatának K 4 - K 7 kategóriái innovatív vízhűtéses motortechnikával rendelkeznek és
ezzel új normákat teremtenek. Ventillátor helyett víz gondoskodik a motor hűtéséről. Mielőtt a készülék a vizet a tisztításhoz használná, az először végigfolyik a motor körül, ezáltal
folyamatos hűtésről gondoskodik. Az előnyök: nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam.

2 Németországban gyártott minőségi márka
A magasnyomású mosás feltalálójaként a Kärcher egyedülálló szaktudás birtokosa, melyet ilyen szerteágazóan és ilyen
mélységben senki sem tud a piacon kínálni. Több mint 60
éve tökéletesítjük a magasnyomású mosást, és mindig kiváló
újításokkal rukkol elő. A világpiac vezetőjeként a legmegbízhatóbb magasnyomású tisztítókat kínáljuk a piacon. Minden
készülékünket saját üzemeinkben, a legszigorúbb szabványoknak megfelelően gyártjuk. Mielőtt termékeink elhagyják
a gyárat, 100%-ig teszteljük őket működés és teljesítmény
szempontjából. Így mindig olyan tökéletes termékeket biztosíthatunk ügyfeleinknek, amelyek nagy teljesítőképességükkel és példátlanul hosszú élettartamukkal tűnnek ki.

4 A sokoldalú felhasználhatóság a program része
A Kärcher rendelkezik a piacon a legnagyobb tartozék- és
tisztítószer-kínálattal, így határtalanul sokféle felhasználási lehetőséget nyit meg a magasnyomású tisztítás előtt. A
Kärcher megfelelő megoldást kínál csaknem minden tisztítási
problémára. Jó példa erre a Kärcher felülettisztítói, amelyek a
vízszintes és függőleges felületek kétszer gyorsabb tisztítását
teszik lehetővé – kellemetlen kifröccsenő víz nélkül.
5 Ügyfélközpontúság
Ügyfeleink igényeinek megértéséhez rendszeresen nagy közvélemény-kutatást tartunk ügyfeleink körében. Az ily módon
nyert tudást következetesen felhasználjuk új termékeink
fejlesztéséhez. Épp így dolgozunk készülékeink állandó jobbításán. Az eredménynek innovációs ereje van: a piacon lévő
Kärcher termékek 90 százaléka 5 évesnél fiatalabb. Ezenkívül
a Kärcher rendszereket kínál – különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású tisztítókat, sokoldalú tisztítószereket és a
készülékekhez illő tartozékokat, minden feladathoz a megfelelő
csomaggal.
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TELJESÍTMÉNYKATEGÓRIÁK ÉS TERMÉKSOROZATOK
MINDEN SZÜKSÉGLETRE
A Kärcher különböző teljesítménykategóriájú magasnyomású mosóival és különféle terméksorozataival rendkívül sokoldalú. Minden sorozat mögött egyedi koncepció rejlik, amely teljesíti az ügyfelek különleges igényeit.
Így például a kezelési kényelmet, a kompakt kivitelt, a fenntarthatóságot, a súlyt, a hangerőcsökkentést és
a mobilitást helyezi a középpontba. Röviden: a Kärchernél garantáltan mindenki megtalálja a számára tökéletes
magasnyomású mosót.

1

1 A megfelelő teljesítménykategória
Egy magasnyomású mosó tisztítási teljesítménye a víznyomás és a vízmennyiség kombinációjától függ. Minél jobb e két
tényező egymáshoz viszonyított beállítása, annál könnyebben
oldhatóak fel a makacs szennyeződések és annál gyorsabban
lehet a nagy felületeket megtisztítani. A különböző tisztítási
követelményeket figyelembe véve a Kärcher bizonyos teljesítménykategóriákba sorolja készülékeit. Minél nagyobb felületet
kell megtisztítani, illetve minél erősebben tapadt le a szen�nyeződés, annál magasabb teljesítménykategóriájú készülék
javasolt. Nagy felületek, például homlokzatok tisztításához
ezért egy K 7 készülék beszerzése ajánlott. A magasabb
készülékosztályok a jobb teljesítményadatok mellett praktikus
kiegészítő funkciókat is nyújtanak.
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Például nagyobb tömlőhosszt a jelentősen megnövelt sugarú
munkavégzéshez. Ez főleg gyakoribb használat mellett biztosítja
a rövidebb idő alatt történő össze- és szétszerelést, valamint
sokkal kényelmesebbé teszi
a munkavégzést.
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1 Full Control Plus és Premium Full Control Plus sorozat
Nyomásállítás gombnyomásra: a pisztolyon található szabályozógomb segítségével akár egyetlen ujjal is vezérelhető
a kívánt nyomásfokozat és adagolható a tisztítószer. A 3 az
1-ben Multi Jet szórószárat szennymaróval, lapos sugarú és
tisztítószer-fúvókával szerelték fel, így nincs szükség a szórószár cseréjére. A Premium kivitelhez tömlődob is tartozik.

3 Compact sorozat
Kicsi és erőteljes. A Kärcher Compact sorozata kompakt méreteivel, csekély helyszükségletével, jó tárolhatóságával és nagyfokú
mobilitásával nyűgözi le felhasználóit.

2 Full Control és Premium Full Control sorozat
Mindig a helyes beállítás, mindig a legjobb eredmény – erről
gondoskodik az új Kärcher Full Control sorozat a szórószáron állítható nyomásszabályzóval és a pisztolyon található
nyomáskijelzővel. A termékek ezen kívül rendelkeznek egy
optimálisan tárolható teleszkópos markolattal, a bevált,
tisztítószerek egyszerű használatáért felelős Plug ’n’ Clean
rendszerrel és a Premium kivitelben egy tömlődobbal is.

Kärcher készülékek a legmodernebb pótakkumulátoros
technológiával
A mobil és rugalmas, nyomással működő pótakkumulátoros
mosók innovatív Real Time technológiával áramforrás nélkül is
meggyőző tisztítóerőt biztosítanak. A Kärcher kézi készülékével
a nyomással működő tisztítás egy teljesen új dizájnban mutatkozik meg.
4

13

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

A MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁS MINDEN FELADATHOZ
A Kärcher élménnyé teszi a magasnyomású tisztítást: az új, LCD kijelzővel felszerelt nyomásfokozat-kijelzős
szórószár, valamint a szennymaróval, lapos sugarú és tisztítószer-fúvókával ellátott 3 az 1-ben Multi Jet aktívan segíti a felhasználót a megfelelő beállításban. Számos további átgondolt funkció teszi teljessé a termék
koncepcióját, és biztosítja a valaha volt legjobb és legegyszerűbb kezelést.

1
1

2

3

1 Full Control Plus és Full Control sorozat
Az új Full Control Plus készülékeknél minden a Full Control
Plus Power Pisztoly körül forog – hiszen ez a felhasználó és
a magasnyomású készülék közötti fontos kapcsolódási pont.
A minden használatnál elérendő maximális ellenőrzésért a
Kärcher minden fontos funkciót áthelyezett a Full Control
Plus Power Pisztolyra és a szórószárra. A 3 az 1-ben Multi
Jet egyetlen szórószárként biztosít több szórástípust.
Ezen felül a készülék központi és jól hozzáférhető helyen
biztosít olyan tárolási lehetőséget, amelyen a szórószárral
felszerelt Full Control Plus Power Pisztoly a munkavégzés
szüneteiben leállítható és a munka végeztével véglegesen
tárolható. A K 2 - K 4 teljesítménykategóriájú készülékek is
rendelkeznek alkalmazási tanácsokkal: a nyomásszabályozás
itt a szórószáron keresztül történik és a nyomásfokozat a
pisztolyról (K 3 / K 4) vagy a szórószárról (K 2) olvasható le.
2 Tökéletes tömlőtárolás
A K 3 - K 7 Premium kivitelű készülékek kiváló minőségű
tömlődobbal felszereltek. A Standard sorozat nagyméretű
tömlőakasztóval rendelkezik. Így a tömlő az elvégzett munkát követően szép rendben eltehető.
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4

5

6

3 Plug ’n’ Clean (K 4 – K 7)
Gyors, egyszerű, kényelmes – a Plug ’n’ Clean rendszernek
köszönhetően a Kärcher tisztítószerek kényelmesen, mindössze
egyetlen kézmozdulattal kicserélhetők.
4 Teleszkópos markolat
A masszív, kihúzható teleszkópos markolat lehetővé teszi a
kényelmes szállítást, valamint az ergonomikus munkavégzést.
Az optimális tároláshoz pedig teljesen összecsukható.
5 Stabilitás és szállítás
A készülék tömlővezetése, valamint a támasztóláb különösen
jó stabilitásról gondoskodik. Ezen kívül a támasztóláb második
fogantyúként is szolgál, megkönnyítve ezzel a szállítást.
6 Vízhűtéses motor
A K 4 - K 7 osztályokba tartozó Full Control készülékek vízhűtéses motorral felszereltek – a nagy teljesítőképességért és a
hosszú élettartamért.

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

1

2

3

3

3

4

CLICK

1 Full Control Plus Power Pisztoly
Az új Full Control Plus magasnyomású tisztítóknál a nyomásfokozat és a tisztítószer-adagolás az innovatív Full Control
Plus Power Pisztolyon található +/− gombok segítségével
állítható be. A Full Control Plus Power Pisztolyon lévő áttekinthető LCD-kijelző folyamatosan mutatja a kiválasztott értékeket, hogy a felhasználó a munkavégzés során is nyomon
követhessen minden beállítást.

3 Sokoldalú felhasználási lehetőségek
A sokoldalú beállítási lehetőségeknek köszönhetően a legkülönbözőbb érzékeny felületek (fa, kő vagy fényezett felületek)
is mindig a megfelelő nyomással, hatékonyan és kíméletesen
tisztíthatók. A Kärcher alkalmazási tanácsadója segít eldönteni,
hogy melyik nyomás- és fúvókabeállítás melyik felületre alkalmas leginkább.

2 Multi Jet 3 az 1-ben szórószár
A 3 az1-ben Multi Jettel többé nincs szükség szórószárcserére, mert ebben a szórószárban egyszerre 3 különböző
fúvóka található. A mindhárom nyomásfokozathoz bevethető,
lapos sugarat szóró fúvóka a különböző felületeken megtapadt szennyeződések alapos eltávolítását teszi lehetővé. Erős
nyomásfokozat ajánlott például betonhoz, gránithoz vagy
kerti szerszámokhoz, közepes nyomásfokozatot használjon
például gépjárműzománchoz, és lágy nyomásfokozat javasolt többek között kerti és fa eszközökhöz, kerékpárokhoz. A
szennymaró fúvókával az érzékeny felületek gyorsan és hatékonyan megtisztíthatók a makacs piszoktól. A tisztítószer-fúvóka pedig tökéletesen alkalmas tisztítószerek bármilyen
felületen történő használatára. A tisztítószer töménysége 3
adagolási fokozatban igény szerint beállítható.

4 Tisztítószerek a jobb ragyogásért
Még jobb tisztítási eredmény érhető el tisztítószer felvitelével.
Ehhez egyszerűen válassza ki a 3 az 1-ben Multi Jet szórószáron a tisztítószer-fúvókát, és a készülék a Plug ’n’ Clean
berendezésnek köszönhetően a csatlakoztatott tisztítószert
közvetlenül a flakonból szívja fel, majd a vízsugárral felviszi azt
a tisztítandó felületre. A tisztítószerek használata a magasnyomású tisztításnál nagyon fontos, jelentőségét azonban gyakran
alábecsülik. A Kärcher tisztítószerek nem csak a szennyeződések eltávolítását támogatják, hanem az újbóli beszennyeződést gátló ápoló összetevőket is tartalmaznak, és megvédik az
objektumot a széltől és az időjárás hatásaitól.
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Szárazkendő

Tisztítószer-felhordás

–

–

–

–

–

–



K 7 Premium
Full Control Plus Home

3.0

20 –180

600

10 

–

–

–

–

–

–



K 7 Full Control Plus

3.0

20 –180

600

10 

–

–

–

–

–

–



K 7 Full Control Plus
Home

3.0

20 –180

600

10 

–

–

–

–

–

–



K 7 Compact

3.0

20 –160

600

10

–



–



–

–

–



K 5 Premium
Full Control Plus

2.1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



K 5 Premium
Full Control Plus Home

2.1

20 –145

500

8



–

–

–

–

–

–



K 5 Full Control

2.1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



K 5 Full Control Home

2.1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



K 5 Compact

2.1

20 –145

500

8

–



–



–

–

–



K 4 Premium Full Control

1.8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



K 4 Premium Full Control
Home

1.8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



K 4 Full Control

1.8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



K 4 Full Control
Home

1.8

20 –130

420

6

–



–



–

–

–



Oldal

Mosókefe

10 

Tömlődob

Habfúvóka

600

Quick Connect

Szennymaró

20 –180

Felülettisztító

1 állású szórószár

3.0

3 az 1-ben Multi Jet

K 7 Premium
Full Control Plus

Max. nyomás (bar)

Vario Power Jet

Magasnyomású tömlő (m)

Max. vízszállítás (l/óra)

Névleges teljesítmény
(kW)

KÜLTÉRI

KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE

–





19

T 450 



19



–

23

T 450 

–

23

–



–

26

–



 29

T 350 

 29

Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással

 A szállított csomag tartalmazza.
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–



–

33

T 350 

–

33

–



–

27

–



 37

T 350 

 37

–



–

41

T 350 

–

41

–

Magasnyomású tömlő (m)

Multi Jet 3 az 1-ben

Vario Power Jet

1 állású szórószár

Szennymaró

Habfúvóka

Mosókefe

Szárazkendő

Tisztítószer-felhordás

Felülettisztító

Quick Connect

Tömlődob

Oldal

1.6

20 –120

380

6

–



–



–

–

–



–



–

45

K 3 Full Control Car

1.6

20 –120

380

6

–



–







–



–



–

45

K 2 Premium Full Control

1.4

20 –110

360

6

–



–



–

–

–



T 150 

–

47

K 2 Premium Full Control
Home

1.4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



T 150 

–

47

K 2 Full Control

1.4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–





–

49

K 2 Full Control Home

1.4

20 –110

360

4

–



–



–

–

–



T 150 

–

49

K 2 Compact

1.4

110

360

4

–

–





–

–

–



–



–

50

K 2 Compact Car

1.4

110

360

4

–

–









–



–



–

50

K 2 Compact Home

1.4

110

360

4

–

–





–

–

–



T 150 

–

50

K 2 Compact Car & Home

1.4

110

360

4

–

–









–



T 150 

–

50

Max. nyomás (bar)

K 3 Full Control

Csatlakozási telj. (kW)

Max. vízszállítás (l/óra)
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Magasnyomású tisztítók elektromos meghajtással

-

Akkumulátorplatform

Akkumulátor
üzemeltetési ideje
(min)

Oldal

K 2 Akkumulátoros mosó



110

310

36 V

17

53

KHB 5 Akkumulátoros
mosó



24

200

18 V

10

55

Max. nyomás
(bar)

Max. vízszállítás
(l/h)

 A szállított csomag tartalmazza.  

Nyomással működő mosók pótakkumulátorral

 A szállított csomag tartalmazza.  

 ÚJ
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KÜLTÉRI

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás
a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb
megnyomásával - a tömlődobbal felszerelt K 7
Premium Full Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb. 60 m²/óra.

2

1

1

Full Control Plus Power Pisztoly



Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.

2
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Multi Jet 3 az 1-ben szórószár
Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka
között a szórószár elfordításával.

3

3



4



4

Plug ’n’ Clean
A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

Tömlőfeltekercselés
A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

 Full Control Plus Power Pisztoly +/- gom-  Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérbokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
léshez és a tisztítószeradagoláshoz
 A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra  A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
és a meghosszabbított támasztólábnak köés a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
szönhetően
 Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses  Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses
motor
motor
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–180 / 2–18

Max. vízszállítás

l/h

600

20–180 / 2–18
600

Felületteljesítmény (kb.)

m²/h

60

60

Csatlakozási teljesítmény

kW

3

3

Max. bemenő hőmérséklet °C

60

60

Tartozékok nélküli súly

kg

18.0

18.0

Méretek (h × sz × m)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Felszereltség
10

10

Magasnyomású pisztoly

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Tisztítószer adagolása

Plug ’n’ Clean rendszeren keresztül

Plug ’n’ Clean rendszeren keresztül

Vízfelszívás





3 az 1-ben Multi Jet





Vario Power Jet

–

–

Szennymaró

–

–

Home Kit

–

T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és homlokzattisztító, 1 l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.317-130.0

1.317-133.0

Magasnyomású tömlő

 A szállított csomag tartalmazza.
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Tartozékok és tisztítószerek a ház és az autó körüli tisztítással kapcsolatos feladatokhoz
Terméknév
Cikkszám
Leírás
T 550 T-Racer felülettisztító

2.643-251.0 Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitele
közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug ’n’ Clean rendszerrel
egyszerűen válthat a különféle tisztítószerek között. Sarkok és peremek
tisztításához ideális kiegészítő Power fúvókával, kavicsos felületekhez való
védőráccsal, különböző felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható
fúvókatávolság-állító funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók
tisztításához kényelmet nyújtó markolattal.
A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószert. A K 4–K 7 osztályok készülékeihez.

PS 40 felülettisztító Power-súrolókefe

2.643-245.0 PS 40 Power-súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen,
megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a
makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és élekhez. Beépített lehúzóval a
szennyezett víz eltávolításához.

WB 150 Power-kefe

2.643-237.0 WB 150 Power-kefe kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A nagy nyomás
és a kézi, kefére gyakorolt nyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár
30% idő takarítható meg.

Felnimosó kefe

2.643-234.0 Felnimosó kefe a hatékony, 360°-os tisztításért, a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Egyenletes vízeloszlás 360°-ban az egyenletes és teljes körűen tiszta
végeredményért.

VP 180 S, Vario Power Jet
Short 360° a K 2 – K 7 készülékekhez

2.643-254.0 A rövid, fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban állítható csuklóval felszerelt Vario Power Jet Short 360° ideális a közel fekvő és a nehezen hozzáférhető
helyek tisztításához.

FJ 10 C – Connect ’n’ Clean
2.643-145.0 Gyorscserélő-rendszer a tisztítószer-felhordáshoz. Különböző tisztítószerek közötti
habosító fúvóka, 3 az 1-ben
váltás egyetlen kattintással. Készletben különböző tisztítószerekkel kapható.
kőtisztító

20

3 az 1-ben fatisztítószer

6.295-757.0 Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, amely az aktív szennyeződésoldó formulának köszönhető a legjobb tisztítási teljesítmény mellett kiegészítésképpen UV-védelmet és intenzív ápolást biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Minden kültéri, kezelt vagy kezeletlen
fafelülethez.

3 az 1-ben autómosó sampon

6.295-750.0 Erőteljes autómosó sampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, amely az aktív
szennyeződésoldó formulának köszönhető a legjobb tisztítási eredmény mellett kiegészítésképpen gyorsan száradó és ultrafényes eredményt biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolásért és védelemért egy lépésben. Bármilyen jármű kíméletes tisztításához.

3 az 1-ben felnitisztítószer

6.295-760.0 Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít meg a fékportól, az útszóró
sótól és az egyéb utcai szennyeződéstől. Az intelligens színváltozás megmutatja,
mikor mosható le a tisztítószer. Egyszerű használat a hatékony gélformulának
köszönhetően.

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK
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KÜLTÉRI

K 7 FULL CONTROL PLUS
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
Nyomásfokozat-szabályozás és tisztítószer-adagolás
a Full Control Plus Power Pisztolyon található gomb
megnyomásával – a tömlődobbal felszerelt K 7 Full
Control Plus nagyobb irányítási lehetőséget biztosít
Önnek, mint valaha. Felületteljesítmény kb.
60 m²/óra.

1

1



2
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2

Full Control Plus Power Pisztoly
Gombokkal a nyomásszabályozáshoz és a tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connect funkcióval.

3 az 1-ben Multi Jet szórószár
Egyszerű váltás lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvóka
között a szórószár elfordításával.

3

3



4



4

Tároló a mindig jól elhelyezhető tartozékokhoz
A pisztoly és a szórószár helytakarékos elhelyezése a
készülékben. A pisztoly mindig kéznél van.

Plug ’n’ Clean
A tisztítószer egyetlen kézmozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 7 Full Control Plus

K 7 Full Control Plus Home

 Full Control Plus Power Pisztoly +/- gom-  Full Control Plus Power Pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérbokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószeradagoláshoz
léshez és a tisztítószeradagoláshoz
 A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra  A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
és a meghosszabbított támasztólábnak köés a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
szönhetően
 Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses  Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses
motor
motor
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–180 / 2–18

Max. vízszállítás

l/h

600

20–180 / 2–18
600

Felületteljesítmény (kb.)

m²/h

60

60

Csatlakozási teljesítmény

kW

3

3

Max. bemenő hőmérséklet °C

60

60

Tartozékok nélküli súly

kg

17,6

17,6

Méretek (h × sz × m)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Felszereltség
10

10

Magasnyomású pisztoly

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Tisztítószer adagolása

Plug ’n’ Clean rendszeren keresztül

Plug ’n’ Clean rendszeren keresztül

Vízfelszívás





3 az 1-ben Multi Jet





Vario Power Jet

–

–

Szennymaró

–

–

Home Kit

–

T 450 felülettisztító, 3 az 1-ben kő- és
homlokzattisztító, 1 l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.317-030.0

1.317-032.0

Magasnyomású tömlő

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok és tisztítószerek a ház és az autó körül
Termék neve
Cikkszám
Leírás

24

T-Racer T 550 felülettisztító

2.643-251.0 Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitele
közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug ’n’ Clean rendszerrel
egyszerűen válthat a különféle tisztítószerek között. Sarkok és peremek tisztításához
ideális kiegészítő Power fúvókával, kavicsos felületekhez való védőráccsal, különböző
felületek, mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fúvókatávolság-állító
funkcióval, és a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó
markolattal.
A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószert. A K 4–K 7 osztályok készülékeihez.

Fröccsenésvédő

2.640-916.0 Fröccsenés elleni védelem szennymarókhoz. Megbízható védelmet nyújt a használónak a kifröccsenő víz ellen – mindenekelőtt sarkok és élek tisztításánál. Minden Kärcher szennymaróhoz (kivéve 4.763-184.0).

PC 15 csőtisztító készlet 15
m

2.637-767.0 Csőtisztitó készlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók, ereszcsatornák eltömődésektől való hatékony megtisztításához.

WB 100 forgó tisztítókefe

2.643-236.0 WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, példaul lakk, üveg vagy
műanyag tisztításához. 180° fokban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Connect ’n’ Clean habosító
fúvóka
FJ 10 C ultra habtisztító 3
az 1-ben

2.643-143.0 Gyorscserélő rendszer a tisztítószer felviteléhez. Különböző tisztítószerek közötti váltás egyetlen kattintással. Készletben kapható különböző tisztítószerekkel együtt.

VP 180 S, Vario Power Jet
Short 360°
a K 2 - K 7 készülékekhez

2.643-254.0 A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°ban
állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Kő- és homlokzattisztító
3 az 1-ben

6.295-765.0 Erőteljes kő- és homlokzattisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási eredményért. Aktív szennyeződésoldóval, újraszennyeződes elleni védőformulával valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A leghatékonyabb tisztításért ápolás
és védelem egy lépésben. Használható kőteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a
ház körül és a kertben.

Rovareltávolító szer
3 az 1-ben

6.295-761.0 Kíméletesen eltávolítja a rovarokat a lakkozott felületekről, hűtőrácsokról, külső tükrökről, a szélvédőről és műanyag felületekről.

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 7 COMPACT
Kicsi és erős

A kompakt K7 készülék ideális gyakori használatra a legmakacsabb szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható
és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 60 m²/óra.

1

2

1





2



Egyszerű szállítás
A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz
kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszatolható.
A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.
Kiváló teljesítmény
A vízhűtéses motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.
K 7 Compact
 Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan
csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra,
és gyorsan lecsatolható
 Beépített felszívó mechanizmus
a tisztítószerekhez

Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–160 / 2–16

Max. vízszállítás

l/h

600

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

60

Csatlakozási teljesítmény

kW

3

Max. bemenő hőmérséklet °C

60

Tartozékok nélküli súly

kg

16.9

Méretek (h × sz × m)

mm

552 × 290 × 333

m

10 / gumi

Felszereltség
Magasnyomású tömlő
Magasnyomású pisztoly

Standard Quick Connect

Teleszkópos fogantyú



Tisztítószer hozzáadása

felszívással

Vízfelszívás



Vario Power Jet



Szennymaró



Car Kit

–

Home Kit

–

Cikkszám

1.447-002.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 5 COMPACT
Kicsi és erős

A kompakt K 5 készülék ideális rendszeres használatra közepesen erős szennyeződések ellen. Helytakarékos, jól tárolható
és egyszerűen szállítható. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.

1
1

Egyszerű szállítás

2





2



A kiváló minőségű alumínium teleszkópos markolat a szállításhoz
kényelmes magasságra emelhető, a tároláshoz pedig ismét kényelmesen visszatolható.
A Compact sorozat kicsi, masszív készülékei 2 fogantyúval felszereltek, így bárhová kényelmesen magunkkal vihetjük őket.
Kiváló teljesítmény
A vízhűtéses motor a legújabb műszaki megoldás, melyet kiemelkedően hosszú élettartam és hatékonyság jellemez.
K 5 Compact
 Quick Connect: a magasnyomású tömlő gyorsan
csatlakoztatható a készülékre és a pisztolyra,
és gyorsan lecsatolható
 Beépített felszívó mechanizmus
a tisztítószerekhez

Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–145 / 2–14.5

Max. vízszállítás

l/h

500

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

40

Csatlakozási teljesítmény

kW

2.1

Max. bemenő hőmérséklet °C

40

Tartozékok nélküli súly

kg

11.5

Méretek (h × sz × m)

mm

516 × 295 × 282

m

8

Felszereltség
Magasnyomású tömlő
Magasnyomású pisztoly

Standard Quick Connect

Teleszkópos fogantyú



Tisztítószer hozzáadása

felszívással

Vízfelszívás



Vario Power Jet



Szennymaró



Car Kit

–

Home Kit

–

Cikkszám

1.630-720.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
Nyomásszint-beállítás és tisztítószer-adagolás gombnyomásra a Full Control Plus Power Pisztollyal
– a tömlődobos K 5 Premium Full Control Plus nagyobb szabályozási lehetőséget biztosít Önnek, mint
eddig bármikor. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.

1

1



2
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2

Full Control Plus Power Pisztoly
Magasnyomású pisztoly LCD kijelzővel és nyomógombokkal
a nyomás- és tisztítószer-szabályozáshoz. Quick Connecttel.

3 az 1-ben Multi Jet szórószár
Szórószár lapos sugarú, rotoros és tisztítószer-fúvókával,
továbbá a fúvókának megfelelő alkalmazásikonok (szimbólumok)..

3

3



4



4

Plug ’n’ Clean
A tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felviteléhez
magasnyomású tisztítónál.

Tömlőfeltekercselés
A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Home

 Full Control Plus Power pisztoly +/- gom-  Full Control Plus Power pisztoly +/- gombokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérbokkal és LCD-kijelzővel a nyomásvezérléshez és a tisztítószer-adagoláshoz
léshez és a tisztítószer-adagoláshoz
 A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra  A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra
helyezett „súlypontnak, a tömlővezetésnek
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
és a meghosszabbított támasztólábnak köés a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
szönhetően
 Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses  Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses
motor
motor
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–145 / 2–14.5

Max. vízszállítás

l/h

500

20–145 / 2–14.5
500

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

40

40

Csatlakozási teljesítmény

kW

2.1

2.1

Max. bemenő hőmérséklet °C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

13.1

13.1

Méretek (h × sz × m)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Felszereltség
8

8

Magasnyomású pisztoly

G 180 Q Full Control Plus

G 180 Q Full Control Plus

Tisztítószer hozzáadása
Vízfelszívás

Plug ’n’ Clean rendszerrel


Plug ’n’ Clean rendszerrel


Multi Jet 3 az 1-ben





Vario Power Jet

–

–

Szennymaró

–

–

Home Kit

–

T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító
3 az 1-ben, 1l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.324-630.0

1.324-633.0

Magasnyomású tömlő

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok és tisztítószerek a ház és az autó körül
Terméknév
Cikkszám Leírás

30

T 450, felülettisztító T-Racer 2.643214.0

Különféle felületek kifröccsenő víz nélküli tisztításához. A tisztítószer felvitele
közvetlenül a tisztítási folyamat során történhet. A Plug ’n’ Clean rendszerrel egyszerűen
válthat a különféle tisztítószerek között. Sarkok és peremek tisztításához ideális
kiegészítő Power fúvókával, kavicsos felületekhez való védőráccsal, különböző felületek,
mint a kő és a fa tisztításához alkalmazható fúvókatávolság-állító funkcióval, és a
függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához kényelmet nyújtó markolattal.
A csomag tartalmaz 1 l univerzális tisztítószert. A K 4–K 7 osztályok készülékeihez.

SH 5, szívótömlő

2.643100.0

Lehetővé teszi a víz felszívását alternatív forrásokból, pl. esővizes hordókból. 5 m hos�szú, szűrő-utánöblítő funkcióval, mentes ftalátoktól és PVC-től, 90%-ban újrahasznosítható, és rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4–K 7 osztályú készülékekhez.

WB 60, Puha mosókefe

2.643233.0

WB 60 puha mosókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek
vagy redőnyök tisztításához. Jó felületi teljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek
köszönhetően.

WB 150, Power-kefe

2.643237.0

WB 150 Power-kefe kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A magas nyomás
és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható
meg.

FJ 10 C, habosító fúvóka
2.643Connect ’n’ Clean, ultra hab- 143.0
tisztító 3 az 1-ben

Gyorscserélő rendszer a tisztítószer felviteléhez. Különböző tisztítószerek közötti váltás
egyetlen kattintással. Készletben kapható különböző tisztítószerekkel együtt.

VP 180 S, Vario Power
Jet Short 360°
K 2 - K 7 készülékekhez

2.643254.0

A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban
állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához

Műanyagtisztító 3 az 1-ben

6.295758.0

Erőteljes műanyagtisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási
eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően szín- és anyagvédelmet is biztosít. Legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon, műanyag ablakkereteken és más műanyagfelületeken.

Rovareltávolító szer 3 az
1-ben

6.295761.0

Kíméletesen eltávolítja a rovarokat a lakkozott felületekről, hűtőrácsokról, külső tükrökről, a szélvédőről

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 5 FULL CONTROL
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
A K 5 Full Control több szabályozási lehetőséget ad
Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és
a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással
ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél
van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni rendszeres használatra. Felületi teljesítménye kb. 40 m²/óra.

1

1






2






32

2

Full Control Power Pisztoly és szórószár
3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat biztosítja minden felülethez az optimális beállítást.
A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a
kijelzőn.
A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi
az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz
A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár
a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehetők a
készüléken.
A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és kön�nyen hozzáférhető.
Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a
szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3

3





4





4

Plug ’n’ Clean
Tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felvitele
magasnyomású tisztítónál.
A Plug ’n’ Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer
egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, és a
védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény
felett érzett örömöt.

Teleszkópos fogantyú
Kiváló minőségű alumíniumból.
A kényelmes húzási magasságért.
Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 5 Full Control

K 5 Full Control Home

 Full Control Power pisztoly nyomásfoko Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
zat-kijelzéssel
 A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra  A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
és a meghosszabbított támasztólábnak köés a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
szönhetően
 Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses  Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses
motor
motor
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–145 / 2–14.5

Max. vízszállítás

l/h

500

20–145 / 2–14.5
500

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

40

40

Csatlakozási teljesítmény

kW

2.1

2.1

Max. bemenő hőmérséklet °C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

12.7

12.7

Méretek (h × sz × m)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

Felszereltség
8

8

Magasnyomású pisztoly

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Magasnyomású tömlő

m

Tisztítószer hozzáadása

Plug ’n’ Clean rendszerrel

Plug ’n’ Clean rendszerrel

Vízfelszívás





Multi Jet 3 az 1-ben

–

–

Vario Power Jet





Szennymaró





Home Kit

–

T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító
3 az 1-ben, 1l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.324-500.0

1.324-503.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok a ház és az autó körül
Terméknév
Cikkszám

34

Leírás

T 350, felülettisztító T-Racer 2.643252.0

Különböző felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a
függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4–K 7 osztályú készülékekhez.

Teleszkópos szórószár

2.642347.0

Teleszkópos szórószár (1,2 - 4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához.
Vállpánttal, bajonettkötéssel, beépített, ergonomikusan illeszthető szórópisztollyal.
Súlya: kb. 2 kg.

WB 60, Puha tisztítókefe

2.643233.0

Puha tisztítókefe WB 60 nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek
vagy redőnyök tisztításához. Jó felületi teljesítmény a 248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.

VP 180 S, Vario Power Jet
Short 360°
K 2 - K 7 készülékekhez

2.643254.0

A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°ban állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Felnimosó kefe

2.643234.0

Felnimosó kefe a hatékony 360°-os tisztításért a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Egyenletes vízeloszlás 360°-ban az egyenletes és mindenhol tiszta végeredményért.

Fatisztító 3 az 1-ben

6.295757.0

Erős fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően ezen felül UV-védelmet és intenzív ápolást is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Minden kezelt és kezeletlen kültéri fafelülethez alkalmazható.

Glass Finisher 3 az 1-ben
üvegtisztító

6.295474.0

Időt és fáradságot takarít meg: A Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító hosszantartó
tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen
hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikertekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Újraszennyeződést gátló formulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.

Felnitisztító 3 az 1-ben

6.295760.0

Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít meg a fékportól, téli sótól és
egyéb utcai szennyeződésektől. Az intelligens színváltozás megmutatja, mikor mosható le a tisztítószer. Egyszerűen használható a hatékony zselés formulának köszönhetően.

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 4 PREMIUM FULL CONTROL
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
A tömlődobos K 4 Premium Full Control több szabályozási lehetőséget ad Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron
a felületnek megfelelően szabályozható, és a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett
gyors pillantással ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig
kéznél van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.
Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti
használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.

1

1






2



36

2

Full Control Power Pisztoly és szórószár
3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi
lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a
kijelzőn.
A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi
az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

Tömlőfeltekercselés
A praktikus feltekercseléssel a magasnyomású tömlő mindig rendben eltehető.

3

3





4




4

Plug ’n’ Clean
Tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felvitele
magasnyomású tisztítónál.
A Plug ’n’ Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer
egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, és a
védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény
felett érzett örömöt.

Teleszkópos fogantyú
Kiváló minőségű alumíniumból.
Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 4 Premium Full Control

K 4 Premium Full Control Home

 Full Control Power pisztoly nyomásfoko Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
zat-kijelzéssel
 A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra  A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
és a meghosszabbított támasztólábnak köés a meghosszabbított támasztólábnak köszönhetően
szönhetően
 Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses  Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses
motor
motor
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–130 / 2–13

Max. vízszállítás

l/h

420

20–130 / 2–13
420

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

30

30

Csatlakozási teljesítmény

kW

1.8

1.8

Max. bemenő hőmérséklet °C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

11.9

11.9

Méretek (h × sz × m)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

Felszereltség
6

6

Magasnyomású pisztoly

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Tisztítószer hozzáadása

Plug ’n’ Clean rendszerrel

Plug ’n’ Clean rendszerrel

Vízfelszívás





Magasnyomású tömlő

Multi Jet 3 az 1-ben

–

–

Vario Power Jet





Szennymaró





Home Kit

–

T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító
3 az 1-ben, 1l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.324-100.0

1.324-103.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok és tisztítószerek a ház és az autó körül
Terméknév
Cikkszám
Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer 2.643-252.0 Különböző felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2–K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40, felülettisztító súroló- 2.643-245.0 PS 40 súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen, megbízhatóan és
időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyekefe
ződésektől. Ideális lépcsőkhöz és párkányokhoz. Beépített lehúzóval a koszos víz
eltávolításához.
VP 180 S, Vario Power Jet
Short 360°
K 2 - K 7 készülékekhez

2.643-254.0 A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozással és 360°-ban
állítható csuklójával ideális a szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

Egyfokozatú szórószár-meg- 2.643-240.0 Szórószár-meghosszabbítás kb. 0,4 méterrel való meghosszabbításhoz. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Valamennyi Kärcher tartozékhoz megfelelő.
hosszabbítás
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WB 100, Forgó tisztítókefe

2.643-236.0 WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, mint lakk, üveg vagy műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton a nehezen
elérhető helyek tisztításához.

Fatisztító 3 az 1-ben

6.295-757.0 Erős fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely a legjobb tisztítási eredmény mellett az aktív szennyoldónak köszönhetően ezen felül UV-védelmet és intenzív
ápolást is biztosít. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben.
Minden kezelt és kezeletlen kültéri fafelülethez alkalmazható.

Kő- és homlokzattisztító 3
az 1-ben

6.295-765.0 Erőteljes kő- és homlokzattisztító egyedülálló 3 az 1-ben formulával a legjobb tisztítási
eredményért. Aktív szennyeződésoldóval, újraszennyeződés elleni védőformulával valamint szél és időjárás elleni védelemmel. A leghatékonyabb tisztításért ápolás és védelem egy lépésben. Használható kőteraszokhoz, falakhoz és homlokzatokhoz a ház
körül.

Autósampon 3 az 1-ben

6.295-750.0 Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely az aktív szennyoldónak
köszönhető legjobb tisztítási eredmény mellett gyors száradást és ultrafényes formulát
is nyújt. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolás és védelem egy lépésben. Minden
jármű kíméletes tisztításához.

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 4 FULL CONTROL
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
A K 4 Full Control több szabályozási lehetőséget ad
Önnek, mint korábban bármikor. A nyomás a szórószáron a felületnek megfelelően szabályozható, és
a beállított nyomásfokozat a Full Control Power pisztolyon lévő LED kijelzőre vetett gyors pillantással
ellenőrizhető. Így a megfelelő beállítás mindig kéznél
van, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról. Alkalmas közepesen erős szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Felületi teljesítménye kb. 30 m²/óra.

1

1






2
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2

Full Control Power Pisztoly és szórószár
3 nyomásfokozat, valamint egy tisztítószer-fokozat teszi
lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
A Vario Power szórószáron való fordítással szabályozhatjuk a nyomást – amíg a kívánt fokozat megjelenik a
kijelzőn.
A LED kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé teszi
az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.

Parkolóállás a mindig jól elhelyezett tartozékokhoz
A Full Control Power Pisztoly és a csatlakoztatott szórószár
a munkavégzési szünetek idejére kényelmesen eltehetők a
készüléken.
A Full Control Power Pisztoly mindig kéznél van és kön�nyen hozzáférhető.
Az elvégzett munka után a Full Control Power Pisztoly és a
szórószár helytakarékosan tárolhatók a készüléken.

3

3





4




4

Plug ’n’ Clean
Tisztítószerek gyors, egyszerű és kényelmes felvitele
magasnyomású tisztítónál.
A Plug ’n’ Clean rendszernek köszönhetően a tisztítószer
egy mozdulattal gyorsan és kényelmesen kicserélhető.
A Kärcher tisztítószerek növelik a hatékonyságot, és a
védelemmel és ápolással meghosszabbítják az eredmény
felett érzett örömöt.

Teleszkópos fogantyú
Kiváló minőségű alumíniumból.
Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 4 Full Control

K 4 Full Control Home

 Full Control Power pisztoly nyomásfoko Full Control Power pisztoly nyomásfokozat-kijelzéssel
zat-kijelzéssel
 A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra  A legnagyobb fokú stabilitás az alacsonyra
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
helyezett súlypontnak, a tömlővezetésnek
és a meghosszabbított támasztólábnak
és a meghosszabbított támasztólábnak
köszönhetően
köszönhetően
 Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses  Rendkívül nagy teljesítményű, vízhűtéses
motor
motor
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–130 / 2–13

Max. vízszállítás

l/h

420

20–130 / 2–13
420

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

30

30

Csatlakozási teljesítmény

kW

1.8

1.8

Max. bemenő hőmérséklet °C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

11.4

11.4

Méretek (h × sz × m)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

Felszereltség
6

6

Magasnyomású pisztoly

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Tisztítószer hozzáadása

Plug ’n’ Clean system

Plug ’n’ Clean system

Vízfelszívás





Magasnyomású tömlő

Multi Jet 3 az 1-ben

–

–

Vario Power Jet





Szennymaró





Home Kit

–

T 350 felülettisztító, kő- és homlokzattisztító
3 az 1-ben, 1l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.324-000.0

1.324-003.0

 A szállított csomag tartalmazza.

41

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Tartozékok és tisztítószerek a ház és az autó körül
Terméknév
Cikkszám
Leírás
T 350, felülettisztító T-Racer 2.643-252.0 Különböző felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különböző, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2–K 7 osztályú készülékekhez.
Teleszkópos szórószár

2.642-347.0 Teleszkópos szórószár (1,2–4 m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához.
Vállpánttal, bajonettkötéssel, beépített, ergonomikusan illeszthető szórópisztollyal.
Súlya: kb. 2 kg.

WB 100, Forgó tisztítókefe

2.643-236.0 WB 100 forgó tisztítókefe csuklóval minden sima felület, mint lakk, üveg vagy
műanyag tisztításához. 180°-ban fokozat nélkül állítható csukló a markolaton a
nehezen elérhető helyek tisztításához.

MP 145, Multi Power Jet for 2.643-239.0 Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítószersugár, magasnyomású lapos sugár, rotoros fúvóka, pontsugár és széles, csökkentett nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár
K3–K5
kiválasztása kényelmes elforgatással történik.
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Autósampon 3 az 1-ben

6.295-750.0 Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával, mely az aktív szen nyoldónak köszönhető legjobb tisztítási eredmény mellett gyors száradást és ultrafényes formulát is nyújt. A legjobb tisztítási hatékonyságért, ápolás és védelem egy
lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.

Általános tisztítószer

6.295-753.0 Erőteljes általános tisztítószer a Kärcher magasnyomású tisztítóival való munkavégzéshez. Új aktív szennyoldóval, mely hideg vízzel is könnyedén eltávolítja az
olajat, zsírt és a makacs ásványianyag-tartalmú szennyeződéseket. Használható a
ház és kert körül valamint járműveknél.

Glass Finisher 3 az 1-ben
üvegtisztító

6.295-474.0 Időt és fáradságot takarít meg: a Glass Finisher 3 az 1-ben üvegtisztító hosszantartó tisztaságot garantál foltok és csíkok nélkül, és különösen alkalmas nagy, nehezen hozzáférhető ablakfelületekhez (pl. télikertekhez vagy üveghomlokzatokhoz).
Újraszennyeződést gátló formulával. Bevont üvegfelületeken nem hatékony.

Gél állagú üvegtisztító 3 az
1-ben

6.295-762.0 Üveg- és tükörfelületek, valamint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még
a zsíros és olajos szennyeződéseket is eltávolítja. Tökéletes feldolgozás a zselés
formulának köszönhetően, mely megakadályozza a tisztítószer függőleges felületeken való lecsorgását.

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 3 FULL CONTROL
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
A felületnek megfelelő nyomásszabályozás a
szórószáron és nyomásszintjelző a Full Control
Power pisztolyon – a K 3 Full Control több
ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban
bármikor. Felületi teljesítménye kb. 25 m²/óra.

1

1






2
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2

Full Control Power Pisztoly és szórószár

3

3

3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi
lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
A Vario Power szórószár elfordításával szabályozhatjuk a
nyomást – amíg a kívánt fokozat meg nem jelenik a
kijelzőn.
A manuális kijelző a Full Control Power pisztolyon lehetővé
teszi az elvégzett beállítás egyszerű ellenőrzését.



Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és
kábelhez
A szórószárak mindig hozzáférhetők és könnyen elérhetők.

4




4

Tiszta tartálymegoldás
A praktikus tisztítószertartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.

Teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért.
Teljesen behúzható az optimális tároláshoz.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 3 Full Control

K 3 Full Control Car

 Full Control Power pisztoly  Full Control Power pisztoly
nyomásfokozat-kijelzéssel
nyomásfokozat-kijelzéssel
 Kihúzható teleszkópos fo-  Kihúzható teleszkópos fogantyú
gantyú
 Tisztítószertartály
 Tisztítószertartály
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–120 / 2–12

Max. vízszállítás

l/h

380

20–120 / 2–12
380

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

25

25

Csatlakozási teljesítmény

kW

1.6

1.6

Max. bemenő hőmérséklet

°C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

–

–

Méretek (h × sz × m)

mm

–

–

Felszereltség
Magasnyomású tömlő
Magasnyomású pisztoly

m

6

6

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Tisztítószer hozzáadása

Tartállyal

Tartállyal

Vízfelszívás

–

–

Multi Jet 3 az 1-ben

–


–


Vario Power Jet
Szennymaró





Home Kit

–

–

Car Kit

–

Tisztítókefe, habositó fúvóka,
– autósampon tisztítószer, 0,5 l

Cikkszám

1.602-600.0

1.602-604.0

 A szállított csomag tartalmazza.

45

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 2 PREMIUM FULL CONTROL
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
A felületnek megfelelő nyomásszabályozás- és ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron –
a K 2 Premium Full Control tisztítószertartállyal több
ellenőrzési lehetőséget ad Önnek, mint korábban
bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra.

1

2

3

1

Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró

3



3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi
lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
A Full Control Click Vario Power szórószár elfordításával
választható ki a beállítások.
A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.







2

Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és
kábelhez



A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés
után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.

4
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Teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért.
Behúzható az optimális tároláshoz.

Tiszta tartálymegoldás
A praktikus tisztítószertartállyal egyszerűbb a tisztítószerek használata.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control Home

 Full Control Power pisztoly  Full Control Power pisztoly
nyomásfokozat-kijelzéssel
nyomásfokozat-kijelzéssel
 Kihúzható teleszkópos
 Kihúzható teleszkópos fofogantyú
gantyú
 Tisztítószertartály
 Tisztítószertartály
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–110 / 2–11

Max. vízszállítás

l/h

360

20–110 / 2–11
360

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

20

20

Csatlakozási teljesítmény

kW

1.4

1.4

Max. bemenő hőmérséklet

°C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

4.6

4.6

Méretek (h × sz × m)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

Felszereltség
Magasnyomású tömlő
Magasnyomású pisztoly

m

6

6

G 120 Q

G 120 Q

Tisztítószer hozzáadása

Tartállyal

Tartállyal

Vízfelszívás

–

–

Multi Jet 3 az 1-ben

–


–


Full Control Click Vario Power - szórószár
Szennymaró





Home Kit

–

T 150 Kő- és homlokzattisztító
szer, 0,5 l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.673-420.0

1.673-426.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 2 FULL CONTROL
A megfelelő beállítás
minden feladathoz.
A felületnek megfelelő nyomásszabályozás és -ellenőrzés a Full Control Click Vario Power szórószáron –
a K 2 Full Control több ellenőrzési lehetőséget ad
Önnek, mint korábban bármikor. Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra

1

1
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2

Full Control Click Vario Power szórószár és szennymaró
3 nyomásfokozat valamint egy tisztítószer-fokozat teszi
lehetővé minden felülethez az optimális beállítást.
A Full Control Click Vario Power szórószáron elfordításával
választjuk ki a beállításokat.
A nyomásfokozatot szimbólumok jelzik a szórószáron.

2

Tartók a tartozékokhoz, magasnyomású pisztolyhoz és
kábelhez



A szórószárak mindig hozzáférhetők, és a munkavégzés
után minden helytakarékosan tárolható az eszközön.

3

3




4




4

Teleszkópos fogantyú
A kényelmes húzási magasságért.
Behúzható az optimális tároláshoz..

Tisztítószer hozzáadása
Szívótömlő a tisztítószerek használatához
A Car készlettel rendelkező eszközöknél a tisztítószer felvitele a habosító fúvóka segítségével történik.

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 2 Full Control

K 2 Full Control Home

 Full Control Click Vario Po-  Full Control Click Vario Power- szórószár nyomásfower- szórószár nyomásfokozat-kijelzővel
kozat-kijelzővel
 Kihúzható teleszkópos fo-  Kihúzható teleszkópos fogantyú
gantyú
 Szórószártárolás
 Szórószártárolás
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 20–110 / 2–11

Max. vízszállítás

l/h

360

20–110 / 2–11
360

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

20

20

Csatlakozási teljesítmény

kW

1.4

1.4

Max. bemenő hőmérséklet

°C

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

4.3

4.3

Méretek (h × sz × m)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

m

Felszereltség
4

4

Magasnyomású pisztoly

G 120 Q

G 120 Q

Tisztítószer hozzáadása

felszívással

habosító fúvókával | felszívással

Vízfelszívás

–

–

Multi Jet 3 az 1-ben

–


–


Magasnyomású tömlő

Full Control Click Vario Power - szórószár
Szennymaró





Home Kit

–

T 150 felülettisztító,
homlokzat-tisztítószer, 0,5 l

Car Kit

–

–

Cikkszám

1.673-400.0

1.673–404.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK

KÜLTÉRI

K 2 COMPACT
Kompakt és rugalmas

A K 2 Compact ideális enyhe szennyeződések elleni alkalmankénti használatra. Rendkívül helytakarékos, és a fogantyúnak
valamint csekély súlyának köszönhetően könnyen szállítható.
Felületi teljesítménye kb. 20 m²/óra.

1

2

1



2



Rend az akasztón
Nagyméretű akasztó a tömlő és a kábel készüléken való rendezett
tárolásához.
Teljes tisztítóerő
A K 2 Compact és K 2 Compact Home felszereltségéhez tartozik egy
beépített felszívómechanizmus a tisztítószerekhez.

K 2 Compact

K 2 Compact Car |
K 2 Compact Home

K 2 Compact Car & Home

 Jól kézreáll: ergonomikus
fogantyú
 Szórószártárolás

 Jól kézreáll: ergonomikus
fogantyú
 Szórószártárolás

 Jól kézreáll: ergonomikus
fogantyú
 Szórószártárolás

Műszaki adatok
Max. nyomás

bar / MPa 110 / 11

Max. vízszállítás

l/h

360

110 / 11

110 / 11

360

360

Felületi teljesítmény kb.

m²/h

20

20

20

Csatlakozási teljesítmény

kW

1.4

1.4

1.4

Max. bemenő hőmérséklet °C

40

40

40

Tartozékok nélküli súly

kg

4.0

4.0

4.0

Méretek (h × sz × m)

mm

175.9 × 279.8 × 443

175.9 × 279.8 × 443

175.9 × 279.8 × 443

Felszereltség
4

4

4

Magasnyomású pisztoly

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Standard Quick Connect

Tisztítószer hozzáadása

felszívással

habosító fúvókával | felszívással

habosító fúvókával

Magasnyomású tömlő

m

Vízfelszívás

–

–

–

Multi Jet 3 az 1-ben

–


–


–


Szennymaró

–


–


–

T 150 felülettisztító,
homlokzattisztító szer, 0,5 l

Egyállású szórószár
Vario Power Jet
Home Kit

–

T 150 felülettisztító,
homlokzattisztító szer, 0,5 l

Car Kit

–

Tisztítókefe, autósampon tisz- Tisztítókefe, autósampon tisztítószer 0,5 l
títószer 0,5 l

Cikkszám

1.673-121.0

1.673-123.0 | –124.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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1.673-130.0

NYOMÁSSAL MŰKÖDŐ MOSÓK PÓTAKKUMULÁTORRAL

KÜLTÉRI

K 2 AKKUMULÁTOROS MOSÓ
Villamos kábel nélkül a
magasnyomással végzett
tisztítás még rugalmasabb.
Az akkumulátorral működtetett magasnyomású mosó
az akár 17 perces üzemeltetési idejével sokoldalú
felhasználásra alkalmas a ház körüli feladatok
ellátásában – áramforrástól függetlenül. Analóg kijelzős pisztollyal.

1

1





2
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2

Akkumulátorral működtetett
Tisztítás áramforrás nélkül.
Innovatív Real Time technológiával: a hátralévő üzemidő
megjelenik az akkumulátor kijelzőjén.
Kompatibilis a 36 V-os Kärcher lítiumionos akkumulátor-platform akkumulátoraival.

Analóg kijelzős pisztoly
Kijelzi a kiválasztott tisztítási módot.
Kijelzi a tisztítószer-beállítást.

3

3



4



4

Felszívásra is képes
Kompatibilis a Kärcher szívótömlővel, lehetővé téve a
hálózati vízellátástól független tisztítást.

Tisztítószer-szívótömlő
Tisztítószerek felhordásához.

NYOMÁSSAL MŰKÖDŐ MOSÓK PÓTAKKUMULÁTORRAL

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

K 2 Akkumulátoros mosó készlet

 akkumulátorról működtetett
 analóg kijelzős pisztoly
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar

Max. vízszállítás

110
–

Nyomástartomány
l/h

Akkumulátor üzemeltetési ideje min

310
17

Akkumulátor töltési ideje

min

560

Tartozékok nélküli súly

kg

4.5

Méretek (h × sz × m)

mm

241 × 285 × 628

Felszereltség
Akku

V / Ah

36 / 5.2 / Lithium-ion akkumulátor

1 állású szórószár



Szennymaró



Töltőkészülék

Standard töltőkészülék

Vízfelszívás



Tisztítószer használat

Felszívótömlő

Magasnyomású pisztoly

G 120 Q, Boost

Cikkszám

1.117-220.0

 A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok
Termék megnevezés

Cikkszám

Leírás

Lítiumion- akkumulátor
36-52

2.445-003.0

36 V / 5,2 Ah-s lítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és
LCD -kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. A 36 V-os Kärcher akkumulátor alkalmas minden 36 V-al működő készülékhez.

Gyorstöltő készülék 36

2.445-008.0

Pikk-pakk újratöltve: A gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s lítiumionos
pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden
további, 36 V-os Kärcher akkumulátor-platformú pótakkumulátorához alkalmas.
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AKKUMULÁTOROS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK

KÜLTÉRI

KHB 5 AKKUMULÁTOROS MOSÓ
Mindig kéznél.

Csatlakoztassa a tömlőt és már kezdheti is: az
innovatív Kärcher KHB 5 Mosó 18 V-os lítiumionos
pótakkumulátorral gyors és sokoldalú tisztítást tesz
lehetővé a nagytakarítások közötti házimunkák során
– áramforrás nélkül.

1

1




2
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2

Innovatív formatervezés
A tisztítókészüléket a kézben kell tartani, ami nagymértékű
rugalmasságot és mozgásszabadságot tesz lehetővé.
Helytakarékosan tárolható.

Akkumulátorról működtetett
Tisztítás áramforrás nélkül.
Innovatív Real Time technológiával: a hátralévő üzemidő
megjelenik az akkumulátor kijelzőjén.
Kompatibilis a 18 V-os Kärcher lítiumionos akkumulátor-platform akkumulátoraival.

3

3




4





4

Hatékony és megfelelően beállított középnyomás
A középnyomás előnye, hogy egyszerre hatékony és felületkímélő.
Beállított lapos sugarú fúvóka a szórószárban és rotorfúvóka a tárgyak tisztításához, magasnyomás nélkül.

Felülettisztításhoz
A PS 20 kézi súroló kefés spriccelésvédővel rendelkezik és
90°-kal elfordítható.
Ideális kisebb felületek és lépcsők tisztításához.
Opcionális tartozékként kapható.

AKKUMULÁTOROS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

KHB 5 Akkumulátoros mosó

KHB 5 Akkumulátoros mosó + akku

 nyomással működő kézi mosó
 nyomással működő kézi mosó
 kompatibilis a Kärcher 18 V-os lítiumionos  Kärcher 18 V / 2,6 Ah-s lítiumionos pótakpótakkumulátorral
kumulátorral
Műszaki adatok
Max. nyomás

bar

Nyomástartomány
Max. vízszállítás

l/h

24

24

középnyomás

középnyomás

200

200

Akkumulátor üzemeltetési ideje perc –

10

Akkumulátor töltési ideje

perc –

Tartozékok nélküli súly

kg

2.7

290
2.7

Méretek (h × sz × m)

mm

397 × 132 × 344

397 × 132 × 344

Felszereltség
–

18 / 2.6 / Lithium-ion akkumulátor

1 állású szórószár





Szennymaró





Töltőkészülék

–

Standard töltőkészülék

Vízfelszívás





Cikkszám

1.328-000.0

1.328-100.0

Akku

V / Ah

 A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok
Termék megnevezés

Cikkszám

Leírás

PS 20 kézi súroló

2.644-018.0

A súroló ideális kiegészítő a KHB 5 Akkumulátor nyomással működő akkumulátoros mosóhoz kisebb felületek és lépcsők tisztítására.

Lítiumion- akkumulátor
18-26

2.445-000.0

18 V / 2,6 Ah-s Li-Ionlítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és LCD-kijelzőjével az akkumulátor alkalmas minden 18V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.

Lítiumion-akkumulátor
18-52

2.445-001.0

18 V / 5,2 Ah-s lítiumionos pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával és
LCD kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 V-os
Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.

Gyorstöltő készülék 18

2.445-004.0

A gyorstöltő készülékkel a 18 V / 2,6 Ah-s pótakkumulátor mindössze 45 perc
alatt eléri a 80 %-os töltöttséget, és minden 18 V-os Kärcher akkumulátor-platformú
pótakkumulátorhoz alkalmas.
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TÖKÉLETES FELSZERELÉS – TÖKÉLETES TISZTASÁG.
A Kärcher különleges tartozék- és tisztítószerprogramja minden tisztítási feladathoz a megfelelő megoldást kínálja.
Legyen szó kefékről, szórószárakról, felülettisztítókról vagy speciális alkalmazásokról – sokoldalú és nagy teljesítményű tisztítási segédeszközeink nem hagynak esélyt a szennyeződésnek.
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KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK TARTOZÉKAI

1

2

3

1 Nagy segítség nehezen hozzáférhető sarkokhoz
Az egymáshoz közel fekvő, zegzugos, és így nehezen megközelíthető helyek az új Vario Power Jet Short 360° kiegészítővel érhetők el a legjobban. A 360°-os tisztítófej és a rövid
szórószár kényelmes tisztítást tesznek lehetővé. A kedvező
munkavégzési szög minimálisra csökkenti a kifröccsenő vizet.
Az érzékeny felületekhez a nyomás fokozatmentesen szabályozható.

Connect ’n’ Clean FJ 10 C habosító fúvóka
Az erőteljes hab előállítására és kifúvására alkalmas innovatív
habosító fúvóka ideális autók, motorok és hasonlók tisztításához, valamint ápolószerek kő-, fa- és homlokzati felületekre
történő felvitelére. A habosító fúvóka különféle tisztítószerekkel kapható készletben. A praktikus gyorscserélő rendszernek
köszönhetően a különféle tisztítószerek egyetlen kattintással
kicserélhetők.
2

3 Fröccsenésvédelem
A fröccsenésvédő óvja a környezetet és a felhasználót a
kifröccsenő víztől és piszoktól. Átlátszó színének köszönhetően a tisztítandó felület mindig jól látható marad – a
hatékony tisztítási eredményért. A különféle illesztőelemek
segítségével gyorsan és könnyen csatlakoztatható minden
korábbi és új Vario Power szórószárhoz, szennymaróhoz és
Multi Jethez. A K2-től a K7 osztályig minden magasnyomású
tisztítóhoz megfelelő.

4

5

4

6

4 Power-kefe WB 150
Kíméletes erő teljes energiával: a 2 forgó, lapos sugarú fúvókával rendelkező innovatív tisztítókefe fröccsenésmentesen
tisztítja meg az érzékeny felületeket – a lakktól az üvegen át
a műanyagig. A magasnyomású vízsugár és a kézi kefenyomás
intelligens kombinációjával energiát, vizet, és akár 30% időt
takaríthat meg.
5 Full Control Plus pisztoly és Multi Jet szórószár
Az új pisztoly Quick Connect csatlakozással rendelkezik
a tömlővel való gyors összekapcsolódáshoz, fogantyúján pedig
egy biztonsági kapcsoló található. Ezenkívül 13 centiméterrel
hosszabb, mint korábban, s ezáltal ergomómilailag előnyösebb.
Továbbá egyszerűsíti a nyomásszabályozást és optimalizálja a
tisztítási eredményt. Az új Multi Jet szórószár egyesíti a lapos
sugarat, a forgó sugarat és a tisztítószersugarat, s ezzel elkerülhetők a szórószár cseréje miatti munkamegszakítások.
6 T-Racer felülettisztító
A T-Racer felülettisztítók Twin Jet rotációs karjaikkal nagy
felületen letörlik a szennyeződéseket. Így egy szórószárral
összehasonlítva kb. kétszer olyan gyorsan tisztítanak.
A védőburok megbízhatóan védi a felhasználót és a környezetet a kifröccsenő víztől. Az érzékeny felületek is kíméletesen
kezelhetők a nyomásszabályozással.
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK TARTOZÉKAI

KÜLTÉRI

MINŐSÉG A VÍZCSAPTÓL A KÉSZÜLÉKIG
A Kärcher kerti slagok, csatlakozások, általános kapcsolók stb. optimálisak a
mindenkori felhasználási területre, illetve illeszkednek a megfelelő készülékekhez. A Kärcher rendszerhű tartozékai tökéletesítik a magasnyomású tisztítást és kertöntözést, és kiváló minőségük, hosszú élettartamuk valamint
kényelmes kezelésük mindig meggyőző. Minden megoldás azonnal
használható.

Cikkszám

Leírás

2.645-167.0

Készre szerelt tömlőkocsi állítható magasságú tolóvillával, lesarkított
csatlakozórésszel, szabadon futó kézi tekerővel és kifinomult felhajtó
funkcióval a helytakarékos tárolásért.
Átfogóan felszerelt öntözőállomás. Levehető tömlődobbal, tárolóberendezéssel a szórófejekhez és öntözőrózsákhoz, valamint nagy tárolódobozzal és az öntözőrudakhoz való rögzítési lehetőséggel.

Tömlők és tömlőtárolás
Tömlőkocsi HT 3.420 készlet 5/8"
Premium tömlőhordozó HR 7.315
készlet 1/2"

1
2

2.645-164.0

Tömlődugórendszerek
Általános tömlőcsatlakozó Aqua
Stoppal
Általános tömlőcsatlakozó
 Opcionális tartozék.
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3
4

2.645-192.0

Általános tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal, ergonomikus kialakítással a
kényelmes kezeléshez.

2.645-191.0

Általános tömlőcsatlakozó ergonomikus kialakítással a kényelmes kezeléshez.

További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

3

K 7 Full Control Plus

2

K 7 Premium Full Control Plus Home

1

K 7 Premium Full Control Plus

KÜLTÉRI

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK TARTOZÉKAI

4

1
                      

2
                      

3
                      

4
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MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓK TARTOZÉKAI

KÜLTÉRI

FELÜLETTISZTÍTÓK
A T-Racer, a Kärcher felülettisztítója lehetővé teszi valamennyi külső felület
gyors, hatékony és fröccsenésmentes tisztítását. Különféle burkolatok, például fa és kő kíméletes tisztításához a nyomás megfelelően beállítható.
Amennyiben szükséges, az új T 550 felülettisztítóval most közvetlenül
a tisztítás közben vihető fel a tisztítószer.
A Kärcher T-Racer felülettisztítói Twin Jet forgókarjaikkal gondoskodnak a
nagy felületű szennyeződések letörléséről, és egy szórószárnál kb. kétszer
gyorsabban tisztítanak. Az úgynevezett Hovercraft-hatásnak köszönhetően
a T-Racerek különösen könnyen irányíthatóak. A sok sarokkal és peremmel
rendelkező tisztítási felületek, például lépcsők esetében a Power súrolót
ajánljuk, amely praktikus lehúzóval működik.

Cikkszám

Leírás

Felülettisztítók
T 450, felülettisztító T-Racer

1 2.643-214.0

T 350, felülettisztító T-Racer

2 2.643-252.0

PS 40, felülettisztító súrolókefe

3 2.643-245.0

Pótfúvóka-tartozékok

4 2.643-338.0

Pótfúvóka-tartozék T 350

5 2.643-335.0

Különféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. Kiegészítő Power fúvókával a sarkok és a peremek tisztításához. Az átkapcsolás kényelmesen, lábkapcsolóval történik. Védőrács a kavicsos felületekhez, a
fúvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 4–K 7 osztályú készülékekhez.
Különféle felületek tisztításához kifröccsenő víz nélkül. A fúvóka távolsága a különféle, pl. kő- és fafelületeknek megfelelően beállítható azok
tisztításához. Markolat a függőleges felületek, pl. garázsajtók tisztításához. K 2–K 7 osztályú készülékekhez.
PS 40 súrolókefe 3 beépített magasnyomású fúvókával. Erőteljesen,
megbízhatóan és időtakarékosan szabadítja meg a legkülönbözőbb felületeket a makacs szennyeződésektől. Ideális lépcsőkhöz és párkányokhoz. Beépített lehúzóval a szennyezett víz eltávolításához.
Kiváló minőségű pótfúvókák a tartozékfúvókák egyszerű cseréjéhez.
Fúvókacseréhez alkalmas a T-Racer felülettisztítóknál K 2 – K 7
készülékosztályokhoz (kivéve:T 350), a PC 20 eresztisztítónál a K 3 – K
7 osztályokhoz és padlótisztítónál a K 2 – K 7 osztályokhoz.
Kiváló minőségű pótfúvókák a tartozékfúvókák egyszerű cseréjéhez.
Alkalmas fúvókacseréhez a T-Racer T 350 felülettisztítónál, a K 2 – K 7
készülékosztályokhoz.

Kézi súroló
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PS 20 kézi súroló

6 2.644-018.0 

 A szállított csomag tartalmazza.

 ÚJ  Opcionális tartozék.

A súroló ideális kiegészítő a KHB 5 Battery nyomással működő
akkumulátoros mosóhoz kisebb felületek és lépcsők tisztítására.

5

6
KHB 5 Battery Set

5

KHB 5 Battery

K 2 Battery

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

4

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

3

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

2

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.
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KÜLTÉRI

KEFÉK
Az új generáció tisztítása: A WB 150 forradalmi Power-kefe az első kefe,
amely magasnyomással tisztít! A Power-kefe gyorsan, hatékonyan és kíméletesen tisztítja az összes kültéri felületet. A magasnyomású vízsugár és a kézi
kefenyomás hatékony kombinációjával a Power-kefe energiát, vizet és akár
30 százalék időt takarít meg. A Power-kefe keféje majdnem minden anyaghoz megfelelő, a lakktól az üvegen át a műanyagig. A kefe segítségével még
az olyan érzékeny felületek is kíméletesen és hatékonyan tisztíthatók, mint
az autók fényezése vagy a csónakok lakkozása. A praktikus háromszögletű
formának köszönhetően a sarkok és peremek is fáradság nélkül tisztíthatók.

Cikkszám

Leírás

Kefék

62

WB 150, Power-kefe

1 2.643-237.0

WB 100, Forgó tisztítókefe

2 2.643-236.0

WB 60, Puha mosókefe

3 2.643-233.0

Felnimosó kefe

4 2.643-234.0

 A szállított csomag tartalmazza.

 Opcionális tartozék.

A WB 150 Power-kefe alkalmas kényes felületek fröcskölésmentes tisztításához. A magas nyomás és a kézi kefenyomás hatékony kombinációjával energia, víz és akár 30% idő takarítható meg.
WB 100 forgó mosókefe csuklóval minden sík felület, például lakk,
üveg vagy műanyag tisztítására. 180°-ban fokozatmentesen állítható
csukló a markolaton a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.
WB 60 puha tisztítókefe nagyobb felületek, pl. autók, lakókocsik, csónakok, télikertek vagy redőnyök tisztításához. Jó felületteljesítmény a
248 mm-es munkaszélességnek köszönhetően.
Egyenletes vízelosztás a hatékony, 360°-os tisztításért, még a nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyenletes vízelosztás 360°-ban az
egyenletes és mindenütt tiszta végeredményért.
További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.
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2

3

4
K 2 Battery

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

3

K 7 Full Control Plus

2

K 7 Premium Full Control Plus Home

1

K 7 Premium Full Control Plus
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KÜLTÉRI

SZÓRÓSZÁRAK ÉS HOSSZABBÍTÓK
Legyen szó akár a Multi Power Jetről 5 különböző sugárral, a 360°-os Vario
Power Jet Shortról a közeli, zegzugos területek legjobb elérhetőségéért,
a különösen makacs szennyeződések elleni szennymaróról a forgó pontsugarú
fúvókával vagy a magasan fekvő helyek hatékony és kényelmes tisztítására
alkalmas 4 méter hosszú teleszkópos szórószárról – a Kärcher minden
használathoz megfelelő szórószárat kínál megfelelő tartozékkal.

Cikkszám

Leírás

Szórószárak
Teleszkópos szórószár

1 2.642-347.0

Teleszkópos szórószár (1,2-4 m) nehezen elérhető helyek egyszerű
tisztításához. Vállpánt, bajonettkötés.

Fröccsenésvédelem

2 2.642-706.0

Sarokszórószár

3 2.638-817.0

Átlátszó fröccsenésvédő a Kärcher K2-K7 osztályú magasnyomású
tisztítóihoz. Óvja a környezetet és a felhasználót a kifröccsenő víztől.
Ideális sarkok és élek tisztításához.
A sarokszórószár egy extra hosszú (kb. 1 m), lesarkított szórószár nehezen elérhető helyek, pl. ereszek és járművek alvázának kényelmes
tisztításához.

1 fokozatú szórószár-hosszabbító

4 2.643-240.0

Szórószár-hosszabbító 0,4 méterrel való meghosszabbításhoz. A nehezen elérhető helyek hatékonyabb tisztításához. Minden Kärcher tartozékhoz alkalmas.

Vario Power Jet Short 360° VP
180 S
a K 2 – K 7 készülékekhez

5 2.643-254.0

A rövid Vario Power Jet Short 360° fokozatmentes nyomásszabályozásával és 360°-ban állítható csuklójával ideális szűk, nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

MJ 180 Full Control, 3 az 1-ben
Multi Jet
a K 7 FC Plushoz és a K 7 Premium FC Plushoz
MJ 145 Full Control, 3 az 1-ben
Multi Jet a K 5 Premium FC Plus
készülékekhez

6 2.643-907.0

A Multi Jet 3 az 1-ben egyesíti a fokozatmentesen állítható magasnyomású lapos sugarat, a rotoros fúvókát és a tisztítószersugarat. A megfelelő sugár kiválasztása a Multi Jet kényelmes elforgatásával történik,
a nyomásszabályozás pedig a G 180 Q Full Control Plus pisztoly segítségével.

MP 180, Multi Power Jet a K 6–K
7 készülékekhez

8 2.643-238.0

MP 145, Multi Power Jet a K 3–K
5 készülékekhez

9 2.643-239.0

7 2.643-906.0

VP 180, Vario Power Jet a K 7
készülékhez

10 2.642-726.0

VP 145, Vario Power Jet Full
Control a K 4–K 5 készülékekhez

11 2.642-725.0

VP 120, Vario Power Jet Full
Control
a K 2–K 3 készülékekhez

12 2.642-724.0

DB 180, Szennymaró K 7 készülé- 13 2.642-729.0
kekhez
DB 145, Full Control Szennymaró, 14 2.642-728.0
K4–K5

Multi Power Jet 5-féle sugárral: tisztítószersugár, magasnyomású lapos
sugár, rotoros fúvóka, pontsugár és széles csökkentett nyomású lapos
sugár. A megfelelő sugár kiválasztása kényelmes elforgatással történik.

Fokozatmentes szabályozás az alacsony nyomású tisztítószersugártól
a magasnyomású sugárig a szórószár egyszerű elfordításával.

Szennymaró nagy teljesítményű rotorfúvókával (forgó pontsugár) a
különösen makacs szennyeződések ellen. Ideális mohás vagy az időjárás viszontagságainak kitett felületekhez.

DB 120, Full Control Szennymaró, 15 2.642-727.0
K2–K3
 A szállított csomag tartalmazza.
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További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.
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K 2 Battery Set

4

K 2 Compact Car & Home

3

K 2 Compact Home

2

K 2 Compact Car

1

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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KÜLTÉRI

TÖMLŐK
Akár póttömlő, akár hosszabbító tömlő a nagyobb rugalmasságért
– a Kärcher kiváló minőségű tömlői minden igényt kielégítenek. Praktikus
Quick Connect csatlakozással és klasszikus csavaros csatlakozással is kaphatók.
A kiegészítő készlettel a régi készülékek utólag felszerelhetők a kényelmes
Quick Connect rendszerrel – kivéve a tömlődobos készülékeket.

Cikkszám

Leírás

Magasnyomású póttömlő: csavarodás elleni rendszerrel és Quick Connect rendszerrel
PremiumFlex™ csavarodás ellen H 10 Q

1 2.643-585.0

Innovatív PremiumFlex™ magasnyomású tömlő csavarodás
elleni rendszerrel a tömlő összegabalyodása nélküli munkavégzéshez. 10 m hosszú. Quick Connect csatlakozóval. A K 2
K 7 osztály készülékeihez.

Magasnyomású póttömlő: 2009-től, Quick Connect rendszerrel
H 10 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect 2 2.643-633.0
rendszerrel, tömlődobos készülékekhez

Póttömlő Quick Connect rendszerrel a gyors csatlakoztatáshoz. A K 4 - K 7 kategória minden tömlődobos készülékéhez.
(A 2009-es vagy későbbi gyártási évtől). 10 m, 180 bar, 60
°C.

H 9 Q, Magasnyomású tömlő Quick Connect
rendszerrel

A K 2 – K 7 osztály Quick Connect csatlakozóval ellátott készülékeihez. A Kärcher 2009-es vagy később gyártási évben
készült háztartási magasnyomású mosóihoz, melyeknél a
tömlő gyorsrögzítővel a pisztolyon és a készüléken van elhelyezve. 9 m, 180 bar, 60 °C.

3 2.641-721.0

Magasnyomású póttömlőkészlet: 1992 óta gyártott rendszerekhez
HK 12 magasnyomású tömlőkészlet

4 2.643-909.0

Tartozékkészlet 12 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7
osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem
alkalmas tömlődobos készülékekhez.

HK 7.5 magasnyomású tömlőkészlet

5 2.643-910.0

Tartozékkészlet 7,5 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7
osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem
alkalmas tömlődobos készülékekhez.

HK 4 magasnyomású tömlőkészlet

6 2.643-912.0

Tartozékkészlet 4 m magasnyomású tömlővel, a K 2 – K 7
osztály készülékeihez, ergonomikus magasnyomású pisztolyaival és adapterrel a praktikus Quick Connect gyorscsatlakozó utólagos felszereléséhez. Minden Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz az 1992-es gyártási évtől. Nem
alkalmas tömlődobos készülékekhez.

Adapterkészlet hosszabbítótömlő

7 2.643-037.0

2 részes adapterkészlet egy csavarodásmenetes hosszabbító
tömlő magasnyomású tisztítóhoz való csatlakoztatásához
Quick Connect gyorscsatlakozóval.

 Opcionális tartozék.
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További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.
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K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

5

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control
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K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

3

K 5 Premium Full Control Plus Home
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K 5 Compact
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K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus
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K 7 Premium Full Control Plus Home

1

K 7 Premium Full Control Plus
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KÜLTÉRI

TÖMLŐK

Cikkszám

Leírás

Magasnyomású tömlőhosszabbítás: 2007 előtti rendszerekhez és Quick Connect rendszer nélküli készülékekhez
XH 10 hosszabbító tömlő

8 2.644-019.0

Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m minőségi tömlő. A
tömlő megtörés elleni védelme és a sárgaréz csatlakozó garantálják a hosszú élettartamot.

Magasnyomású tömlőhosszabbítás: 2008 utáni rendszerekhez és Quick Connect rendszer nélküli készülékekhez
XH 10 Q, hosszabító tömlő, Quick Connect

 Opcionális tartozék.
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9 2.641-710.0

Magasnyomású tömlőhosszabbítás a nagyobb rugalmasságért. A K 2 – K 7 osztály csavaros csatlakozással ellátott készülékeihez (Quick Connect nélkül). 10 m-es, masszív DN 8
minőségi tömlő. Textil megerősítéssel, csavarodás elleni védelemmel és sárgaréz csatlakozóval a hosszú élettartamért.
Csatlakoztassa a készülék és a magasnyomású tömlő közé.
2008 után gyártott rendszerekhez.

További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

K 2 Battery

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control Car

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Compact

K 7 Compact

K 7 Full Control Plus Home

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus Home

8

K 7 Premium Full Control Plus
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KÜLTÉRI

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK
A megfelelő tartozék multifunkciós készülékké teszi a Kärcher magasnyomású
tisztítóit, amelyek ezzel számos egyéb alkalmazási területen használhatók,
például vízsugaras és homokszóráshoz, vagy csövek és ereszcsatornák tisztításához. A Vario csuklóval a nehezen hozzáférhető helyek is könnyen tisztíthatók. A szűrős szívótömlő lehetővé teszi a víz felszívását különböző helyekről, például tavakból, vízgyűjtőkből és medencékből.

Cikkszám

Leírás

Speciális eszközök
SH 5, szívótömlő

1 2.643-100.0

FJ 6, habosító fúvóka

2 2.643-147.0

Connect ’n’ Clean habosító fúvóka
FJ 10 C
Connect ’n’ Clean habosító fúvóka
FJ 10 C
PC 20, ereszcsatorna- és csőtisztító
készlet 20 m

3 2.643-143.0

PC 7.5 csőtisztítókészlet 7,5 m

6 2.637-729.0

PC 15, csőtisztítókészlet 15 m

7 2.637-767.0

Homok-/ nedves szórókészlet

8 2.638-792.0

Vario csukló

9 2.640-733.0

Rendszerező

10 2.641-630.0

 Opcionális tartozék.
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4 2.643-144.0
5 2.642-240.0

Lehetővé teszi a víz felszívását különböző forrásokból, például esővizes hordókból. 5 m hosszú, rendelkezik szűrő-utánöblítő funkcióval, ftalátoktól és PVC-től mentes, 90%-ban újrahasznosítható, és
rendkívül környezetbarát a csomagolása. K 4–K 7 osztályú készülékekhez.
Alkalmas erőteljes hab előállítására és kifúvására, autók, kő-, fa- és
homlokzati felületek tisztításához és ápolásához.
Gyorscserélő rendszer a tisztítószer-felhordáshoz A különféle tisztítószerek közötti váltás egyetlen kattintással történik. Különféle tisztítószerekkel együtt készletben kapható.
A 20 méteres innovatív eresz- és csőtisztító készlet teljesen önállóan dolgozik magasnyomással. Lefolyók, csődugulások és ereszcsatornák gond nélküli tisztításához.
Csőtisztítókészlet 7,5 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló
vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
Csőtisztítókészlet 15 méteres tömlővel csövek, lefolyók és leszálló
vezetékek tisztításához, hatékony duguláselhárításhoz.
Homokszóró és nedves szemcseszóró készlet rozsda és festék, valamint makacs szennyeződések Kärcher szóróanyaggal való eltávolításához.
180° fokban fokozatmentesen állítható csukló nehezen hozzáférhető
helyek tisztításához. Magasnyomású pisztoly és tartozék vagy szórószárhosszabbító és tartozék csatlakoztatásához.
Kärcher rendszerező – praktikus fali tartó a Kärcher tartozékok átlátható tárolásához. Két modullal a rugalmas felszereléshez. Ideális
a tisztítókefék eldeformálódástól való megóvásához.

További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.
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10
             
K 2 Battery Set

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

5

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

4

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

10

K 5 Premium Full Control Plus

9

K 5 Compact

8

K 7 Compact

3

K 7 Full Control Plus Home

2

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus Home

K 7 Premium Full Control Plus
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EGYÉB TARTOZÉKOK

Kiszerelés

KÜLTÉRI

Hogy a felhasználó minden tisztítási feladatnál teljes körűen felszerelt legyen és kényelmesen tudjon dolgozni, a Kärcher tartozékok gazdag választékát kínálja. Az új G 180 Q Full Control Plus magasnyomású pisztoly Quick
Connecttel például még több irányítási lehetőséget biztosít, mint a Full Control Plus készülékek, köszönhetően az LCD-kijelzőnek és a nyomás illetve tisztítószer szabályozására szolgáló nyomógomboknak. A G 180 Q testvérmodell
néhány centiméterrel hosszabb lett, ami ergonomikusabb munkát eredményez. A kertitömlő-adapterrel pedig minden Kärcher kefe közvetlenül és egy
szempillantás alatt, gyorscsatlakozó rendszerrel a kerti tömlőkhöz csatlakoztatható.

Cikkszám

Leírás

Különféle tartozékok
G 180 Q FC Plus, pisztoly,
Quick Connect és Full
Control

1 2.643-824.0

G 145 Q, pisztoly, Quick
Connect és Full Control

2 2.643-634.0

G 180 Q, pisztoly, Quick
Connect

3 2.642-889.0

G 160 pisztoly

4 2.641-959.0

Vízszűrő

5 4.730-059.0

B adapter

6 2.642-893.0

M adapter

7 2.643-950.0

Kertitömlő-adapter

8 2.640-732.0

Tömítőgyűrű-készlet

9 2.640-729.0
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Li-Ion akkumulátor 18-26

10 2.445-000.0



Li-Ion akkumulátor 18-52

11 2.445-001.0



Li-Ion akkumulátor 36-52

12 2.445-003.0



Gyorstöltő készülék 18

13 2.445-004.0



Gyorstöltő készülék 36

14 2.445-008.0



 A szállított csomag tartalmazza.

Pótpisztoly nyomógombokkal a nyomásfokozat beállításához és a
tisztítószer-adagoláshoz, LCD kijelzővel és Quick Connecttel. A K 5
Premium és 2017-től a K 7 és K 7 Premium osztályok Full Control
készülékeihez.
Pótpisztoly LED kijelzővel a nyomásfokozat-kijelzéshez, mely lehetővé
teszi, hogy mindig a megfelelő nyomást válasszuk minden tisztítási feladathoz. A K 4–K 5 osztályok Full Control készülékeihez.
Az új és Quick Connecttel felszerelt G 180 Q pisztoly 13 cm-rel hosszabb,
és most még nagyobb kényelmet és ergonómiát kínál a Kärcher magasnyomású tisztítókkal való takarításhoz.
Pótpisztoly a Kärcher K 2–K 7 osztályú fogyasztói magasnyomású
tisztítóihoz. Minden magasnyomású tisztítóhoz, melyeknél a
magasnyomású tömlőt egy csat rögzíti a pisztolyhoz. (Quick Connect
nélkül.)
Vízszűrő a magasnyomású tisztítószivattyú szennyezett vízből származó
piszoktól való védelméért.
B adapter a csavaros csatlakozással rendelkező magasnyomású tisztító
csatlakoztatásához
(az 1989-es gyártási évig).
Adapter régi pisztoly (M piszoly, 96,97) és habosító fúvóka csatlakoztatásához az új szórószárakhoz. Alkalmas Kärcher Home&Garden magasnyomású mosókhoz 2010 gyártási évig.
Adapter kertitömlő-csatlakozáshoz minden Kärcher kefe kertitömlőhöz
való közvetlen csatlakoztatásához, gyorscsatlakozó rendszerrel.
Pót tömítőgyűrű-készlet a tömítőgyűrűk és biztonsági tömítések egyszerű
kicseréléséhez
és váltásához a magasnyomású tartozékokon.
1 db 18 V / 2,6 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával
és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
1 db 18 V / 5,2 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával
és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 18 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
1 db 36 V / 5,2 Ah-s Li-Ion pótakkumulátor innovatív Real Time technológiával
és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
1 db A gyorstöltő készülékkel a 18 V / 2,6 Ah-s pótakkumulátor mindössze 45
perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget, és a 18 V-os Kärcher akkumulátorplatform mindegyik pótakkumulátorával használható.
1 db Pikk-pakk újratöltve: A gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s Li-Ion
pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú akkumulátorhoz alkalmas.

 Opcionális tartozék.

 ÚJ

További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.
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KHB 5 Battery Set

1

KHB 5 Battery

K 2 Battery Set

K 2 Compact Car & Home

K 2 Compact Home

K 2 Compact Car

K 2 Compact

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control
Home

K 3 Full Control Car

K 3 Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control
Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control
Plus

K 5 Compact

K 7 Compact

K 7 Premium Full Control
Plus Home

1
K 7 Premium Full Control
Plus
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Quick Connect adapter nélküli eszközökhöz
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1984-ig gyártott eszközökhöz
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A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS:
KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

A Kärcher több mint 30 éve kiemelt hangsúlyt fektet tisztító- és ápolószerei fejlesztésénél, gyártásánál és a
nyersanyagok kiválasztásánál a környezeti fenntarthatóságra és az erőforrások megőrzésére. A pontosan a készülékekre szabott tisztítószerek nem csak optimális tisztítási eredményt garantálnak, hanem ezenfelül vizet, időt és
energiát takarítanak meg. A könnyű biológiai lebonthatóság amúgy is magától értetődő. Azonban az eco!ogic általános tisztítószernél a Kärcher még egy lépéssel tovább megy, és az előállításhoz kizárólag 100-ban újranövő
nyersanyagokból álló felületaktív anyagokat használ, illetve egy olyan palackot, mely több mint 96%-ban növényi
alapú műanyagból áll – ez egy további pluszpont a környezetvédelem ügyében.

UV színvédő formula a műanyag sárgulása ellen, plusz anyagvédő formula a hos�szabb tartósságért.
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Az UV színvédő formula megakadályozza
a besötétedést, az intenzív ápoló komponens karbantartja a faszerkezetet.

Védőformula az újraszennyeződés ellen,
valamint szél és időjárás elleni védelem
egyben.
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TISZTÍTÓSZEREK

Termékleírás

Alkalmazás / Adagolás

Egység
mérete

E./ Cikkszám /
Cs. darab

Általános tisztítószerek
Általános tisztítószer
Erőteljes általános tisztítószer
a Kärcher magasnyomású
tisztítókkal való munkavégzéshez. Új aktív szennyoldóval, mely hideg vízzel is
könnyedén eltávolítja az olajat, zsírt és a makacs ásványianyag-tartalmú szen�nyeződéseket. Használható a
ház és kert körül, valamint
járműveknél.

1l
Magasnyomású tisztítóval
Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a
tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja
fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan
öblítse le.

6

6.295-753.0

Általános tisztítószer
Az erőteljes, minden célra
alkalmas általános
tisztítószer fáradság nélkül
eltávolítja az olajat, zsírt és a
makacs ásványianyagtartalmú szennyeződéseket.
Kerti bútorokhoz, járűvekhez,
homlokzatokhoz és minden
vízálló felülethez.

Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel
5l
A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy
kézzel történik: 1:10 arányban a vödörben keverje
el, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig
hatni, majd alaposan öblítse le.

1

6.295-357.0

Szóróanyag (zsák)
Finom (0,2–0,8 mm
szemcseméretű) szóróanyag
klinkertégla, tégla, acél,
keményfa vagy beton
kíméletes tisztítására.
Leginkább rozsda és lakk
eltávolítására alkalmas.

Magasnyomású tisztítókhoz a Kärcher homok- és
nedves szórókészlettel.

1

6.280-105.0

Kő- és homlokzattisztító 3
az 1-ben
Erőteljes kő- és homlokzattisztító az egyedülálló 3 az
1-ben formulával a legjobb
tisztítási teljesítményért.
Aktív szennyeződésoldóval,
védőformulával az újraszennyeződés ellen, valamint szél és időjárás elleni
védelemmel. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és
védelem egy lépésben.
Használható kőteraszokhoz,
falakhoz és homlokzatokhoz
a ház körül és a kertben.

1l
Magasnyomású tisztítóval
Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású
tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy
öntse a tisztítószert a tartályba. Alacsony
nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas
nyomással alaposan öblítse le Az ismételt felhordás
erősíti az ápoló- és védőhatást.

6

6.295-765.0

Kő- és homlokzattisztító
Az erőteljes tisztítószer gond
nélkül eltávolítja az olajat,
zsírt, kormot, port és a
lerakódott utcai
szennyeződéseket a kő- és
alumíniumhomlokzatokról,
kőfalakról, teraszokról és
egyéb kőfelületekről.

Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel
5l
A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy
kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig
hatni, majd alaposan öblítse le.

1

6.295-359.0

25 kg

A ház körül
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A TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTÉS:
KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK.

Egység
mérete

E./ Cikkszám
Cs. / darab

Termékleírás

Alkalmazás / Adagolás

Fatisztító 3 az 1-ben
Fatisztító szer 3 az 1-ben
Erőteljes fatisztítószer egyedülálló 3 az 1-ben formulával, az aktív szennyoldásnak
köszönhetően a legjobb tisztítási eredménymellett kiegészítésképpen UV-védelmet és
intenzív ápolást biztosít.
A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás
és védelem egy lépésben.
Minden kültéri kezelt és kezeletlen fafelülethez.

Magasnyomású tisztítóval
1l
Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse
a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson
hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással
alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az
ápoló- és védőhatást.

6

6.295-757.0

Fatisztítószer
Minden kezelt és kezeletlen,
vízálló fafelület, például kerti
bútor, fapadló vagy terasz
alapos tisztítására. Különösen
anyagkímélő.

Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel
5l
A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval, vagy
kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le..

1

6.295-361.0

Műanyagtisztító szer 3 az
1-ben
Erőteljes műanyagtisztító
szer egyedülálló 3 az 1-ben
formulával, az aktív szen�nyoldásnak köszönhetően a
legjobb tisztítási eredmény
mellett kiegészítésképpen
szín- és anyagvédelmet is
biztosít. A legjobb tisztítási
hatékonyság, ápolás és védelem egy lépésben. Alkalmazható kerti bútorokon,
műanyag ablakkereteken és
más műanyagfelületeken.

Magasnyomású tisztítóval
Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse
a tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson
hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással
alaposan öblítse le Az ismételt felhordás erősíti az
ápoló- és védőhatást.

6

6.295-758.0

1l

KÜLTÉRI

TISZTÍTÓSZEREK

Egység
mérete

E./ Cikkszám
Cs. / darab

Termékleírás

Alkalmazás / Adagolás

Műanyagtisztító
Kerti bútorok, műanyag ablakkeretek, gyerekcsúszdák
és egyéb műanyag felületek
alapos tisztításához. Különösen anyagkímélő.

Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel
5l
A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy
kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.

1

6.295-358.0

3 az 1-ben üvegtisztító
Időt és fáradságot takarít
meg: a üvegtisztító 3 az
1-ben hosszan tartó tisztaságot garantál foltok és csíkok
nélkül, és különösen alkalmas
nagy, nehezen hozzáférhető
ablakfelületekhez (pl.télikertekhez vagy üveghomlokzatokhoz). Újraszennyeződés
elleni védőformulával. Bevont üvegfelületeken nem
hatékony.

Magasnyomású tisztítóval
A mosókefét csatlakoztassa a magasnyomású tisztítóhoz, és az üvegfelületeket az általános tisztítóval tisztítsa elő. A tisztítószert a magasnyomású
tisztítóval öblítse le. A 3 az 1-ben üvegtisztítót a
magasnyomású tisztítóval vigye fel, és ezt követően a magasnyomású tisztítóval öblítse le. Hagyja
megszáradni a felületet.

1l

6

6.295-474.0

Patio & Deck kő- és homlokzattisztító koncentrátum
Kő- és homlokzattisztító koncentrátum erkélyek és (kő-/
fa)teraszok anyagkímélő tisztításához. Eltávolítja az olajat, zsírt, emissziós szennyeződéseket és a kormot. 5 l
hígított tisztítószert eredményez.

Magasnyomású tisztítóval
5 l használatra kész terasztisztítót eredményez.
0,5 l terasztisztítót 4,5 l csapvízzel (1 : 9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval
alacsony nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével hordja fel.
Kézzel
150 ml koncentrátumot 5 l csapvízzel keverjen el.

500 ml

Szóróflakon
A Kärcher pumpás szóróflakonnal a tisztító- és ápolószerek könnyűszerrel felvihetők. Permetsugár és
beszórási szög fokozatmentes beállítása.

Kézzel
Töltse be a tisztító- vagy ápolószert, helyezze
nyomás alá a flakont pumpálással, állítsa be a
permetsugarat, majd hordja fel.

1l

8

3

6.295-842.0

6.394-374.0
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RAGYOGÁS MÉG GYORSABBAN:
KÄRCHER TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREKKEL.
Annak érdekében, hogy az autó és a motorkerékpár ragyogjon a tisztaságtól, a Kärcher tisztítási megoldások
széles választékát kínálja erre a sokoldalú alkalmazási területre. A pontosan a készülékekhez kialakított
tisztítószerek a megfelelő tartozékkal a legmakacsabb szennyeződést is eltávolítják – továbbá időt, vizet és
erőt takarítanak meg. A speciális tisztítószereinkkel való rendszeres tisztítás a legkülönbözőbb anyagoknak
kölcsönöz új ragyogást, és hozzájárul hosszú élettartamukhoz.

Utcai szennyeződés alapos letisztítása az
autómosó samponnal. A 3 az 1-ben
formula gyors száradásról és szép csillogásról gondoskodik.

Termékleírás

A makacs szennyeződést is egyszerűen és
kíméletesen feloldja.

Alkalmazás / Adagolás

Kerékpártisztító – egy tisztítószer
számtalan esetre. A gélformula jó tapadásról gondoskodik a tisztítás során,
és pl. motorkerékpárok, de kerékpárok
anyagához is alkalmas.

Egység
mérete

E./ Cikkszám
Cs. / darab

Járműápolás
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Autósampon 3 az 1-ben
Erőteljes autósampon egyedülálló 3 az 1-ben formulával: legjobb tisztítási eredmény az aktív szennyoldónak, a gyorsan száradó
és ultrafényes formulának
köszönhetően. A legjobb tisztítási hatékonyság, ápolás és
védelem egy lépésben. Minden jármű kíméletes tisztításához.

1l
Magasnyomású tisztítóval
Csatlakoztassa a flakont a magasnyomású tisztítóhoz, tegye a szívótömlőt a flakonba, vagy öntse a
tisztítószert a tartályba. Alacsony nyomáson hordja fel, hagyja hatni, majd magas nyomással alaposan öblítse le. Az ismételt felhordás erősíti az ápoló- és védőhatást.

6

6.295-750.0

Autósampon
Enyhén lúgos, habzó tisztítószer az alapos járműtisztításhoz. Környezetbarát, és különösen kíméletes a lakkozott
és műanyag felületekhez.

Magasnyomású tisztítóval vagy kézzel
5l
A felhordás vagy magasnyomású tisztítóval vagy
kézzel történik: 1:10 arányban keverje el a vödörben, és egy szivaccsal hordja fel. Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le.

1

6.295-360.0

Autósampon-koncentrátum
Autósampon-koncentrátum
kíméletes járműtisztításhoz.
Eltávolítja az olajat, zsírt, a
jellemző téli és utcai szen�nyeződéseket a lakk-, üveg-,
műanyag- és krómfelületekről. 5 l hígított tisztítószert
eredményez.

Magasnyomású tisztítóval
500 ml
5 l használatra kész autósampont eredményez. 0,5
l autósampont 4,5 l csapvízzel (1:9 arányban) keverjen el, és a magasnyomású tisztítóval alacsony
nyomással vagy a habosító fúvóka segítségével
hordja fel. Kézzel: 150 ml koncentrátumot 5l csapvízzel keverjen el.

8

6.295-843.0

KÜLTÉRI

TISZTÍTÓSZEREK

Egység
mérete

E./ Cikkszám
Cs. / darab

Termékleírás

Alkalmazás / Adagolás

Ultra habtisztító 3 az 1-ben
Speciális habképzővel a még
intenzívebb tisztításért. Az új
aktív szennyoldónak köszönhetően még az olajat és
a zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző
jármű- és utcai szennyeződéseket is fáradság nélkül és
gyorsan eltávolítja. Foszfátmentes és anyagkímélő.

Habosító fúvókával
1l
Töltse az Ultra habtisztítót a habfúvóka tartályába,
vagy csatlakoztassa a Connect ’n’ Clean-hez, az
adagolást beállíthatja a min. és max. jelzés között
a szennyeződés foka szerint, majd felviheti a felületre. Hagyja rövid ideig hatni, tisztítsa meg a kefével, és ezt követően magas nyomással öblítse le.
Ne hagyja rászáradni.

Felnitisztító 3 az 1-ben
Mindenféle acél- és könnyűfém felnit kíméletesen tisztít
meg a fékportól, téli sótól és
egyéb utcai szennyeződésektől. Az intelligens színváltozás mutatja meg, hogy mikor
mosható le a tisztítószer.
A hatékony zselés formulának köszönhetően egyszerűen használható.

Kézzel
Permetezze fel a száraz, hideg felnire, és hagyja
hatni, amíg a tisztító piros színre nem vált. Ezután
alaposan öblítse le magas nyomással. Ne tisztítson
forró részeket.

500 ml

Rovareltávolító szer 3 az
Kézzel
1-ben
Száraz felületre vigye fel, hagyja 3–5 percig hatni,
Kímélően eltávolítja a rova- majd magas nyomással alaposan öblítse le.
rokat a fényezett felületekről,
hűtőrácsról, a külső tükrökről, szélvédőről és a műanyag
felületekről.

500 ml

Gél állagú üvegtisztító 3 az
Kézzel
1-ben
Permetezze a felületre, törlőruhával egyenletesen
Üveg- és tükörfelületek, vala- vigye fel, majd törölje tisztára.
mint fényes és vízálló felületek kézi tisztításához. Még a
zsíros és olajos szennyeződéseket is eltávolítja. Tökéletes
feldolgozás a zselés formulának köszönhetően, ami megakadályozza a tisztítószer
függőleges felületeken való
lecsorgását.

500 ml

8

6.295-762.0

Kézzel
500 ml
Permetezze a száraz, hideg kerékpárra, hagyja 3-5
percig hatni. Ezután alaposan öblítse le magas
nyomással. Ne tisztítson forró részeket.

8

6.295-763.0

Kerékpártisztító 3 az 1-ben
Kétkerekűek kézi tisztításához. Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a jellemző
szennyeződéseket, mint a
fékpor, gumikopás, rovarok,
sár és olajtartalmú szennyeződések. Jól tapadó zselés
állagának köszönhetően tökéletesen feldolgozható.

6

6.295-743.0

8 6.295-760.0

8 6.295-761.0
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AZONNALI TISZTÍTÁS. MINDIG. MINDENHOL.
A Kärcher végre mobil megoldásokat is kínál mindenkinek, aki útközben szeretné megtisztítani például a
kerékpárját vagy a túracipőjét. Az új mobil tisztítók kompaktak, egyszerűen szállíthatók és azonnal használhatók – ahol és amikor éppen szükség van rájuk.
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KÜLTÉRI

MOBIL TISZTÍTÁS

1

2

4

3

5

1 Sokoldalúan bevethető
Legyen szó túracipőről vagy babakocsiról: bármi, ami útközben piszkos lesz, egyszerűen és rugalmasan megtisztítható
– hogy ezek szállításakor az autó is tiszta maradjon. A mobil
tisztítók azok számára is rugalmas és független megoldást
kínálnak, akiknek a háza körül nem található víz- és áramellátás.

4 Ha többnek kell lennie
A több vizet igénylő, nagyobb tisztítási feladatokhoz a készülék szívótömlővel is üzemeltethető. Így alternatív vízforrások,
például a kút és a kanna is egyszerűen használhatók.

2 Hatékony, de kíméletes tisztítás
Közép- és alacsony nyomáson az érzékeny tárgyak is megtisztíthatók annak veszélye nélkül, hogy bármi sérülést szenvedne. Főképp az érzékeny tömítésekkel és csapágyakkal
felszerelt kerékpárok tisztíthatók meg így kíméletesen.

5 Kíméletes kutyamosdatás
A gyengéd tusolósugárhoz alkalmas tartozék a tappancsok gond
nélküli tisztítását is lehetővé teszi. Az alacsony nyomásnak és
a kúpos sugarú fúvóka kellemes szórásmintájának köszönhetően
az állatok tisztítása is teljesen biztonságos.

3 Széles körű tartozékkínálat
Még jobb tisztítást tesz lehetővé különféle felhasználási
módok esetén a három specifikus tartozékkészlet. Ahhoz,
hogy mindent kompakt módon elhelyezhessünk, a tartozékos
dobozok egészen egyszerűen a készülékre erősíthetők.
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MOBIL TISZTÍTÁS

KÜLTÉRI

MOBILE OUTDOOR CLEANER–MOBIL KÜLTÉRI TISZTÍTÓ
A mobil tisztítás még
sosem volt ilyen kompakt.
A beépített akkumulátorral és víztartállyal ellátott,
hihetetlenül kompakt Mobile Outdoor Cleanert
egyszerű szállítani és könnyű tárolni. Számos áramés vízellátás nélküli használathoz, bárhol és bármikor.

1

1




2
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2

Kompakt formatervezés
A spiráltömlő és a pisztoly kényelmesen tárolható a levehető víztartály alatt.
Egyszerűen szállítható, helytakarékosan tárolható.

Beépített lítiumion-akkumulátor
Mobil tisztítás áramforrástól függetlenül.
Hosszú akkumulátoridő a többszöri használathoz az újbóli
feltöltés előtt. A LED jelzi az alacsony töltöttségi szintet

3

3




4




4

Hatékony, de kíméletes alacsony nyomás
Az alacsony nyomás azt az előnyt kínálja, hogy a tisztítás
hatékony, de egyúttal nagyon kíméletes is.
A lapos sugarú alapfúvóka látványos tisztítási eredményt
tesz lehetővé. A kúpos sugarú fúvóka a még érzékenyebb
felületek, például a kutya tappancsának tisztítására szolgál.

Széles körű tartozékfelhozatal
A különféle alkalmazási területek kiegészítő tartozékokkal
bővíthetők és tehetők teljessé.
Kapható kiegészítőkészletek: az Adventure Box, a Bike Box
vagy a Pet Box, melyek egyben praktikus tárolódobozként
is szolgálnak és a készülékre erősíthetők. Minden tartozék
önmagában is elérhető

MOBIL TISZTÍTÁS

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

Mobil Kültéri Tisztító
 Rendkívül kompakt, könnyen szállítható és
egyszerűen
tárolható tisztítókészülék
 Mobil és autark tisztítás a beépített
akkumulátornak
és a levehető víztartálynak köszönhetően
Műszaki adatok
alacsony nyomás

Nyomástartomány
Vízszállítás

l/min

2

Akkumulátor működési ideje

min

15

Akkumulátor töltési ideje

min

180

Tartozékok nélküli súly

kg

2.1

Méretek (h × sz × m)

mm

277 × 234 × 201

l

4


m

Lapos sugarú fúvóka, készülékszűrő

2.8


Akkumulátortöltő kábel



Tárolódoboz

–

Univerzális kefe

–

Kerékpártisztító

–

Mikroszálas kendő

–

Szívótömlő

–

Kúpos sugarú fúvóka, állatszőr kefe,
törülköző háziállatokhoz

–

Cikkszám

1.680-000.0

Felszereltség
Víztartály térfogata
Lítiumion-akkumulátor
Spiráltömlő

 A szállított csomag tartalmazza.
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TARTOZÉKFELHOZATAL A SOKOLDALÚ BŐVÍTHETŐSÉGHEZ
A Kärcher az univerzálisan használható mobil tisztítót még sokoldalúbbá teszi a széles tartozékkínálattal. Külön
kapható a kerékpárosokat segítő Bike Box, az állattartóknak összeállított Pet Box, és az Adventure Box mindazok számára, akik felszerelésüket útközben is szeretnék megtisztítani.
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KÜLTÉRI

TARTOZÉKOK MOBIL TISZTÍTÁSHOZ

1

3

5

7

2

4

6

8

1 Csatlakoztatható tisztítókefe
A pisztolyra csatlakoztatható tisztítókefe eltávolítja a makacs
szennyeződéseket és lesöpri a koszt.

5 Mikroszálas szárítókendő
A kiváló minőségű, gyapjútartalmú mikroszálas kendővel a megtisztítandó tárgyak elrakás előtt szárazra törölhetők.

2 Ráadás vízmennyiség
A nagyobb vízmennyiséget biztosító alternatív vízforrások,
például a kút vagy a vizeskanna használatához egy szívótömlő csatlakoztatható a készülékre.

6 Állatszőr kefe
Az állatszőr kefe kíméletesen távolítja el az állat szőréből a
megtapadt szennyeződéseket.

3 A megfelelő fúvókák
A háziállatok és a kutyák mosdatásához alkalmas kúpos sugarú fúvóka lágy tusolósugarat hoz létre, amely az érzékeny
állatokat is még kellemesebben tisztítja meg..

7 Széles körű tartozékfelhozatal
Három különböző kiegészítődoboz kapható komplett készletben:
Bike, Pet és Adventure Box.

4 Szivargyújtó adapter
A szivargyújtó adapterrel az OC 3 készülék kényelmesen
működtethető a gépjármű akkumulátoráról.

8 Tárolódoboz
Egy, a tartozékok tárolására kialakított doboz minden komplett
készlet része. A doboz felcsíptethető a készülék aljára.
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TARTOZÉKOK MOBIL TISZTÍTÁSHOZ

KÜLTÉRI

BŐVÍTHETŐSÉG – HÁLA A SOKOLDALÚ TARTOZÉKOKNAK
Az univerzális Mobile Outdoor Cleaner a különböző kiegészítő készletekkel
és az egyes tartozékokkal is remekül bővíthető. Az Adventure, a Bike vagy
a Pet Box kiegészítő készletek pontosan azokat a tartozékokat biztosítják,
amelyek az adott tisztítást még egyszerűbbé és teljessé teszik. Minden
tartozék önmagában is kapható.

Cikkszám

Leírás

Mobil tisztítás
Szivargyújtó

1 2.643-876.0 

Adventure Box tartozékkészlet

2 2.643-857.0

Bike Box tartozékkészlet

3 2.643-858.0

Pet Box tartozékkészlet

4 2.643-859.0

Univerzális kefe

5 2.643-870.0

Szívótömlő

6 2.643-871.0

Kúpos sugarú fúvóka

7 2.643-875.0

Mikroszálas kendő

8 2.643-872.0

Törölköző állatoknak
Szőrmetisztító kefe
 A szállított csomag tartalmazza.
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9 2.643-873.0
10 2.643-874.0
 ÚJ  Opcionális tartozék.

Útközben is mindig elegendő teljesítmény: a szivargyújtó adapterrel a
OC 3Mobile Outdoor Cleaner kényelmesen üzemeltethető a gépjármű
akkumulátoráról.
Az Adventure tartozékkészlettel a túrafelszerelések az optimálisan
összehangolt tartozékoknak köszönhetően bárhol fáradság nélkül
megtisztíthatók. Ideális mindenki számára, aki gyakran van úton.
Bike tartozékkészlet optimálisan összehangolt tartozékokkal a kerékpárok és a kerékpártartozékok ideális tisztításához.
A Pet tartozékkészlet az optimálisan összehangolt tartozékoknak köszönhetően ideális háziállatok/kutyatappancsok kíméletes mosdatásához.
Univerzális kefe a kefével végzett ideális tisztításhoz. A nyomással
működő tisztítókészülék pisztolyára kell csatlakoztatni, feloldja a
makacs szennyeződéseket és kíméli az érzékeny tárgyakat.
A mobil tisztításra alkalmas szívótömlőt a nyomással működő tisztítókészülékre kell csatlakoztatni, és alternatív vízforrások, például kutak
vagy vizeskannák használatát teszi lehetővé.
Mosdassa meg háziállatát egyszerűen és gyorsan a kúpos sugarú fúvókával. A nyomással működő tisztítókészülék pisztolyára kell csatlakoztatni, és lágy tusolósugarat állít elő.
A kiváló minőségű, gyapjútartalmú mikroszálas kendővel a tisztítandó
tárgyak elrakás előtt szárazra törölhetőek.
A háziállatok szárítását szolgáló törülköző. Sok vizet szív fel, és megelőzi a szagok keletkezését.
Állatok bundájának alapos fésüléséhez: az állatszőr kefe eltávolítja az
állat szőréből a megtapadt szennyeződéseket.
További eredeti Kärcher tartozékokat és tisztítószereket talál a következő oldalakon.

KÜLTÉRI

TARTOZÉKOK MOBIL TISZTÍTÁSHOZ

2

3

8

9

10

4

5

6

7

OC 3

1

1
2
3
4
5
6
7









8



9



10
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SEPRÉS – ÖTSZÖR GYORSABBAN, MINT EGY SEPRŰVEL
A seprés olyan egyszerű lehet. A Kärcher seprőgépekkel a járdák, a garázsbejárók vagy a teraszok gyorsan,
kényelmesen és megbízhatóan szabadíthatók meg a kosztól. Valamennyi kültéri felület rövid idő alatt új fényben
ragyog – fárasztó hajolgatás nélkül. Ezzel egyetlen seprű sem tud lépést tartani.
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KÜLTÉRI

SEPRŐGÉPEK

1

3

5

2

4

6

1

Gyors, gyorsabb, Kärcher

Seprőgépeinkkel ügyfeleink ötször gyorsabban takaríthatnak, mint hagy-

4

Flexibilis és komfortos

A seprőgépek tolókarja állítható és igény szerint lehajtható.

ományos seprűvel és lapáttal.
A készülék kezelése gyerekjáték.
2

Tisztaság a részletekben is

5

Egyszerű és kompakt

Seprőgépeink oldalseprőjének hosszú sörtéi gondoskodnak a sarkokban és

Mindegyik seprőgépünk helytakarékosan tárolható: az átbillentett tolókar-

szegélyek mentén az alapos tisztaságról.

ral a seprőgépet élére lehet állítani.

3

A legegyszerűbben kivehető

6

Éllére állítva

A Kärcher seprőgépek szennygyűjtő tartályai egészen egyszerűen kiemel-

A seprőtartály egyszerűen kivehető és függőlegesen biztonságosan tárol-

hetők. Fogja meg, emelje fel, és kész – a szennyeződéssel való érintkezés

ható.

nélkül.
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SEPRŐGÉPEK

KÜLTÉRI

SEPRŐGÉPEK
Gyorsabb bármelyik seprűnél

Ki gondolta volna, hogy a seprés egyszer ilyen fáradságmentessé válik? A Kärcher seprőgépekkel a járda
és az utca, a kocsibejáró és az udvar akár ötször
gyorsabban felseperhető, mint a hagyományos seprűvel és lapáttal. A felsepert szennyeződés megbízható módon a tartályba kerül: egyszerűen, gyorsan és
tisztán. Így kell manapság seperni!

1

1



2
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2

Két oldalkefe (S 650)
Nagyobb rugalmasság két oldalkefével. A hosszú sörték
gondoskodnak az alapos tisztaságról, a szegélyeknél is.

Érintésmentes koszgyűjtés
A szennyeződés a kivehető tartálynak és a kiegészítő szemétszedő fogónak (S 650 Plus) köszönhetően higiénikusan
összegyűjthető..

3

3



4



4

Helytakarékos tárolás
Átbillentett tolókarral a seprőgépet élére lehet állítani, így
kevés helyet foglal.

Állítható tolókar kényelmes fogantyúval
Termoburkolattal (S 650) és állítható magassággal (egyszer
kihúzható, 2 szögben állítható). A hátat kímélő sepréshez.

SEPRŐGÉPEK

KÜLTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

S 650 2 az 1-ben





S 650

2 oldalkefe száraz és
 2 oldalkefe
2 oldalkefe nedves szennyeződéshez
 Kényelmes és levehető
Komfortos és levehető seprőtartály
szennygyűjtő tartály
Állítható tolókar kényelmes fogantyúval  Állítható tolókar kényelmes
fogantyúval

Műszaki adatok
Max. felületi teljesítmény

m²/óra

1800

1800

Ajánlott felületméret

m²

40

40

Munkaszélesség oldalkefével

mm

650

650

Szennygyűjtő tartály

l

16

16
2

Oldalkefék száma

darab

2

Szemétszedő fogó

darab

–

–

Súly, üzemkészen

kg

9.95

9.71

Méretek (h × sz × m)

mm

Cikkszám

1111 × 650 × 935

1111 × 650 × 935

1.766-307.0

1.766-300.0

S 550

S 750

 2 oldalkefe
 Kényelmes és levehető
szennygyűjtő tartály
 Állítható tolókar

 1 különösen nagy oldalkefe állítható
nyomóerővel
 Kényelmes és levehető nagyméretű
tartály
 Állítható, ergonomikus tolókar

Műszaki adatok
Max. felületi teljesítmény

m²/óra

1600

2500

Ajánlott felületméret

m²

30

60

Munkaszélesség oldalkefével

mm

550

700

Szennygyűjtő tartály

l

16

32

Oldalkefék száma

darab

1

1

Szemétszedő fogó

darab

–

–

Súly, üzemkészen

kg

9.23

12.68

Méretek (h × sz × m)

mm

1111 × 590 × 935

1119 × 780 × 995

1.766-200.0

1.766-910.0

Cikkszám
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TISZTÍTÓKÉSZÜLÉKEK MULTIFUNKCIONÁLIS
HASZNÁLATRA
A Kärcher a többfunkciós porszívóival, hamu- és szárazporszívóival, valamint vizes porszívóival minden lehetséges takarítási helyzetre megfelelően felkészíti ügyfeleit. A különleges szűrőrendszerek és az egyedi tartozékok
lehetővé teszik ezeknek a robusztus porszívóknak, hogy a különféle szennyeződéseket gyorsan és egyúttal
alaposan szívják fel, vagy maradvány nélkül makacs foltokat távolítsanak el a textilfelületekből. Ahol korábban
számtalan eszközt, mint például seprőlapátot és fémlapátot, vödröt, tisztítószereket, törlőkendőt és kefét kellett
használni, ott most egyetlen készülékkel fáradság nélkül takaríthatunk.

Tartalomjegyzék: többfunkciós porszívók, hamu- és szárazporszívók, valamint szőnyeg- és kárpittisztítók
Készülékek áttekintése			
Többfunkciós porszívók – terméktanácsadó		
Többfunkciós porszívók – WD sorozat		
Akkumulátoros többfunkciós porszívók		
Speciális többfunkciós porszívók			
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98.
100.
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108.

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

Hamu- és szárazporszívók
Szőnyeg- és kárpittisztítók
Tartozékok

114. oldal
116. oldal
118. oldal

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

2

4

BELTÉRI

1

3

1 Többfunkciós porszívók – a ház és a ház körüli tér
tisztaságáért
A Kärcher többfunkciós porszívók rendkívül masszívak, és
ideális felszereltséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a házban
vagy a kültéren minden területet gyorsan és alaposan
megtisztítsanak, például a pincében, a garázsban vagy a
teraszon. Legyen szó finom, durva, nedves vagy száraz
szennyeződésről, ideális felszereltségüknek köszönhetően
bármilyen koszt megbízhatóan eltávolítanak. Különösen
nagy szívóteljesítményüknek, valamint speciálisan kifejlesztett fúvókáiknak köszönhetően még a nagyobb szennyeződésrészecskéket is gond nélkül felszívják.
2 Speciális többfunkciós porszívók – specifikus felhasználási célokra
Ha különleges tisztítási feladatról van szó, akkor a Kärcher új
speciális többfunkciós porszívóinak használatát ajánljuk. A
standard többfunkciós porszívó sorozat modelljei alapján a
speciális porszívókat speciális tartozékokkal tettük jobbá. Így
specifikus használatnál a lehető legjobb eredményről
gondoskodnak – például a lakásban, az autóban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezéseken. Ezzel a különleges
felszereltséggel már semmi nem áll a legalaposabb tisztítási
eredmény elérésének útjában.

5

4 Hamu- és szárazporszívók – a hamu biztonságos eltávolításához
Akár nyári grillhamu, akár téli kandallóhamu, a Kärcher hamués szárazporszívók minden hamumaradványt fáradság nélkül és
alaposan eltávolítanak. Egy speciálisan kifejlesztett vizsgálati
eljárás garantálja a működés közbeni legnagyobb fokú biztonságot. A nagy és hosszan tartó szívóteljesítménynek, valamint
az egyedülálló szűrőrendszernek köszönhetően pedig a nagy
mennyiségű szennyeződés is gyorsan feltakarítható.

5 Szőnyeg- és kárpittisztítók – a textilfelületek szálakig ható
tisztításához
A Kärcher vizes porszívók – az úgynevezett permetextrakciós
készülékek – a textilfelületeket, például a a padlószőnyegeket,
kárpitozott bútorokat, textilburkolatú lépcsőket, matracokat, fali
kárpitokat és autóüléseket a szálak mélyéig megtisztítják. Eközben a vizet és az abban feloldott Kärcher RM 519 tisztítószert
nyomás segítségével mélyen a textilfelületekbe juttatják, és
ezt követően felszívják a feloldott szennyeződéssel együtt. Így
hatékonyan távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok.
Egyébként a Kärcher vizes porszívói nem csupán az allergiásoknak kiválóak, hanem állattulajdonosok számára is jó választás.

3 Akkumulátoros többfunkciós porszívók – a maximális
mozgásszabadságért
Ha nincs a közelben dugaszoló aljzat, a Kärcher akkumulátoros többfunkciós porszívói tökéletes megoldást nyújtanak.
Az akkumulátortól függően 15, ill. 30 perces üzemeltetési
időt biztosítanak, ráadásul ennek során épp akannyira
megfelelnek a célnak, mint a kábeles többfunkciós porszívók.
Ideális a külső felhasználási területeken való használatra,
mint a terasz, a kerti tároló vagy a kocsibeálló. 2018 tavaszától kapható.
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Oldal

Levehető markolat
3 az 1-ben markolat

Teljesítményszabályozás

Csatlakozóaljzat be-kikapcsoló automatikával

Flexibilis szerszámtölő
(1 m) elektromos szerszámok használatához
Adapter elektromos
szerszámokhoz
Szűrőtisztítás
Tároló
Fúvófunkció

2 szívócső, egyenként
0,5 m

Réstisztító fej

Porzsák

Harmonikaszűrő
Szűrőkazetta

Szűrőpatron

Padlótisztító fej

Csatlakozókábel (m)

Szívótömlő, hossza (m)

Tartályméret (l)

Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*

Max. névleges
teljesítmény (W

STANDARD TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

BELTÉRI

WD csúcskategória
WD 6 P
Premium

1300

260 30 2.2 6

1×
nemesátkapcsolható,
–   gyap- 
acél
nedves
jú
és száraz





  



   101

WD 5 P
Premium

1100

240 25 2.2 5

1×
átkapcsolható,
–   gyap-  műanyag
nedves
jú
és száraz

–



  



   101

WD 5
Premium

1100

240 25 2.2 5

1×
átkapcsolható,
–   gyap-  műanyag
nedves
jú
és száraz

–

–

  

–

–   101

WD 5

1100

240 25 2.2 5

1×
átkapcsolható,
–   gyap-  műanyag
nedves
jú
és száraz

–

–

  

–

–   101

1000

220 20 2.2 5

1×
csatok, nedves
–   gyap-  műanyag
és száraz
jú

–

–

–  –

–

–  – 103

1000

1×
csatok, nedves
220 20 2.2 5
–   gyap-  műanyag
és száraz
jú

–

–

–  –

–

–  – 103

WD középkategória
WD 4
Premium

WD 4

WD alapkategória
WD 3 P

1000

200 17 2

4

1×
csatok, nedves
 – –
 műanyag
papír
és száraz

–



–  



–  – 104

WD 3
Premium

1000

200 17 2

4

1×
csatok, nedves
 – –
 műanyag
papír
és száraz

–

–

–  

–

–  – 104

WD 3

1000

200 17 2

4

1×
csatok, nedves
 – –
 műanyag
papír
és száraz

–

–

–  

–

–  – 104

WD 2

1000

180 12 1.9 4

csatok, nedves
1×
 műanyag
– – –
és száraz
papír

–

–

– – –

–

–

–

– 105

Fugafej

Fúvó funkció

Parkolóállás

Tartozéktárolás a
készüléken

Oldal

műanyag clips 

1×
papír









107



műanyag clips 

1×
papír









107

15 36 

műanyag clips 

1×
papír









107



műanyag clips 

1×
papír









107

Patronszűrő

15 36 

2 szívócső (0,5m)

Porzsák

Nedves-/száraz szívófej

Levehető markolat

Gyorstöltő készülék (v)

Működési idő (perc)

Akku

Névleges átmérő (mm)

Tartály anyaga

Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*
Akkumulátor teljesítmény (V)
Tartályméret (l)

 A szállított csomag tartalmazza.  
* A mérés a szívócsöveken történt
az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

Akkumulátoros többfunkciós porszívó
WD 3 Battery
Premium Set



67

36 17 nemesacél 35

36 V /
2.6 Ah,
lithium-ion

WD 3 Battery
Premium



67

36 17 nemesacél 35

–

WD 3 Battery
Set



67

36 V /
2.6 Ah,
36 17 műanyag 35
lithium-ion

WD 3 Battery



67

36 17 műanyag 35

–

–

–

–

–

 A szállított csomag tartalmazza.   ÚJ
*A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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–

stan–
dard

–

–

  

–

 110

WD 4 Car

1000

220 20 2.2 műanyag 5

csatok, ned1×
–
–  
ves
gyapjú
és száraz

extra
   hos�- –
szú

–

–

–

–



–

 111

WD 3 Car

1000

200 17 2

műanyag 4

csatok, ned – –
ves
és száraz

1×
papír

–

extra
   hos�- –
szú

–

–



–



–

 112

Oldal

–

Levehető markolat

–

Teljesítményszabályozás

átkapcsol1×
–  

ható,
gyapjú
nedves
és száraz

Tároló

240 25 2.2 műanyag 5

Szűrőtisztítás

Flexibilis szerszámtömlő és adapter
elektromos szerszámok használatához

1000

Fúvófunkció

Csatlakozóaljzat, be-/kikapcs. automatika

WD 5
Renovation

Kárpittisztító fej

Szívófej nagy felületekhez

     109

Réstisztító fej

Szívókefe kemény sörtékkel



Készlet felújításhoz



Porzsák

stan–
dard

Szűrőpatron
Harmonikaszűrő
Szűrőkazetta

–

Padlótisztító fej

–

Csatlakozókábel (m)

–

2 szívócső, egyenként 0,5 m

átkapcsol1×
–  

ható,
gyapjú
nedves
és száraz

Szívótömlő, hossza (m)

260 30 2.2 műanyag 6

Tartályméret (l)

1300

Tényleges szívóteljesítmény (Mbar)*

WD 6 P
Premium
Renovation

Teljesítmény

Szívóecset puha sörtékkel

BELTÉRI

SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

Felújító porszívó

Autóporszívó

Háztartási porszívó
WD 3
Premium
Home

1000

200 17 2

műanyag 4

átkapcsol – –
ható, száraz

3×
papír

–

–

–

–

stan
dard

–

–



–



–

 113

WD 2
Home

1000

180 12 1.9 műanyag 4

átkapcsol – –
ható, száraz

3×
papír

–

–

–

–

stan
dard

–

–

–

–

–

–

– 114

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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96

2 permezető
szívócső, egyenként 0,5 m

Mosófej keménypadlóhoz való
fejjel

Spray extraction nozzle for
upholstery cleaning

Padlótisztító fej

Kárpittisztító fej

Réstisztító fej

Porzsák

Harmonikaszűrő

SE 5.100

70

210

4 /4

1400 /40

2





–

átkapcsolható





papír



–

 116

SE 4002

70

210

4 /4

1400 /40

2







csat





papír

–



 117

 A szállított csomag tartalmazza.

SE 4001

70

210

4 /4

1400 /40

2





–

csat





papír

–



 117

Oldal

RM 519 (100 ml)

* A szállított csomag nem tartalmaz padlótisztító fejet.

Habszűrő

Tartályméret Friss-/
szennyezettvíz-tartály (l)

Vákuum (mbar)

Permetezőszívótömlő, hossza (m)

Szőnyeg- és kárpittisztítók

Max. névleges teljesítmény (W) turbina / szivattyú

Levegőmennyiség (l/s)

Porkibocsátási osztály
(Skála A tól G-ig)
Zajterhelési szint db(A)
Porzsáktérfogat (l)
Tartály anyaga

Szívótömlő hossz,(m)
Csatlakozókábel anyaga (m)
Szívócső 0,5 m
Padlófej
Durvaszennyeződés-szűrő
Lapos redős szűrő
Kiáramló levegő szűrő
Szűrőtisztítás
Szívótömlő tárolás
Markolat a tartályon
Körkörös védelem

AD 4
Premium
600
A+
20
–**
B
B
80
17
fém,
festett
1.7, fém
fényes
4      

  115

AD 2
600
–*
–
–
–
–
–
14
fém,
festett
1.0, fém
fényes
4 – –   – 

 – 115

Oldal

Keménypadló tisztítási osztály
(Skála A tól G-ig)

Energiahatékonysági osztály
(Skála A+++ tól D-ig)

Szőnyegtisztítási osztály
(Skála A tól G-ig)

Hamu- és szárazporszívó
Éves energiafelhasználás (KWh/a)

Teljesítményfelvétel (W)

BELTÉRI

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

SPECIÁLIS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK ÁTTEKINTÉSE

** A szállított csomagban található padlótisztító fej nem alkalmas szőnyegek

BELTÉRI

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

RENDKÍVÜLI SZÍVÓTELJESÍTMÉNY

BELTÉRI

Az univerzálisan alkalmazható Kärcher többfunkciós porszívók kiemelkedő szívóteljesítménnyel, csekély áramfogyasztással, speciálisan kifejlesztett padlótisztító fejekkel és rendkívül kényelmes tartozékokkal nyűgözik
le felhasználójukat. Legyen a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcséjű, a készülékek e
generációja folyamatosan optimális szennyeződés-begyűjtésről gondoskodik, és körös-körül tökéletes tisztítási
eredményt és nagyobb felhasználói kényelmet nyújt.

1

2

2

1

Olyan erős, mint még soha
A többfunkciós porszívók erejét a szívóteljesítmény (W)
műszaki értékkel lehet kifejezni. Minél magasabb ez az érték,
annál nagyobb ereje van egy porszívónak. Egy készülék
szívóteljesítményét az IEC 60312 szabványosított mérési
módszerrel kell mérni, ami két paraméterből, a légáramlásból (l/mp), valamint a vákuumból (mbar) tevődik össze. Az új
Kärcher többfunkciós porszívók fejlesztésénél az volt a cél,
hogy szélsőségesen erős, a korábbi, 2010-es modelleknél
jelentősen nagyobb erővel bíró készülékeket teremtsünk.
Az új WD készülékek nagyobb teljesítőképessége az új, energiahatékony motorokon, az alapjaiban újan kifejlesztett padlótisztító fejeken és tömlőkön, a készülék optimális tömítésén
és a tartozékcsatlakozókon, valamint egy áramlásoptimalizált
szívókonstrukción nyugszik. E tényezők együtthatása által
az eddiginél sokkal nagyobb szívóteljesítmény lép fel a szívófejen. Például a ma legerősebb modell, a WD 6 P Premium
260 watt szívóteljesítménnyel rendelkezik. A legerősebb korábbi, 2010-es modell, a WD 5.600 MP ezzel szemben csupán
220 watt szívóteljesítményt tudott felmutatni.
Más műszaki értékek a légáramláson (l/mp) és a vákuumon
(mbar) kívül nem jellemzői a többfunkciós porszívók erejének.
Ugyanez vonatkozik az egyéb márkák többfunkciós porszívóinál gyakran erősen dicsért wattértékekre. Ez a teljesítménymutató rendszerint a készülék névleges teljesítményét
mutatja – tehát azt, hogy mennyi áramot fogyaszt a készülék.
Minél magasabb ez a wattérték, annál több áram szükséges.
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1 Olyan kényelmes, mint még soha
A középkategóriától beépített innovatív szűrőeltávolítási technika lehetővé teszi a szűrő kényelmes leszerelését pillanatok
alatt. Ehhez a profi alkalmazásokból ismert harmonikaszűrőt
ágyaztuk be egy, a készülék fejében lévő tartóba, ami rendkívül
gyors, kétlépéses kiszerelésről gondoskodik. Egyszerűen nyissa
fel a szűrőkazettát, vegye ki a szűrőt – és már kész is!

Az előnyök röviden: gyors és kényelmes szűrőeltávolítás a
szennyeződéssel való érintkezés és a por kiáramlása nélkül.

2 Első osztályú padlótisztító fejek
Legyen szó száraz vagy nedves, finom vagy durva szemcsézetű szennyeződésről, az egyedi kialakítású padlótisztító fejek
tökéletes koszfelvételt biztosítanak, kitűnnek optimális csúsztathatóságukkal, továbbá egyszerűen és gyorsan alkalmazkodnak a
száraz és a nedves szennyeződésekhez.
A csatos padlótisztító fejnél az átállás betétcserével történik,
az átkapcsolható padlótisztító fejnél teljesen kényelmesen,
pedállal. A speciális padlótisztító fejek teljes körűen komfortos
szívást garantálnak.

Az előnyök röviden: gyors és maradéktalan szennyeltávolítás,
ideális száraz és nedves szennyeződésekhez, porszívás csekély
erőkifejtéssel.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

WD 5 Premium

WD 5

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

WD 2





























































































































































































































BELTÉRI

WD 5 P Premium

WD 6 P Premium

MINDEN CÉLRA A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKET

Kärcher WD sorozat
Kis
vízmennyiség

Autó

Bejárat
környéke

Pince

Műhely / barkácshelyiség

Fúvófunkció

Garázs

Kültér

Nagy
vízmennyiség

Felújítás

Szerszámhasználat

 = A készülék ajánlott alkalmazása.  

 = Nem ajánlott alkalmazás a készülék számára.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

A CSÚCSKATEGÓRIA
Még erősebb, még kényelmesebb

BELTÉRI

Rendkívüli szívóerővel bír és egyúttal energiahatékony. Emellett a csúcskategória mindazt biztosítja, ami szélsőségesen kényelmessé teszi a
munkavégzést: a szűrőkazettában elhelyezkedő harmonikaszűrő gyors és tiszta eltávolítást tesz
lehetővé, a beépített szűrőtisztításnak köszönhetően
a szívóteljesítmény villámgyorsan visszaállítható, a
kényelmi tartozékok tökéletes tisztaságról gondoskodnak, a nagy tartályok nagy koszmennyiséghez
is megfelelőek, a tárolórendszer pedig az összes tartozék biztonságos tárolását szolgálja.

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

Energy use

Suction Power

WD 5 WD 6

1300 Watt

1

1





2





100

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

2

Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodpercek alatt történő és a lehető legegyszerűbben kivehető a szűrőkazetta kihajtásával – a piszokkal való érintkezés nélkül.
Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő
A lehető legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól,
hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy
durva.
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

3

3




4




4

Levehető markolat
Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a
szívótömlőre történő csatlakoztatására.
A legegyszerűbb porszívásért a legszűkebb terekben is.

Kiemelkedő szűrőtisztítás
Erős, impulzus jellegű léglöketek továbbítják gombnyomásra a szennyeződést a szűrőből a tartályba.
A szívóteljesítmény gyorsan helyreáll.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG
WD 6 P Premium

WD 5 P Premium

WD 5 Premium

Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

260

240

240

Energiafogyasztás

W

1300

1100

1100

Tartályméret/-anyag

l

30 / nemesacél

25 / nemesacél

25 / stainless steel

Csatlakozókábel

m

6

5

5

Névleges méret, tartozék

mm

35

35

35

Súly

kg

9.5

8.9

8.7

Méretek (h × sz × m)

mm

418 × 382 × 694

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

m

2.2

2.2

2.2

Levehető markolat
elektrosztatikus védelemmel







2 szívócső, egyenként 0,5 m

nemesacél

műanyag

műanyag

Nedves-/száraz szívófej

átkapcsolható 2 gumi- és
2 kefecsíkkal

átkapcsolható 2 gumi- és
2 kefecsíkkal

átkapcsolható 2 gumi- és
2 kefecsíkkal

Harmonikaszűrő

kivehető szűrőkazettában

kivehető szűrőkazettában

kivehető szűrőkazettában

Réstisztító fej







1

1

1

Gyapjú porzsák

darab

Fúvófunkció







Tároló







Szűrőtisztítás







Leeresztő csavar



–

–

Tartozéktárolás a készüléken







Cikkszám

1.348-270.0

1.348-234.0

1.348-230.0

 A szállított csomag tartalmazza.

BELTÉRI

 Kivehető szűrőkazetta harmo-  Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
nikaszűrővel
 Kivehető szűrőkazetta
harmonikaszűrővel
 Csatlakozóaljzat be-/kikapc-  Csatlakozóaljzat be-/kikapcsoló automatikával elektrosoló automatikával elektro Szűrőtisztítás gombnyomásra
mos szerszámokhoz
mos szerszámokhoz
 Új fejlesztésű tartozékok a
legjobb tisztítási eredményért
 Szűrőtisztítás gombnyomásra  Szűrőtisztítás gombnyomásra

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szíbványosított mérési módszer szerint.

WD 5

 Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
 Szűrőtisztítás gombnyomásra
 Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

240

Energiafogyasztás

W

1100

Tartályméret/-anyag

l

25 / műanyag

Csatlakozókábel

m

5

Névleges méret, tartozék

mm

35

Súly

kg

8.2

Méretek (h × sz × m)

mm

418 × 382 × 652

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

m

2.2


Levehető markolat elektrosztatikus védelemmel
2 szívócső, egyenként 0,5 m

plastic

Nedves-/száraz szívófej

átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Harmonikaszűrő

kivehető szűrőkazettában

Réstisztító fej



Gyapjú porzsák

darab

1

Fúvófunkció



Tároló



Szűrőtisztítás



Leeresztő csavar

–

Tartozéktárolás a készüléken



Cikkszám
 A szállított csomag tartalmazza.

1.348-190.0
* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szíbványosított mérési módszer szerint.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

A KÖZÉPKATEGÓRIA

BELTÉRI

Szélsőségesen erős

Ezt csak a Kärcher nyújtja: a profi alkalmazásokból
ismert szűrőrendszer ötvözése az egyedülálló, szabadalmaztatott szűrőkivételi technológiával. A szűrő
bármikor, egy pillanat alatt eltávolítható a szennyeződéssel való érintkezés nélkül. Továbbá a középkategóriás készülékek rendkívül nagy szívóerejűek és
egyúttal energiahatékonyak. Az optimalizált tartozékoknak köszönhetően mindennemű szennyeződés
gyorsan és kényelmesen eltüntethető.

1

1





2
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2

Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kosszal való érintkezés
nélkül.
Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő
A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a kosszal való érintkezés
nélkül.
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

3

3




4



4

Levehető markolat
Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a
szívótömlőre történő csatlakoztatására.
A legegyszerűbb porszívásért a legszűkebb terekben is.

Praktikus tárolólehetőség
A munkavégzés szüneteiben a szívócsövet és a padlótisztító fejet kényelmesen és gyorsan leállíthatja.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

WD 4 Premium

WD 4

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

 Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel  Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
 Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítá-  Új fejlesztésű tartozékok a legjobb tisztítási eredményért
si eredményért
 Higiénikus gyapjú porzsák
 Higiénikus gyapjú porzsák

Energy use

1000 Watt

BELTÉRI

Suction Power

Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény* Mbar

220

220

Energiafogyasztás

W

1000

1000

Tartályméret/-anyag

l

20 / rozsdamentes acél

20 / műanyag

Csatlakozókábel

m

5

5

Névleges méret, tartozékok

mm

35

35

Súly

kg

7.5

7.1

Méretek (h × sz × m)

mm

384 × 365 × 526

384 × 365 × 526

Levehető markolat

2.2


2.2


Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

műanyag

Nedves/száraz szívófej

csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Harmonikaszűrő

kivehető szűrőkazettában


kivehető szűrőkazettában


1


1


Tartozéktárolás a készüléken





Cikkszám

1.348-150.0

1.348-110.0

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

m

Réstisztító fej
Gyapjú porzsák

darab

Tároló

 A szállított csomag tartalmazza.

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

AZ ALAPKATEGÓRIA
Kompakt, praktikus, sokoldalú

BELTÉRI

Az alapkategória olyan tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyek által magas színvonalú szabványoknak felel meg.
Ide tartozik többek között a fúvófunkció, valamint a szívócső és a padlótisztító fej kényelmes elhelyezésére szolgáló
komfortos tároló. A speciális szűrőpatron lehetővé teszi a
nedves és a száraz szennyeződés szűrőcsere nélküli
felszívását.

1

2

1


2




WD 3 P

WD 3

WD 4

Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.
Újonnan fejlesztve: padlótisztító fej és szívótömlő
A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.

WD 3 Premium

 Csatlakozóaljzat be-/kikapcsoló automatikával elekt Új fejlesztésű tartozékok
romos szerszámokhoz
a legjobb tisztítási ered Új fejlesztésű tartozékok a
ményért
legjobb tisztítási ered Praktikus fúvófunkció
ményért
 Praktikus fúvófunkció
 Nemesacél tartály

Suction Power
WD 2

Speciális szűrőpatron

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

WD 3

 Új fejlesztésű tartozékok
a legjobb tisztítási eredményért
 Praktikus fúvófunkció
 Tároló

Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény* Mbar

200

200

200

Energiafogyasztás

1000

1000

1000

W

Tartályméret/-anyag

l

17 / műanyag

17 / rozsdamentes acél

17 / műanyag

Csatlakozókábel

m

4

4

4

Névleges méret, tartozékok

mm

35

35

35

Súly

kg

5.7

5.8

5.5

Méretek (h × sz × m)

mm

388 × 340 × 502

388 × 340 × 525

388 × 340 × 503

m

2


2


2


Felszereltség
Szívótömlő, hossza
Levehető markolat
Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

műanyag

műanyag

Nedves/száraz szívófej

csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

csat

Szűrőpatron

Standard


Standard


Standard


Fúvófunkció

1


1


1


Tároló







Tartozéktárolás a készüléken







Cikkszám

1.629-880.0

1.629-840.0

1.629-800.0

Réstisztító fej
Papír porzsák

darab

 A szállított csomag tartalmazza.
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* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

AZ ALAPKATEGÓRIA

A nagy szívóerejű és egyúttal energiahatékony WD 2 többfunkciós porszívó masszív és ütésálló 12 literes műanyag tartállyal ideális indulókészülék.

1

2

1



2



BELTÉRI

Kompakt, praktikus, sokoldalú

Új fejlesztésű padlótisztító fej
A legjobb tisztítási eredményért, függetlenül attól, hogy a szennyeződés száraz vagy nedves, finom vagy durva.
Praktikus kábel- és tartozéktárolás
A szívótömlő, a csatlakozókábel és a tartozékok helytakarékos,
biztonságos, és gyors hozzáférést biztosító tárolásához.

WD 2
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Kompakt felépítés
 Praktikus kábel- és tartozéktárolás
 Műanyag tartály

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

180

Energiafogyasztás

W

1000

Tartályméret/-anyag

l

12 / műanyag

Csatlakozókábel

m

4

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

4.5

Méretek (h × sz × m)

mm

369 × 337 × 430

m

1.9

Felszereltség
Szívótömlő, hossza
Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

Nedves/száraz szívófej

csat


Habszűrő



Réstisztító fej
Papír porzsák

darab

Tartozéktárolás a készüléken
Cikkszám
 A szállított csomag tartalmazza.

1

1.629-760.0

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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AKKUMULÁTOROS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

KÁBEL NÉLKÜLI – HATÁROK NÉLKÜLI
Az akkumulátorról működtetett és nagy szívóteljesítményű Kärcher többfunkciós porszívó ott is alaposan
tisztít, ahová a kábeles többfunkciós porszívók nem vagy csak nehezen férnek oda be – legyen szó akár az
autóbeállóról, a kerti tárolóról vagy a kerti útról. Mindeközben mégis ugyanazt a funkcionalitást nyújtja,
mint egy kábeles készülék. A WD 3 Battery 2018 tavaszától kapható.

2

2

3

4

BELTÉRI

1

1 Maximális mozgásszabadság
Nincs többé zavaró hosszabbító kábel és idegesítő összegabalyodott kábelkupac: az akkumulátornak hála a többfunkciós
porszívó ott is használatra kész, ahol nem áll rendelkezésre
áramforrás vagy ahol az nehezen elérhető volna. A kerti
tárolóban, a teraszon, a gépjárműbeálló alatt végzett
porszívózás, a kocsitisztítás során és számos más felhasználási
területen áramforrás rendelkezésre állása nélkül végzett
takarítás nagyfokú kényelméért.

2 Teljes funkcionalitás
Nincs többé kompromisszum a száraz kosz vagy a folyadékok
felszívásánál: a porszívó épp annyira sokoldalúan használható, mint bármelyik más többfunkciós porszívó. A praktikus
fúvófunkciónak köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyek
is fáradság nélkül megtisztíthatók. Ráadásul a Kärcher tartozékokkal a legnagyobb fokú munkavégzés közbeni kényelem és
rugalmasság is biztosított a porszívózás során.
3 36 V-os pótakkumulátor
Egy erős, 2,6 Ah-s, lítium-ion -technológiás pótakkumulátor
gondoskodik a nagy szívóteljesítményről a 15 perces üzemeltetési idő közben. S ha mégis hosszabb ideig kell porszívózni,
a kiegészítőként kapható 5,2 Ah-s, 36 V-os Kärcher akkumulátor-platformú pótakkumulátor akár 30 perces üzemeltetési
időt is biztosít. A Real Time technológia az akkumulátort intelligenssé teszi, azáltal, hogy a beépített LCD-kijelzőn keresztül
bármikor megmutatja az akkumulátor állapotát.
4 Speciális szűrőpatron
Nedves és száraz porszívózás ugyanazon szűrővel, kellemetlen
szűrőcsere nélkül. A száraz porszívózáshoz papír porzsák is
választható.
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AKKUMULÁTOROS TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

WD 3 AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ

Az akkumulátorról üzemeltetett WD 3 Battery Premium készlet áramforrástól független munkát tesz lehetővé egy többfunkciós porszívó teljes funkcionalitása mellett. A készletben
lévő lítium-ion -akkumulátor üzemeltetési ideje 15 perc, és a
pótakkumulátor gond nélkül kiemelhető.

1

1



2



2



BELTÉRI

Kábel nélküli és határok nélküli.

Akkumulátorról működtett
Az akkumulátoros üzemmód áramforrástól független munkavégzést
biztosít, ezáltal maximális mozgásszabadságot teremt.
A 36 V-os akkumulátor-platformú 36 V-os lítiumion- pótakkumulátorral a készülék 15-30 perces üzemeltetési időt is elér.

Speciális szűrőpatron
Nedves és száraz porszívózáshoz szűrőcsere nélkül.

WD 3 Akku Set I
WD 3 Akku

WD 3 Akku Premium Set

WD 3 Akku Premium

 Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a
csomag része
 Praktikus fúvófunkció
 Nemesacél tartály


 Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor
tartozékként kapható
 Praktikus fúvófunkció

 Műanyag tartály


Akkumulátorról működtetett, az akkumulátor a
csomag része/z akkumulátor tartozékként kapható
Praktikus fúvófunkció
Műanyag tartály

Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

W

67

67

67

Tartály mérete/anyaga

l

17 / nemesacél

17 / nemesacél

17 / műanyag

Akkumulátorfeszültség

V

36

36

36

Akkumulátorüzemeltetési idő

perc

15

–

15 / –

Töltési idő gyorstöltő készülékkel
(80%)

perc

45

–

45 / –

Súly

kg

5.5

5.5

5.2

Méretek (H x Sz x L)

mm

388 × 340 × 525

388 × 340 × 525

388 × 340 × 503

Szívótömlő

m / mm

2 / 35

Szívócső

db × m / 2 × 0.5 / 35 / műanyag
mm

Felszereltség
2 / 35

2 / 35

2 × 0.5 / 35 / műanyag

2 × 0.5 / 35 / műanyag

Nedves/száraz tisztítófej

csatok

csatok

csatok

Akkumulátor

lítiumion 36-26 akku

–

lítiumion 36-26 akku / –

Töltőkészülék

gyorstöltő készülék 36 V

–

gyorstöltő készülék 36 V / –

Szűrőpatron

standard

standard

standard







1

1

1

Fúvófunkció







Tartozéktárolás a készüléken







Cikkszám

1.629-951.0

1.629-950.0

1.629-911.0 | –910.0

Réstisztító fej
Papír porzsák

 A szállított csomag tartalmazza.

db

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

BELTÉRI

A VALÓBAN SOK SZENNYEZŐDÉSHEZ
A Kärcher minden szennyeződéshez a megfelelő porszívót kínálja. A WD Standard sorozatból fejlesztettük ki
azokat az egyedi többfunkciós porszívókat, amelyeket célzottan a speciális takarítási helyzetekre alakítottunk
ki, és amelyek rendkívül nagy teljesítményűek. Mindegy, hogy az autó belső terének tisztításánál, a háztartásban, a hobbiműhelyben vagy magánépítkezésen, az új Kärcher speciális multifunkcionális porszívókkal, hála
azok maximális szívóteljesítményének és a megfelelő tartozékoknak, mindenféle szennyeződés fáradság nélkül, gyorsan és kényelmesen eltávolítható.
1

2

4

3

1 Felújításhoz való porszívó
Ideális többfunkciós porszívó magánépítkezésekhez. Épp oly
könnyedén távolítja el a durva szennyeződéseket, például a
köveket és a kisebb falmaradványokat, mint a finom port
csiszolást követően. A speciális, felújításokhoz összeállított,
padlótisztító fejből, szívócsövekből és szívótömlőből álló
készlet, a megnagyobbított átmérőnek köszönhetően a durva
szennyeződést is eltömődés nélkül szívja fel. A finom por
begyűjtésekor a kiegészítő szűrő a beépített szűrőtisztítással
egészen egyszerűen gombnyomásra, a szennyeződéssel való
érintkezés nélkül kitisztítható, így a teljes szívóteljesítmény
gyorsan helyreállítható.
2 Autóporszívó
A legjobb többfunkciós porszívó az autó belsejének tisztításához. Legyen szó érzékeny felületekről, mint a műszerfal, erősen szennyezett területekről, mint a padlózat, nagy
felületekről, mint a csomagtartó, vagy szűk helyekről, mint az
ülések között, a speciális keféknek és szívófejeknek köszönhetően a gépjármű teljes belső tere fáradság nélkül, alaposan
kitisztítható.
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3 Műhelyporszívó
Sokoldalú speciális porszívó a barkácsműhelybe. A speciális
padlótisztító fejjel gyorsan és alaposan távolítja el a fűrészport és a fadarabkákat. Az érzékenyebb felületek, mint a fából
készült tárgyak vagy a teli munkapad is egyszerűen leszívhatók
a szívókefetel. Azokon a felületeken, amelyeken nem lehet porszívózni, a hasznos fúvófunkció nyújt segítséget és távolítja el a
szennyeződést. Szintén praktikus, hogy az elektromos szerszámok a munka során a beépített aljzathoz csatlakoztathatók. Így
a munkavégzés során közvetlenül keletkező por azonnal felszívható, és a környezet utólagos takarítására már nincs szükség.
4 Háztartási porszívó
Sokoldalú készülék a teljes beltérhez: ez a Kärcher háztartási porszívó. Az átkapcsolható speciális padlótisztító fejjel a
szőnyegfelületek éppolyan alaposan megtisztíthatók, mint a
keménypadlók. Aárpitozott bútoroknál a kárpittisztító fejet kell
használni. A speciális szűrőrendszernek köszönhetően pedig
még a vizet és a cserépdarabokat is felszívja, így végre elmúlhatnak azok az idők, amikor ezeket kendővel és lapáttal végzett
fáradságos munkával kellett feltakarítani. A porszívó kompakt
felépítése ideális tárolást tesz lehetővé.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz:
durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal,
kivehető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál
is hatékony szűrőtisztítással.
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2

1



2




BELTÉRI

Rendesen feltakarít a felújításnál.

Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva szen�nyeződés eltávolításához
A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása
porképződés nélkül.
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 6 P Premium Renovation
 Speciális tartozékkal a felújítási munkák
során keletkező durva szennyeződés eltávolításához
 Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
 Szűrőtisztítás gombnyomásra

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

260

Energiafogyasztás

W

1300

Tartályméret/-anyag

l

30 / rozsdamentes acél

Csatlakozókábel

m

6

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

9.1

Méretek (h × sz × m)

mm

418 × 382 × 694

m

2.2


Felszereltség
Szívótömlő, hossza
Levehető markolat
elektrosztatikus védelemmel
Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

Nedves/száraz szívófej

átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Harmonikaszűrő

kivehető szűrőkazettában


Réstisztító fej



Adapter elektromos
szerszámokhoz
Flexibilis szerszámtömlő

m

1


darab

1

Készlet felújításhoz
Gyapjú porzsák
Cikkszám
 A szállított csomag tartalmazza.

1.348-277.0
* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

PORSZÍVÓ A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKHOZ
Rendesen feltakarít a felújításnál.

BELTÉRI

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a felújítási munkákhoz:
durva szennyeződéshez való tartozékkal, beépített aljzattal,
kivehető szűrőkazettával, és nagy mennyiségű finom pornál
is hatékony szűrőtisztítással.

1

2

1



2




Speciális tartozék a felújítási munkák során keletkező durva
szennyeződés eltávolításához
A durva szennyeződések gyors, egyszerű és alapos eltávolítása
porképződés nélkül.
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 5 Renovation
 Speciális tartozékkal a felújítási munkák
során keletkező durva szennyeződés eltávolításához
 Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
 Szűrőtisztítás gombnyomásra

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

240

Energiafogyasztás

W

1100

Tartályméret/-anyag

l

25 / műanyag

Csatlakozókábel

m

5

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

8.2

Méretek (h × sz × m)

mm

418 × 382 × 652

m

2.2


Felszereltség
Szívótömlő, hossza
Levehető markolat elektrosztatikus
védelemmel
Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

Nedves/száraz szívófej

átkapcsolható 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Harmonikaszűrő

kivehető szűrőkazettában


Réstisztító fej



Készlet felújításhoz
Gyapjú porzsák
Szűrőtisztítás

1


Fúvófunkció



Cikkszám

1.348-198.0

 A szállított csomag tartalmazza.
110

darab

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

AZ AUTÓPORSZÍVÓ

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének
tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális kefékkel és tisztítófejekkel, valamint a Kärcher által szabadalmaztatott kivehető szűrőkazettával.

1
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BELTÉRI

Az egész autót gond nélkül
kitakarítja.

Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához
Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken
elérhető legjobb tisztítási eredményért.
Finom, valamint makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodpercek alatt történő és legegyszerűbb kivétele a szűrőkazetta kihajtásával – a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.

WD 4 Car
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

 Az autók belső terének tisztításához való
speciális tartozékkal
 Kivehető szűrőkazetta harmonikaszűrővel
 Higiénikus gyapjú porzsák

Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

220

Energiafogyasztás

W

1000

Tartályméret/-anyag

l

20 / műanyag

Csatlakozókábel

m

5

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

7.1

Méretek (h × sz × m)

mm

384 × 365 × 526

m

Levehető markolat

2.2


Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

Nedves/száraz szívófej

csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Harmonikaszűrő
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)

kivehető szűrőkazettában


Szívóecset puha sörtékkel



Szívókefe kemény sörtékkel



Felszereltség
Szívótömlő, hossza



Szívófej nagy felületekhez
Gyapjú porzsák
Cikkszám
 A szállított csomag tartalmazza.

darab

1
1.348-116.0

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

AZ AUTÓPORSZÍVÓ
Az egész autót gond nélkül
kitakarítja.

BELTÉRI

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális autók belső terének tisztításához: minden felülethez és területhez alkalmas speciális
kefékkel és tisztítófejekkel.
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2

1



2

Speciális tartozék az autó belsejének tisztításához
Az érzékeny felületeken, szűk hézagokban és nagy felületeken
elérhető legjobb tisztítási eredményért.
Finom, valamint makacs szennyeződések optimális eltávolításához.
Levehető markolat



Lehetőséget nyújt a különböző tisztítófejek közvetlenül a szívótömlőre történő csatlakoztatására.



A legegyszerűbb porszívásért a legszűkebb terekben is.

WD 3 Car
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

 Az autók belső terének tisztításához való
speciális tartozékkal
 Praktikus fúvófunkcióval
 Levehető markolat a szűk terek porszívózásához

Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény*

Mbar

200

Energiafogyasztás

W

1000

Tartályméret/-anyag

l

17 / műanyag

Csatlakozókábel

m

4

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

5.5

Méretek (h × sz × m)

mm

388 × 340 × 503

m

Levehető markolat

2


Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

Nedves/száraz szívófej

csat 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Szűrőpatron

Standard


Felszereltség
Szívótömlő, hossza

Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm)
Szívóecset puha sörtékkel



Szívókefe kemény sörtékkel



Szívófej nagy felületekhez
Papír porzsák
Cikkszám
 A szállított csomag tartalmazza.
112

darab

1
1.629-809.0

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ

Rendkívül nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban
felmerülő tisztítási munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók
tisztításához való padlótisztító fejjel, kárpittisztító fejjel,
valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas
speciális szűrőrendszerrel.

1

2

1




2




BELTÉRI

Alaposan kitakarítja a háztartást.

Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott
bútorok tisztításához
Optimális tisztítási eredményt ér el.
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.
Speciális szűrőrendszer
Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

WD 3 Premium Home

 Különböző padlóburkolatok és kárpitozott
bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
 Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
 Nemesacél tartály

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény* Mbar

200

Energiafogyasztás

W

1000
17 / rozsdamentes acél

Tartályméret/-anyag

l

Csatlakozókábel

m

4

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

5.8

Méretek (h × sz × m)

mm

388 × 340 × 525

m

Levehető markolat

2


Szívócsövek 2 x 0,5 m

műanyag

Száraz szívófej

Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefecsíkkal

Szűrőpatron

Standard


Felszereltség
Szívótömlő, hossza

Réstisztító fej



Kárpittisztító fej
Papír porzsák

darab

Tároló

3


Fúvófunkció



Cikkszám

1.629-850.0

 A szállított csomag tartalmazza.

* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK

A HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ
Alaposan kitakarítja a háztartást.

BELTÉRI

Nagy szívóerejű, és ideális a háztartásban felmerülő tisztítási
munkákhoz: szőnyegek és keménypadlók tisztításához való
padlótisztító fejjel, kárpittisztító fejjel, valamint víz és cserépdarabok felszívására alkalmas speciális szűrőrendszerrel.

1

2

1



2




Speciális tartozék különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok
tisztításához
Optimális tisztítási eredményt ér el.
A porszívózás közbeni legnagyobb kényelemért és rugalmasságért.
Speciális szűrőrendszer
Lehetővé teszi száraz szennyeződés, víz és cserépdarabok felszívását.
A házban történő sokoldalú felhasználáshoz.

WD 2 Home

 Különböző padlóburkolatok és kárpitozott bútorok tisztításához való speciális tartozékkal
 Speciális szűrőrendszer, víz felszívásához is
 Nemesacél tartály

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Műszaki adatok
Tényleges szívóteljesítmény* Mbar

180

Energiafogyasztás

1000

W

Tartályméret/-anyag

l

12 / műanyag

Csatlakozókábel

m

4

Névleges méret, tartozékok

mm

35

Súly

kg

4.5

Méretek (h × sz × m)

mm

369 × 337 × 430

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

1.9

m

műanyag

Szívócsövek 2 x 0,5 m
Száraz szívófej

Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefecsíkkal

Szűrőpatron

Standard


Réstisztító fej



Kárpittisztító fej
Kábeltartó fül

3


Tartozéktárolás



Papír porzsák

darab

Ütésálló körkörös védőtalp



Cikkszám

1.629-773.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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* A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ

HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ

A hamu- és szárazporszívót nagy és hosszan tartó
szívóteljesítmény jellemzi, és a legmagasabb szintű
biztonságot nyújtja a hamu felszívásakor. Így kényelmesen és veszélytelenül szabadítható meg a
kandalló és a grillsütő a hamutól. Az AD 3 Premium
Fireplace modell a szívócsővel és a padlótisztító fejjel kombinálva teljes értékű szárazporszívóként is
használható.

1

 asszív harmonikaszűrőből és fém, durva szennyszűrőből
M
álló szűrőrendszer




A nagy és hosszan tartó szívóteljesítményhez.
Lehetővé teszi nagy mennyiségű szennyeződés felszívását.

2

A hamu felszívása közbeni legnagyobb fokú biztonságért,
még szakszerűtlen használat esetén is.

3

Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

4



2

3

4

Égésgátló anyag, fém tartály és fém tömlő






1

BELTÉRI

Nagy teljesítményű és
biztonságos

Keménypadlók tisztítására is alkalmas.
Sokoldalúan bevethető.
Ferdére vágott szívófej
A kandalló minden sarkának és szűk résének maradványmentes tisztításához.
AD 4 Premium

AD 2

 Kärcher ReBoost szűrőtisztítás
a hosszan tartó szívóteljesítményért
 A+ energiahatékonysági osztály
 Speciális tartozék szárazporszívóként való használathoz

 Kärcher ReBoost szűrőtisztítás a hosszan tartó
szívóteljesítményért
 1 részes szűrőrendszer
 A tartály egyszerű ürítése és tisztítása a szen�nyeződéssel való érintkezés nélkül

Műszaki adatok
A+

-

Max. névleges teljesítmény

W

600

600

Tartályméret/-anyag

l

17 / fém

14 / fém

Csatlakozókábel

m

4

4

Energiahatákonységi osztály

Súly

kg

5,3

4.4

Méretek (h × sz × m)

mm

365 × 330 × 565

345 × 330 × 440

fém, bevonattal

fém, bevonattal

m

1.7

1

Szívócsövek (2 × 0,5 m)

Krómozott

–

Száraz szívófej

égésáló

–

1 / poliészter

1 / poliészter

+

Felszereltség
Szívótömlő, anyaga
Szívótömlő, hossza

Harmonikaszűrő/anyaga

db

Levegőszűrő

 / fém


Szűrőtisztítás





Támasztási lehetőség





Markolat a tartályon





Ütésálló körkörös védőtalp



-

Cikkszám

1.629-731.0

1.629-711.0

Durvaszennyszűrő/anyaga

 / fém

 A szállított csomag tartalmazza.
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SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK
Az alapos tisztítási eredményekért

BELTÉRI

A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztító (permetextrakciós) készülékei többek között padlószőnyegek, kárpitok, matracok,
textil falitakarók és autóülések szálainak mélységéig ható és
alapos tisztaságáról gondoskodnak. A tisztítófolyadékot nyomás segítségével mélyen a textilfelületbe juttatják, majd a
feloldott szennyeződéssel együtt felszívják. Így hatásosan
távolítható el a zsír, a kosz és a kellemetlen szagok.

1

2

1



2



2 tartályos rendszer
Külön tartály a tiszta és a szennyezett víznek.
Egyszerű feltöltés és kiürítés.
Kärcher fúvókatechnológia
50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.

SE 5.100

 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező szívótömlővel
 Kärcher fúvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
 Harmonikaszűrő a megszakítás nélküli nedves- és száraz porszívózáshoz
Műszaki adatok
Vákuum

mbar / kPa 210 / 21

Levegőmennyiség

l/s

70

Tiszta-/szennyezettvizes tartály

l

4/4

Max. névleges teljesítmény
(turbina/szivattyú)

W

1400 / 40

Munkaszélesség

mm

230

Permet mennyisége

l/min

1

Permetnyomás

bar

1

Csatlakozókábel

m

5

Súly

kg

7.4

Méretek (h × sz × m)

mm

411 × 320 × 463

Felszereltség
Permetező szívótömlő markolattal

m / mm

2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m
Mosófej keménypadlóhoz való fejjel

Átkapcsolható padlótisztító fej 2 kefecsíkkal


Száraz szívófej
Réstisztító fej



Kárpittisztító fej
Papír porzsák
Harmonikaszűrő

darab

1


Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)



Cikkszám

1.081-200.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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2 / 35
műanyag


SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

A Kärcher vizes porszívói nem csupán allergiások számára
kiválóak. Az állattartó háztartások is a célcsoportjaikhoz tartoznak. A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítók a megfelelő
tartozékkal kombinálva teljesen működőképes többfunkciós
porszívóként is használhatóak.

1

2

1


2




BELTÉRI

Higiénikus és tiszta

Kärcher fúvókatechnológia
50%-kal gyorsabban lehet rálépni a megtisztított felületre.
Levehető tisztavizes tartály
Levétele és kiürítése egyszerű, anélkül, hogy a készüléket ki kellene
hozzá nyitni.
Ütésálló és fényáteresztő tartály.

SE 4002

SE 4001

 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített
permetező szívótömlővel
 Kärcher fúvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
 Mosófej kárpittisztításhoz

 Nagyméretű, levehető tisztavizes tartály
 Kärcher fúvókatechnológia: 50%-kal gyorsabban léphet a megtisztított felületre
 Masszív műanyagtartály

Műszaki adatok
Vákuum

mbar / kPa

210 / 21

210 / 21

Levegőmennyiség

l/s

70

70

Tiszta-/szennyezettvizes tartály l

4/4

4/4

Max. névleges teljesítmény
(turbina/szivattyú)

1400 / 40

1400 / 40

W

Munkaszélesség

mm

230

230

Permet mennyisége

l/min

1

1

Permetnyomás

bar

1

1

Csatlakozókábel

m

7.5

7.5

Súly

kg

7.8

7.8

Méretek (h × sz × m)

mm

441 × 386 × 480

441 × 386 × 480

Felszereltség
Permetező szívótömlő markolattal

m / mm 2 / 35

2 / 35

Mosófej keménypadlóhoz való fejjel

műanyag


műanyag


Mosófej kárpittisztításhoz



–

Nedves/száraz szívófej

csat


csat






Habszűrő

1


1


Szőnyegtisztító RM 519 (100 ml)





Cikkszám

1.081-140.0

1.081-130.0

2 permetező szívócső, egyenként 0,5 m

Réstisztító fej
Kárpittisztító fej
Papír porzsák

darab

 A szállított csomag tartalmazza.
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TARTOZÉKOK – NAGYOBB KÉNYELEM, NAGYOBB
TISZTASÁG.
ZUBEHÖR MULTIFUNKTIONALE SAUGER

A Kärcher a különböző többfunkciós porszívókhoz átfogó és hasznos tartozékokat kínál mindennapos használatra
és különleges feladatokhoz. A megfelelő szívófejtől a hozzáillő tömlőn át egészen a speciális szűrőrendszerekig
minden építőelem optimálisan össze van hangolva. A Kärcher multifunkciós porszívói így mindig teljesítik az alkalmazási terület specifikus követelményeit, és minden területen kompromisszumokat nem ismerő tisztaságról
gondoskodnak.
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1

1

3

2

3

1 Porelszívó
A fúráskor keletkező por eltávolítása most épp olyan gyors
lehet, mint maga a lyuk kifúrása. A Kärcher Home & Garden
választékba tartozó WD 2 – 6 típusú többfunkciós porszívóihoz kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fúrást
tesz lehetővé minden szokványos falfelületen és mennyezeten azáltal, hogy a fúráskor keletkező port közvetlenül a fúrt
lyuknál szívja el. A szabadalmaztatásra benyújtott 2 tartályos
rendszernek és a mohagumi tömítésnek köszönhetően a
porelszívó megbízhatóan megmarad bármilyen felületen, például csempén, tapétán, vakolaton, kövön, betonon, valamint
fán, és nem hagy maga után semmiféle fúrási nyomot.
A felhasználó egyedül és külső segítség nélkül fúrhat lyukakat. A fej felett végzett munka is gond nélkül lehetséges.
A porelszívó minden hagyományos fúróhoz használható, 15
milliméteres tokmányig.

3

BELTÉRI

TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK TARTOZÉKAI

3 Készlet az autó belsejének tisztításához
Legyen szó autószőnyegről, autóülésről, résekről vagy érzékeny
műszerekről, a jól bevált tartozékkészlet a gépkocsi belső terének teljes körű és tökéletes tisztítását teszi lehetővé.
A Kärcher tovább javította a készletet: a rendkívül hosszú réstisztító fej most a még szűkebb résekbe is bejut. Ezen kívül két
új szívókefe is található a készletben: A puha sörtéjű szívókefe
érzékeny felületek, például a műszerfal kíméletes tisztítását
teszi lehetővé. A kemény sörtéjű szívókefe a nehezen tisztítható anyagok, mint például az autószőnyegek esetében biztosít
tiszta eredményt. Így tisztaság uralkodik majd a jármű utolsó
szegletében is.

2 36 V-os pótakkumulátor
A lítium-ion -technológiás, erős pótakkumulátor akár 30 perces üzemeltetési időt is biztosíthat – annak érdekében, hogy
a maximális mozgásszabadság és a gond nélküli porszívózás
ott is tartósan lehetségessé váljon, ahol nincs a közelben
hálózati aljzat. A Softgrip bevonatú akkumulátor egyszerűen
és gyorsan cserélhető. A Real Time technológiának hála az
intelligens akkumulátor a beépített LCD-kijelzőn bármikor
megmutatja az akkumulátor állapotát.
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK TARTOZÉKAI

SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSOK

BELTÉRI

A speciális felhasználási problémák specifikus megoldásokat követelnek meg:
így a kiváló minőségű Kärcher fém hamuszűrő és egy Kärcher többfunkciós
porszívó segítségével gond nélkül szabadíthatja meg például a kandallókat, a
fatüzelésű kályhákat vagy a grillsütőket a hamumaradványoktól. Különösen
praktikus a 3,5 méter hosszú szívótömlő-hosszabbítás, amely optimális
mozgásszabadságot garantál a munka során, vagy az új porelszívó, amellyel
gyorsan és pormentesen fúrhatók lyukak.

Cikkszám

Darabszám

Leírás

Speciális felhasználások
Porelszívó

1 2.863234.0

Basic hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő

2 2.863139.0

Premium hamuszűrő /
durvaszennyeződés-szűrő

3 2.863161.0

Fém réstisztító fej
(hamuszűrőhöz / durvaszennyeződés-szűrőhöz)
3,5 m-es szívótömlő-hosszabbítás

4 2.640951.0

Hosszabbító szívócső

6 2.863148.0

 Opcionális tartozék.
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5 2.863001.0

Lyukat fúrni könnyű. Annál tovább tart azonban a fúrásnál keletkező por eltávolítása. A WD 2-6 típusú többfunkciós porszívókhoz
kifejlesztett új tartozék biztonságos és pormentes fúrást tesz lehetővé bármilyen szokványos falfelületen vagy mennyezeten. Alkalmas minden hagyományos fúróhoz, 15 mm-es tokmányméretig.
A Basic hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő egy 20 literes
fémtartályból és egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll,
levehető fémcsővel. Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák
és grillsütők tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához
is. Minden, a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós
porszívóhoz alkalmas.
A Premium hamuszűrő / durvaszennyeződés-szűrő egy 20 literes
fémtartályból, egy 1 méteres rugalmas fém szívótömlőből áll,
levehető fémcsővel, valamint tartalmaz egy, a finom por szűrésére
is alkalmas szűrőt, amely a legfinomabb port is visszatartja.
Különösen alkalmas kandallók, szaunakályhák és grillsütők
tisztításához, de durva szennyeződés eltávolításához is. Minden,
a Home & Garden választékba tartozó többfunkciós porszívóhoz
alkalmas.
Rendkívül hosszú fém réstisztító fej (360 mm), amely a hamu- /
durvaszennyeződés-szűrőhöz csatlakoztatható, hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhából vagy
grillsütőből történő felszívásához.
A 3,5 m hosszú szívótömlő-hosszabbítás minden, a Home &
Garden választékba tartozó Kärcher többfunkciós porszívóhoz
alkalmas, nagyobb hatósugárról és nagyobb mozgásszabadságról
gondoskodik.
Ez a praktikus hosszabbító szívócső (0,5 m) különösen a nehezen
elérhető helyeken, például magas mennyezeten való használathoz
ajánlott.

További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

BELTÉRI

1
2

6
3
4
5

Basic hamuszűrő / durva szennyeződés szűrő
Premium hamuszűrő / durva szennyeződés szűrő

WD 6 P Premium
WD 5 P Premium
WD 5 Premium
WD 5
WD 4 Premium
WD 4
WD 3 P
WD 3 Premium
WD 3
WD 2
WD 3 Battery Premium Set
WD 3 Battery Premium
WD 3 Battery Set
WD 3 Battery
WD 6 P Premium Renovation
WD 5 Renovation
WD 4 Car
WD 3 Car
WD 3 Premium Home
WD 2 Home
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4

 

5
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK TARTOZÉKAI

TARTOZÉKKÉSZLETEK ÉS SZÍVÓFEJEK

BELTÉRI

Különösen praktikusak és sokoldalúak a Kärcher tartozékkészletek és szívófejek. A széleskörű bővíthetőség által a készülékek szinte bárhol bevethetők. Az
autó belterének tisztításához összeállított készlettel például a gépkocsi teljes
belső tere tisztává varázsolható.

Cikkszám

Darabszám

Leírás
Teljesen újonnan kifejlesztett tartozékkészlet mindennemű durva
szennyeződés kényelmes és hatékony eltávolításához. Tartalma: 1,7
m-es szívótömlő markolattal, 2 szívócső – egyenként 0,5 mesek, és
durva szennyeződésekhez alkalmas padlótisztító fej, 45 mm névleges szélességgel.
Átdolgozott tartozékkészlet a még kényelmesebb tisztításért, különösképpen a nehezen elérhető helyeken. Tartalom: 1,5 m-es hos�szabbító tömlő, rendkívül hosszú réstisztító fej, autótisztító fej, szívóecset kemény sörtékkel, szívóecset puha sörtékkel, ablaktörlő
kendő és univerzális mikroszálas kendő.
Kifejezetten az autók belső terében található felületek tisztításához
összeállított tartozékkészlet. A kemény sörtéjű szívóecset a kárpités szőnyegfelületek, például autószőnyegek alapos tisztításáról gondoskodik. A puha sörtéjű szívóecset a kényes felületek, mint például
a műszerfal és a középkonzol kíméletes tisztítását biztosítja.
A padlótisztító fej lábkapcsolóval kényelmesen átkapcsolható, és
mind szőnyegekhez, mind keménypadlókhoz alkalmas. A kárpittisztító fej a kárpitozott bútorok és az autóülések kíméletes porszívózását teszi lehetővé.
Az elszívókészlet egy 1 m hosszú, rendkívül vékony és rugalmas
szerszámtömlőből és az elektromos szerszámok többfunkciós porszívóhoz való egyszerű csatlakoztatását lehetővé tévő adapterből áll
(aljzatos kivitel). Segítségével a keletkező szennyeződés azonnal elszívható.

Tartozékkészletek
Készlet felújításhoz

1 2.863220.0

4 részes

Készlet autó belső terének tisztításához

2 2.863225.0

7 részes

Szívókefe-készlet

3 2.863221.0

2 részes

Készlet háztartási takarításhoz

4 2.863002.0

2 részes

Elszívókészlet elektromos szerszámokhoz

5 2.863112.0

2 részes

Átkapcsolható nedves
és száraz szívófej beépített tartófüllel

6 2.863000.0

1 darab

Rendkívül hosszú réstisztító fej
Autótisztító fej / szívófej nagy felületekhez
Szívókefe kemény sörtékkel

7 2.863223.0
8 2.863145.0
9 2.863146.0

1 darab

Szívókefe puha sörtékkel
Rendkívül hosszú réstisztító fej, égésgátló

10 2.863147.0
11 2.863004.0

1 darab

Mosófej kárpittisztítás- 12 2.885hoz
018.0

1 darab

Szívófejek

 A szállított csomag tartalmazza.
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1 darab
1 darab

1 darab

 Opcionális tartozék.

Átkapcsolható, nedves és száraz tisztításhoz való szívófej a tökéletes szennyeződés-felvételért. Lábkapcsoló segítségével kényelmesen
a nedves és a száraz szennyeződéshez igazítható. Az oldalsó görgőknek köszönhetően ideálisan csúsztatható.
Alapjaiban átdolgozott, rendkívül hosszú réstisztító fej. A még jobb
kezelhetőség érdekében most még vékonyabb.
Autóülések, szőnyegfelületek, a csomagtartó és a padlózat könnyű és
gyors tisztításához.
A gépkocsi kárpit- és szőnyegfelületeinek alapos tisztításához. A beszáradt szennyeződés a stabil sörtéknek köszönhetően könnyen eltávolítható.
Az autó belső terében található kényes felületek, például műszerfal,
középkonzol, hangszórók kíméletes tisztításához.
Rendkívül hosszú réstisztító fej (350 mm) égésgátló anyagból a hideg hamu nehezen elérhető helyekről, például kandallóból, cserépkályhákból, grillsütőkből történő felszívásához.
A kárpittisztításhoz való mosófejjel a kárpitozott bútorok és az autóülések a szálak mélyéig megtisztulnak. Munkaszélesség: 110 mm.
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.
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6

7

WD 6 P Premium
WD 5 P Premium
WD 5 Premium
WD 5
WD 4 Premium
WD 4
WD 3 P
WD 3 Premium
WD 3
WD 2
WD 3 Battery Premium Set
WD 3 Battery Premium
WD 3 Battery Set
WD 3 Battery
WD 6 P Premium Renovation
WD 5 Renovation
WD 4 Car
WD 3 Car
WD 3 Premium Home
WD 2 Home
AD 4 Premium
AD 2
SE 5.100
SE 4002
SE 4001
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TÖBBFUNKCIÓS PORSZÍVÓK TARTOZÉKAI

SZŰRŐK ÉS PORZSÁKOK

BELTÉRI

A Kärcher patron- és harmonikaszűrői nagy szűrőfelülettel rendelkeznek, miközben a lehető legkisebb helyet foglalják el. Könnyen kicserélhetők.
A kínált papír- és textilporzsákokkal a Kärcher gondoskodik a kiemelkedő
szűrőteljesítményről és a nagy szakítószilárdságról.

Cikkszám

Darabszám

Leírás

Filter
1 2.863-262.0  2 darab

Levegőszűrő az AD 4 Premium hamu- és szárazporszívóhoz (2 darabos)
a tiszta, ‚B‘ porkibocsátási kategóriájú levegőért (A-tól G-ig terjedő
skálán).

5 darab
5 darab
4 darab

Papírporzsák kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.

Gyapjú porzsák

2 6.904-322.0
3 6.959-130.0
4 2.863-006.0

Szűrőkészlet

5 6.904-143.0

5 darab

Papír porzsák

Szűrőpatron

6 6.414-552.0

1 darab

Harmonikaszűrő

7 2.863-005.0

1 darab

8 6.414-498.0
9 6.415-953.0

1 darab
1 darab

Akkumulátorok
IonLítiumion- akkumulátor 36-26
IonLítiumion- akkumulátor 36-52
Töltőkészülékek
Gyorstöltő készülék 36

10 2.445-002.0  1 darab

11 2.445-003.0  1 darab

12 2.445-008.0  1 darab

 ÚJ  A szállított csomag tartalmazza.
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 Opcionális tartozék.

Rendkívül tépésálló, magas porvisszatartási fok. A papír porzsákokhoz képest hosszabb porszívózást tesz lehetővé.
Papírporzsák kiemelkedő szűrőteljesítménnyel és nagy szakítószilárdsággal.
A Kärcher patronszűrője a nedves és száraz porszívózást is lehetővé teszi szűrőcsere nélkül.
A kazettába beágyazott harmonikaszűrő a lehető legegyszerűbben
és leggyorsabban kicserélhető – a szennyeződéssel való bármiféle
érintkezés nélkül. Nedves és száraz porszívózás szűrőcsere nélkül.
Lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást szűrőcsere nélkül.
Masszív harmonikaszűrő a hosszan tartó szívóteljesítményért.
36 V / 5,2 Ah-s lítiumion-pótakkumulátor innovatív Real Time
technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
36 V / 5,2 Ah-s lítiumion-pótakkumulátor innovatív Real Time
technológiával és LCD-kijelzővel az akkumulátor állapotának kijelzéséhez. Alkalmas minden 36 V-os Kärcher akkumulátorplatformú készülékkel való használatra.
Pikk-pakk újratöltve: a gyorstöltő készülékkel a 36 V / 2,6 Ah-s
lítiumion-pótakkumulátor mindössze 45 perc alatt eléri a 80 %-os
töltöttséget. Minden további, 36 V-os Kärcher akkumulátor-platformú akkumulátorhoz alkalmas.

WD 6 P Premium
WD 5 P Premium
WD 5 Premium
WD 5
WD 4 Premium
WD 4
WD 3 P
WD 3 Premium
WD 3
WD 2
WD 3 Battery Premium Set
WD 3 Battery Premium
WD 3 Battery Set
WD 3 Battery
WD 6 P Premium Renovation
WD 5 Renovation
WD 4 Car
WD 3 Car
WD 3 Premium Home
WD 2 Home
AD 4 Premium
AD 2
SE 5.100
SE 4002
SE 4001
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BELTÉRI TAKARÍTÓGÉPEK
Létezik szebb elfoglaltság is a hosszadalmas takarításnál – különösen a saját lakásunkban. Ezért fejlesztett ki a
Kärcher sokféleokos megoldást a beltéri takarításhoz a ragyogóan tiszta eredményekért. Készülékeink nagy
teljesítményt nyújtanak, hogy a felhasználó energiát és időt takaríthasson meg. Az eredmény mindig ragyogó
tisztaság. Tehát kezdjük el, rajta!

Tartalomjegyzék • Beltéri takarítás
Készülékek áttekintése			

Kábel nélküli porszívók			
Porszívók			
Vízszűrős porszívók			
Robotporszívók			
Padlótisztítók			
Akkumulátoros seprűk			
126

128. oldal
132. oldal
140. oldal
143. oldal
144. oldal
146. oldal
151 oldal

Akkumulátoros ablaktisztítók			
Gőztisztítók			
Gőzvasaló rendszerek 			
Gőzporszívók			
Tartozékok			
Tisztítószerek			

152. oldal
158 oldal
170. oldal
171. oldal
172. oldal
188. oldal

BELTÉRI TAKARÍTÁS
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BELTÉRI

1

2

3

1 Helytakarékos és alapos
Az új, kábel nélküli VC 5 készülékkel a kábel porszívózás közbeni elakadása és az aljzatok cserélgetése ezentúl a múlté.
Ehelyett, a maximális mozgásszabadságnak és az akkumulátor
hosszú működési idejének köszönhetően a teljes lakás problémamentesen megszabadítható a piszoktól. A kábeles VC 5
jól bevált tulajdonságaival e készülék esetében is találkozunk:
szélsőségesen kompakt jelleg, zsák nélküli szűrőrendszer, nagy
kényelem használat során és sokoldalú felhasználási lehetőségek.
2 Több szabadidő az autonóm padlótisztítás által
Egyszerűen csak hagyja porszívózni – az új RC 3 RoboCleaner
robotporszívót. Kiváló minőségű kamerás-lézeres navigációs
rendszere biztonságosan és pontosan irányítja fa-, kőpadlón és
padlószőnyegen, és teljes önálló, alapos és gondmentes tisztítást
tesz lehetővé. Ráadásul még okos is: az RC 3 egy praktikus
alkalmazás segítségével okostelefonról vagy tabletről kényelmesen irányítható.
3 Felmosás és porszívózás egy lépésben
Az FC 5 padlótisztító 2 műveletet végez el egyben: a nedves és száraz koszt is felszedi, és egyszerre felszívja ezt az
elegyet. Így kiesik a bosszantó előporszívózás – és a felmosás
könnyebb és alaposabb lesz, mint valaha. Ennek az innovatív
öntisztító funkciónak köszönhetően az FC 5 a teljes padlótisztítás alatt folyamatosan tisztán tartja a hengereket (görgőket).
És a nagyon csekély fennmaradó nedvesség révén a padló
kevesebb mint 2 perc alatt újra használható lesz. Az FC 5
minden kemény padlóhoz megfelelő (legyen az fa, kő vagy
műanyag stb.).

5

4 Csíkmentes, tiszta ablakok 3-szor gyorsabban
Így könnyű az ablaktisztítás: az akkumulátoros ablaktisztító- *
val a Kärcher egyszerű, gyors és meggyőzően alapos megoldást kínál a ragyogóan tiszta ablakokért. A tisztítási folyamat
rendkívül egyszerű: a csomagban szállított szóróflakonnal és
mikroszálas törlőhuzattal a szennyeződések először hatékonyan feloldhatók. Ezután az akkumulátoros ablaktisztítóval a
szennyezett víz csík- és cseppmentesen felszívható – a ragyogóan tiszta kilátásért. Egyébként az innovatív akkumulátoros
ablaktisztító ideálisan használható zuhanyfülkék falának vagy
üvegasztalok tisztítására. Mindig csak a tökéletes ragyogás
marad, csíkok és cseppek nélkül.

5 Erőteljes mélytisztító hatás vegyi anyagok nélkül
A Kärcher gőztisztítói természetes módon gondoskodnak a higiénikus és makulátlan tisztaságról az egész házban. A gőz magas
hőmérsékletének, az erőteljes gőzképződésnek és a kendő
ezzel összefüggő rendkívül jó átnedvesedésének köszönhetően
a készülékek a háztartásokban szokásos és a kemény felületeken előforduló baktériumok 99,99%-át elpusztítják. Akár kicsi
és könnyen kezelhető folyamatos gőzölési funkcióval, akár
VapoHydro-funkcióval: a Kärcher minden igényhez a megfelelő
modellt kínálja, és ezzel ideális alternatívát teremt a hagyományos tisztítással szemben. A Kärcher gőztisztítók szinte minden
burkolathoz megfelelőek, és kímélően és hatékonyan oldják fel
a zsírtartalmú szennyeződéseket is a konyhában és a fürdőben
egyaránt. Az ergonomikusan kialakított tartozék mindig kényelmes munkavégzést garantál.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a
háztartási kemény felületeken a háztartásokban szokásosan előforduló baktériumok 99,99%-át.
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FC 5 Prémium

Tisztító hengerpár,
szürke

Általános
padlótisztító (30
ml)



Tisztító hengerpár,
sárga

Padlótisztító

Tisztítási és
várakozóhely

FC 5

460

400

200

kb. 60

300









-

149

460

400

200

kb. 60

300





–

–
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Zajteljesítési szint
db(A)

Időzítő funkció

Tisztítási mód

Finompor-szűrő

Oldalkefe

Oldal

A
25.8
D
D
A
72
4.0
–
10





VC 6
600
A
25.8
D
D
A
72
4.0
–
10





a készüléken 142

Energiahatékonysági
osztály (A+++-tól D-ig
terjedő skálán)
Éves energiafogyasztás
(kWh/a)
Szőnyegtisztítási kategória
(A-tól G-ig terjedő skálán)
Keménypadló-tisztítási
kategória (A-tól G-ig terjedő
skálán)
Porkibocsátási osztály
(A-tól G-ig terjedő skálán )
Zajteljesítési szint db(A)
Vízszűrő (l)
Hatótávolság (m)
Átkapcsolható
padlótisztító fej
Teleszkópos szívócső
Réstisztító fej
Bútorkefe

650
A
28.0
D
B
A
80
2
10.2




Oldal

FoamStop
habzásgátló, semleges
(30 ml)

600



Oldal

Mérőedény
(200 ml)

Felületi
teljesítmény
feltöltött tartállyal
(m2)

Tartály űrtartalma
(ml)



Tisztítóhely (ml)

Robotporszívók

Tisztítás időtartama
töltésenként (min)

VC 6 Premium
A markolaton
(+/– -gomb)
kiegészítő 142
készenléti
funkcióval

Felvételi teljesítmény (W)

Vízszűrős porszívók

DS 6

Frissvíztartály
(ml)

RC 3
Energiahatékonysági
osztály
Éves energiafogyasztás
(kWh/a)
Szőnyegtisztítási kategória
Keménypadló-tisztítási
kategória
Porkibocsátási osztály
Hangteljesítési szint
db(A)
Porzsáktérfogat (l)
Porgyűjtő térfogata (l)
Hatótávolság (m)
Átkapcsolható padlótisztító fej
Kárpittisztító fej
Bútorkefe
Réstisztító fej

Szívóerő-szabályozás

Oldal

Porszívók
Felvételi teljesítmény
(W)

Üzemeltetési
idő 1. fokozat
(perc)
Üzemeltetési
idő 3. fokozat
(min)
Átkapcsolható
padlótisztító
fej
Kárpittisztító
fej

Bútorkefe

Réstisztító fej

HEPA higiéniai
szűrő*

Szívóerőszabályozás

Oldal

Kábel nélküli porszívó
Feszültség (V)



Felületteljesítmény
(m²)

VC 5 Cordless

Munkaszélesség
– Görgők (mm)

Felvételi
teljesítmény (W)

BELTÉRI

BELTÉRI TAKARÍTÁS

KÉSZÜLÉKEK ÁTTEKINTÉSE

18
40
11


–
–
–
markolaton
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VC 5 Premium


500
A
20
C
A
A
77
_
_
10






139

VC 5


500
A
20
C
A
A
77
_
_
8.5


–
–


139

VC 3


700
A
24.8
D
A
A
76
–
0.9
7.5

–



–

140

VC 2


700
A
25.8
D
A
A
76
2.8
–
7.5

–



a készüléken 141

143

160

90 –120

350

71

Több időzítés is
lehetséges

automata és
spot üzemmód
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Akkumulátor
töltési ideje
(perc)

Akkutechnológia

Tartálytartalom
(ml)

Általános kefe

Munkaszélesség
(mm)

Oldal

Akkumulátor
működési ideje
(perc)

BELTÉRI TAKARÍTÁS

180

li-ion

370



210

151

290

universal,
3×

paper
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BELTÉRI

7

Oldal

Polírozó párna

600

Textilporzsák
tartozékrekeszzel

Munkaszélesség
(mm)

1000

Kábel-feltekercselés

Csatlakozókábel
(m)

30

Felvételi teljesítmény (W)



Fordulatszám
fordulat/perc
(n)

KB 5

Porzsák

Akkumulátoros seprű

Padlófényesítő
FP 303

Szóróflakon
mikroszálas
törlőkendővel

Ablaktisztító
koncentrátum

Töltőállomás 2
akkuval

Oldal

Szívófejek
munkaszélessége (mm)

Tisztítási teljesítmény akkutöltésenként

Akku töltési
ideje (perc)

Akku működési ideje (perc)

Szennyezettvíz-tartály
(ml)

 A szállított csomag tartalmazza.   ÚJ  





–

155





–

156

kb. 105 m2 = 35 ablak 280 + 170
280 + 170

1.5      –  





–



–

–

1.5      –  





–

–

–

– / –  – 161

 2000 3.5

4

100

0.5

–

0.8      –  

2







–

– / –  – 163

 2000 3.5

4

100

0.5

–

0.8      –  





–



–

– / –  – 163

 2000 3.5

4

100

0.5

–

0.8      –  

2





–

–

– / – – – 163

 2000 3.5

4

100

0.5

–

0.8      –  





–

–

–

– / – – – 163

 1900 3.5 0.5

75

–

–

1.0      –  

2





–

–

– / – –  165

 1900 3.5 0.5

75

–

–

1.0      –  





–

–

–

– / – –  165

 1500 3.2 6.5

75

1.0

–

–

–     –  

2



–

–

–

– / – – – 167

 1500 3.2 6.5

75

1.0

–

–

–     –  





–

–

–

– / – – – 167

 1200 3.0

3

20

0.2

–

–

–     –  





–

–

–

– / – – – 169

 1200 3.0

3

20

0.2

–

–

–     –  





–

–

–

– / – – – 169

SC 1

 1200 3.0

3

20

0.2

–

–

–  – –  –  

–



–

–

–

– / – – – 169

SI 4 EasyFix Iron
Gőzporszívók
SV 7

 2000 3.5

4

100

0.5

–

0.8      –  





–



–

– / –  – 170

2200 4.0

–

–

–

0.45 0.5    *    

–

** –

–

  /  – – 171

Oldal

–

0.5

Vízkőmentesítő szer
Vízkőmentesítő patron

0.5

150

Frottírhuzat a
kézi tisztítófejhez
Szőnyegtisztító
Gőznyomású vasaló
Könnyen sikló nemesacél talp
FoamStop
habzásgátló, semleges (30 ml)

150

3

Külön víztartály (l)

3

 2200 4.2

Gőztisztítók
SC 5 EasyFix Iron

Max. gőznyomás (bar)

 2200 4.2

SC 5 EasyFix
SC 4 EasyFix
Premium Iron
SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix
Premium
SC 4 EasyFix
SC 3 EasyFix
Premium
SC 3 EasyFix
SC 2 EasyFix
Premium
SC 2 EasyFix
SC 1 EasyFix
Premium
SC 1 EasyFix

Felvételi teljesítmény (W)

Kendő a padlótisztítófejhez

kb. 75 m2 = 25 ablak

Folyamatosan újratölthető
Biztonsági szelep
Hosszabbítócső (2 × 0,5 m)
Padlótisztító fej
Kézi fúvóka
Ablaktisztító fej
Pontsugarú fúvóka
Körkefe, fekete

120

Forralóba tölthető víz
mennyisége (l)

185

25

Forralótartalom (l)

35

100

Felületi teljesítmény feltöltött
tartállyal (m2)

100

WV 2 Premium

Felfűtési idő (perc)

WV 5 Premium

Réstisztító fej és kárpittisztító fej

Akkumulátoros ablaktisztító

– / –  – 161

 A szállított csomag tartalmazza.   ÚJ
*Nem tartalmazza az EasyFix padlótisztító fejet, hanem az SV 7-hez való padlótisztító fejet 3 különböző betéttel a kemény- és szőnyegpadlóhoz.
** Nem mikroszálas, hanem frottírhuzatot tartalmaz.
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AZ ÚJ KÄRCHER PORSZÍVÓPROGRAM
A Kärcher jelentősen bővíti porszívóportfólióját ebben az évben, és a már bizonyított VC 6 porszívó és a DS 6
vízszűrős allergiaporszívó mellett most 3 új porszívót is kínál. Függetlenül attól, hogy nag vagy kicsi a laktér, sok
vagy kevés a rakodótér, családos vagy egyedülálló az ügyfél, porzsákosat vagy porzsák nélkülit szeretne, a Kärchernél
mindenki megtalálja az igényeinek tökéletesen megfelelő porszívót, mely gyorsan gondoskodik a kellemes környezetről.
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3

2

4

3

BELTÉRI

1

5

1 Az új, kábel nélküli porszívó
Az új, VC 5 kábel nélküli készülék maximális mozgásszabadságot és hosszú akkumulátor-üzemeltetési időt nyújt – a
különösen nagyfokú kényelemért. A legmodernebb technológiának hála a készülék nagy tisztítási teljesítményt nyújt,
továbbá az innovatív építési forma kompakt tárolást tesz
lehetővé.

4 A csúcskategóriás porszívó
A már bizonyított VC 6 a tökéletes segítő nagy háztartásoknak
és családoknak. Számos komfortjellemzőjével egyedül képes
nagy felületek kényelmes és gyors tisztítására.

2 Az új kompakt porszívó
A VC 5 a Kärchertől egy különösen kompakt álló porszívó,
mely a jó, ámde nagyméretű porszívók színvonalának megfelelő kiváló tisztítási eredményt nyújt. Különleges méretének
köszönhetően a VC 5 játszi könnyedséggel bárhol tárolható.
Tökéletes kevés rakodótérrel rendelkező kis háztartások
számára.

5 A megoldás allergiásoknak
DS 6 vízszűrős porszívónk speciális vízszűrőjével ideális allergiások számára. Mert nem csak a padlót tisztítja meg alaposan,
hanem a levegő is friss és tiszta lesz általa. Teljesen porzsákmentes a kellemes légkörért.

3 Az belépő kategóriájú porszívó
Az új VC 2 és VC 3 modellek (cilinderes porszívók) lakások vagy kisebb házak praktikus tisztítására alkalmasak. A
különféle tartozékoknak köszönhetően sokféle helyzetben
alkalmazhatók.
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NAGYOBB KÉNYELEM A MAXIMÁLIS MOZGÁSSZABADSÁGNAK KÖSZÖNHETŐEN.
A kábel nélküli VC 5 készülékkel a kábel porszívózás közbeni elakadása és az aljzatok cserélgetése a múlté. Ehelyett, a maximális mozgásszabadságnak és az akkumulátor hosszú működési idejének köszönhetően a teljes lakás problémamentesen

BELTÉRI

megszabadítható a piszoktól.

132

1

2

3

BELTÉRI

KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓK

4

1 Maximális mozgásszabadság
Nincs többé zavaró kábel, tömlő, és ezentúl a készüléket sem
kell maga után húznia: a VC 5 kábel nélküli készülék maximális
mozgásszabadságról és optimális kényelemről gondoskodik
porszívózás közben. Az akkumulátor hosszú, akár 60 perces
(VC 5 Cordless Premium) üzemeltetési ideje elegendő lehet
akár a teljes lakás felporszívózásához is.

2 Helytakarékos dizájn
Ahogy azt a VC 5 tette, a kábel nélküli VC 5 is lenyűgöz innovatív és kompakt formatervezésével. A készülék részeinek okos
elrendezése az alapkészülék kisméretű jellegét teszi lehetővé.
A szabadalmaztatott 3 -részes teleszkópos szívócsőnek
köszönhetően a porszívó a méretének felére összecsukható,
így különösen helytakarékosan tárolható, például a szekrényben vagy egy fiókban. Így több hely marad az élet szép dolgai
számára.
3 Nagyszerű tisztítási teljesítmény
A VC 5 kábel nélküli készülék nagyszerű tisztítási teljesítménnyel tűnik ki – többek között erős lítium-ion- akkumulátorának,
valamint kimagaslóan hatékony, kefe nélküli motorjának
köszönhetően. Ezen felül az optimálisan a készülékhez igazított
átkapcsolható padlótisztító fej lenyűgöző tisztítási eredményről
gondoskodik keménypadlón és szőnyegen.
4 Porzsák nélküli szűrőkoncepció
A főszűrőből és a hosszútávú szűrőből álló szűrőrendszer
megbízhatóan fog fel bárminemű szennyeződést. A kivehető,
szűrőtisztító funkciós szűrőtartó gyors és egyszerű kiürítést
valósít meg. A VC 5 Cordless Premium kiegészítőleg még egy
HEPA higiéniai szűrővel* is rendelkezik, amely a készülék által
kifújt levegő tisztaságáról gondoskodik. A drága porzsákok
utóbeszerzésének mostantól vége.

* EN 1822:1998
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VC 5 CORDLESS KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓ
Minden mozdulatra reagál.

BELTÉRI

Kábel nélkül és akár 60 perces üzemeltetési idővel a
VC 5 Cordless Premium maximális kényelemről
gondoskodik porszívózás közben. Ezenkívül a karcsú
és innovatív porszívó kompakt módon tárolható.

1

1





2
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2

Hosszú üzemeltetési idő
Akár 60 perc üzemeltetési idő a legalacsonyabb teljesítményfokozaton.
Akár 15 perc üzemeltetési idő a legmagasabb teljesítményfokozaton.
Az akkumulátor 3-fokozatú állapotkijelzője mutatja a fennmaradó üzemeltetési időt.

3- fokozatú teljesítményszabályozás
A teljesítmény, a felhasználástól függően, gyorsan és egyszerűen a követelményekhez igazítható.

3

3





4





4

Kényelmes feltöltés
Az akkumulátor állapotát mutató 3-fokozatú kijelző.
Az akkumulátor teljes feltöltése mindössze 3 óra alatt.
A töltésleállító funkció és a túltöltés elleni védelem védi az
akkumulátort.

3-részes teleszkópos szívócső
A készülék gombnyomásra mérete felére összecsukható.
Tökéletes tárolás kis helyen.
A szívócső optimális igazodása a testmagassághoz, ill. az
adott felhasználáshoz.

KÁBEL NÉLKÜLI PORSZÍVÓK

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

 18 V-os lítiumion-akkumulátor
 Akár 40 perc üzemeltetési idő
Műszaki adatok
Üzemeltetési idő – 1. fokozat

min

40

Üzemeltetési idő – 3. fokozat

min

11

Akkumulátor töltési idő

min

180

Tisztítási teljesítmény feltöltött
tartállyal

m²

150

Súly

kg

2.8

Méretek (h × sz × m)

mm

182 × 261 × 621

BELTÉRI

VC 5 Cordless

Felszereltség
Teleszkópos



Átkapcsolható száraz szívófej

flexibilis csuklóval

Porzsák nélküli



Kivehető szűrőkazetta

fő-, és tartós szűrővel

HEPA higiéniai szűrő
(EN 1882:1998)

–

Tároló

mágnessel

Teljesítményszabályozás

3 teljesítményfokozoattal

Kárpittisztító fej



Bútorkefe

–

Réstisztító fej

–

Cikkszám
 A szállított csomag tartalmazza.

1.349-300.0
* EN 1822:1998
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AZ ÚJ ENERGIACÍMKE PORSZÍVÓKHOZ
A 2014-ben bevezetett porszívó-energiacímkét átdolgozták és tovább szigorították. A hálózati
működtetésű szárazporszívók névleges teljesítményét maximum 900 W-ra korlátozták. Új kritérium a
minimum 500 órás motor-üzemeltetési idő, a max. 80 dB(A)-s hangerőkorlátozás, valamint a
szívótömlők tartóssága. 2017 szeptemberétől minden porszívót az új ErP-címkével kell értékesíteni. A
Kärcher megfelelően átállította porszívóit az EU-ban.

Energiahatékonyság egy pillantásra
Az új energiacímke mostantól új energiahatékonysági skálát kapott. A+++-tól D-ig
terjed. A maximális névleges teljesítményt 900 W-ra
korlátozták, több áramot a porszívók már nem fogyaszthatnak.

A+

20.0

Éves energiafelhasználás
Az éves átlagos energiafelhasználást az új
energiacímkével tovább szigorították. A felső értékhatár
ezentúl 43 kWh/a.
kWh/annum

77dB

Zajteljesítési szint
Nem csupán az energiatakarékosság jelent
gyakorlati környezetvédelmet, hanem a hangerő csökkentése is. Az új normával ezt ismét tovább korlátozták,
amely jelenleg maximum 80 dB(A) lehet.

ABCDEFG

Porkibocsátási kategória
Hogy mennyire tiszta egy porszívó elhasznált levegője, az továbbra is az A-G kategóriákkal
tanúsítható. Itt nem történt változás az eddigi címkéhez
képest.
Tisztítási kategória kemény-/szőnyegpadlón
Hogy milyen jól vagy milyen rosszul tisztít
egy porszívó szőnyegen és keménypadlón, az jelenleg is 2
külön kategóriában tanúsítható A-tól G-ig terjedő jelöléssel. Az új szabvánnyal azonban mindkét kategória alsó
értékhatárát megemelték, azaz a porszívóknak jobban kell
szívniuk, hogy a legrosszabb, G-s címkeértéket elérjék.

ABCDEFG
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1

1

3

3

2

2

4

5

1 Helytakarékos dizájn
Az állóporszívó az alkatrészek leleményes elrendezésének,
az okos formatervezésnek és az innovatív motortechnológiának köszönhetően különlegesen kompakt kivitelezésű. Ezen
felül a szabadalmaztatott tripla teleszkópos szívócsőnek köszönhetően a porszívó gombnyomásra a felére kicsinyíthető,
és egyszerűen és különösen helytakarékosan tárolható – akár
egy fiókban is. Így a kis háztartásokban is több hely marad
az élet egyéb szép dolgainak.

3 Porzsák nélküli szűrés a legkisebb helyen
Az innovatív 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszerrel
megspórolhatjuk a bosszantó cserélgetést és az újabb drága
porzsákvásárlásokat. A nagyobb szennyeződésekhez, például szöszökhöz való főszűrő és a finom porhoz való hosszú
élettartamú szűrő egy kivehető szűrőkazettában találhatók. A
HEPA-szűrővel* együtt az eszköz gondoskodik az ErP porkibocsátási osztálynak megfelelő, 99,98 százalékban tiszta távozó
(elhasznált) levegőről.

2 Extra erős teljesítmény
Az átkapcsolható Kärcher szárazszívófej flexibilis csuklóval speciálisan az új VC 5 modellhez lett kifejlesztve, és
tökéletesen illeszkedik az eszközhöz. A különösen feszes
szerkezetnek és a speciális talpgeometriának köszönhetően
különösen hatékony, és maximális teljesítményt nyújt – a
kiváló tisztítási eredményért kemény padlókon és szőnyegeken egyaránt. Ennek a szabadalmaztatott technológiának
köszönhetően a VC 5 olyan alaposan porszívózik, mint egy
nagy, cilinderes porszívó, és legmagasabb ErP-besorolásával
a legjobban tisztító porszívók közé tartozik a piacon.

4 Különösen kényelmes
A mágneses parkolóállás lehetővé teszi a készülék gyors és
biztonságos leállítását a munkavégzés szüneteiben, szállításnál és használat után. A flexibilis csukló mozgékonnyá
teszi a padlószívófejet, és megkönnyíti az akadályok körüli
vagy a bútorok alatti tisztítást. Az állóporszívó-felépítésnek
köszönhetően nem kell a készüléket magunk után húzni vagy
hordozni. És a teljesítményt 4 fokozatban állíthatjuk be a
szennyeződés mértékének és a padlóburkolatnak megfelelően.

* EN 1822:1998

BELTÉRI

VC 5 PORSZÍVÓ

5 Hihetetlenül sokoldalú
A VC 5 felhasználási sokoldalúság tekintetében sem marad
el a hagyományos cilinderes porszívóktól. Az átkapcsolható
padlószívófej gondoskodik az optimális tisztítási eredményről
szőnyegeken és kemény felületeken is. Ezenfelül gumiajkai
megakadályozzák a szöszök és a haj felhalmozódását, így megspórolható a kézi tisztítás.
És a tartozékok gazdag választékának – például a kárpifejnek,
fugafejnek vagy bútorkefének – köszönhetően a kárpitot, nehezen elérhető helyeket és érzékeny tárgyakat is problémamentesen megszabadítja a kosztól és portól.
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VC 5 PORSZÍVÓ

VC 5 KOMPAKT PORSZÍVÓ
A kicsi, ami minden nagynak
megmutatja.

BELTÉRI

Szokatlanul kompakt, mindenhol helytakarékosan tárolható, és épp olyan jól tisztít, mint egy hagyományoss
porszívó: A porzsák nélküli kompakt porszívó valóságos
erőmű egészen nagy teljesítménnyel.

1

2

1 3 fokozatú teleszkópos szívócső




Az eszköz gombnyomással a felére kicsinyíthető.
Tökéletesen tárolható a legkisebb térben is.
Egyedi méretbeállítás.

2 Átkapcsolható száraz szívófej flexibilis csuklóval
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Kitűnő tisztítási teljesítmény, mint a nagy porszívóknál.
Nagyon jó fordulékonyság és bútorok alatti vezethetőség.

3

4

3 3 fokozatú, porzsák nélküli szűrőrendszer



Nincs szükség újabb porzsákvásárlásra.
Megbízható szennyeződésmegkötés az eszközben.

4 Kétszeres szűrőtisztító funkció


Automatikus szűrőtisztítás a szűrőfedél felnyitásakor.

VC 5 PORSZÍVÓ

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG
VC 5 Premium

VC 5

 Energiahatékonysági osztály A
 Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált
szűrőtisztítással
 3 kiegészítő szívófejjel a sokoldalú felhasználásért

 Energiahatékonysági osztály A
 Porzsák nélküli szűrőrendszer integrált
szűrőtisztítással
 Mágneses parkolóállás

A

A

W

500

500

Tisztítási teljesítmény feltöltött m²
tartállyal

150

150

Méretek (h × sz × m)

mm

182 × 261 × 621

182 × 261 × 621

Súly

kg

3.2

3.2

Kábelhossz

m

9

7.5

Energiahatékonysági osztály
Felvételi teljesítmény

BELTÉRI

Műszaki adatok

Felszereltség
Teleszkópos szívócső





Átkapcsolható száraz szívófej

flexibilis csuklóval

flexibilis csuklóval

Kivehető szűrőkazetta

fő- és tartós szűrővel

fő- és tartós szűrővel

Szűrőtisztító funkció

fő- és tartós szűrőhöz

fő- és tartós szűrőhöz

HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998)





Tároló

mágnessel

mágnessel

Teljesítményszabályozás

4 teljesítményfokozattal

4 teljesítményfokozattal

2 Kábeltartó fül

gyors átvételi funkcióval

gyors átvételi funkcióval

Kárpittisztító fej





Bútorkefe



–

Réstisztító fej



–

Cikkszám

1.349-150.0

1.349-100.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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PORSZÍVÓK

VC 3 PORSZÍVÓ
Multiciklon-technológiával az
alapos tisztításért.

BELTÉRI

A porzsák nélküli sárga VC 3 multiciklon-porszívó erősen szív, takarékos
és mosható mosható a szűrője. Átlátszó porgyűjtője a tisztítóhatást azonnal láthatóvá teszi.

1

2

1 HEPA 12 szűrő



Akár a por és a részecskék 99,5%-át is felszívja.
Tiszta távozó levegő – az egészséges lakókörnyezetért.

2 Alacsony zajkibocsátás



Nem zavar a mindennapi életben.
Kényelmes felhasználás.

VC 3
 Kivehető porgyűjtő
 Nincs szükség porzsákra
 HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)

Műszaki adatok
A

Energiahatékonysági osztály
Felvételi teljesítmény

W

700

Hatótávolság

m

7.5

Porgyűjtő térfogata

l

0.9

Súly

kg

4.4

Méretek (h × sz × m)

mm

388 × 269 × 334

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

m



Átkapcsolható padlótisztító fej



A szívócsövön elérhető tartozék



Réstisztító fej



Bútorkefe



HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)



Cikkszám

1.198-125.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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1.5 / hajlított markolattal

Teleszkópos szívócső

PORSZÍVÓK

VC 2 PORSZÍVÓ
Egyszerű és fáradságmentes
takarítás

BELTÉRI

Rendkívül hatékonyan dolgozik és igazán sok koszt távolít el: felhasználóbarát és egyszerűen tárolható sárga VC 2 porszívó porzsákkal.

1

2

1 Könnyen használható porzsákrendszer



Egyszerűen eldobható.
A piszokkal való érintkezés nélkül.

2 Tartozéktárolás



A tartozék rendben eltehető az eszköz belsejében.
A szívófejek így mindig elérhetők.

VC 2
 Könnyen kivehető porzsák
 HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)
 Nagyon csöndes

Műszaki adatok
A

Energiahatékonysági osztály
Felvételi teljesítmény

W

700

Hatótávolság

m

7.5

Porzsáktérfogat

l

2.8

Súly

kg

5.1

Méretek (h × sz × m)

mm

435 × 288 × 249

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

m

1.5 / hajlított markolattal

Teleszkópos szívócső



Átkapcsolható padlótisztító fej



A tartozékrekeszben egyszerűen
eltehető tartozékok



Réstisztító fej



Bútorkefe



HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)



Cikkszám

1.198-105.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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PORSZÍVÓK

VC 6 PORSZÍVÓ
Intelligens energiatakarékos
porszívók

BELTÉRI

A VC sorozat energiatakarékos porszívóival rendkívül gyorsan
megy a takarítás, és nagyon kézreállóak. Az A energiahatékonysági osztályba tartozó porszívók szokatlanul nagy szívásteljesítménnyel és rendkívüli kényelmi jellemzőkkel rendelkeznek. Például a világon egyedülálló QuickClick rendszerrel a
gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez. Vagy a praktikus EasySlider akadálymegkerülés funkcióval, amely megvédi a bútorokat és a porszívót a karcolódástól.

1

2

1 EasySlider akadálymegkerülés



A 360°-ban elforgatható forgógyűrű gondoskodik arról, hogy a porszívó automatikusan kikerülje az akadályokat.
Sem a bútor, sem a porszívó nem karcolódik.

2 Egyedülálló QuickClick rendszer


Egy pillanat alatt válthat a padlótisztító fej és a tartozékok (fugafej,
kárpittisztító fej és bútorkefe) között.

VC 6 Premium

VC 6

 Energiahatékonysági osztály A
 Energiahatékonysági osztály A
 EasySlider akadálymegkerülés a kí-  EasySlider akadálymegkerülés a kíméleméletes porszívózásért
tes porszívózásért
 Egyedülálló QuickClick rendszerrel a  Egyedülálló QuickClick rendszerrel a gyors
gyors és egyszerű tisztítófejcseréhez
és egyszerű tisztítófejcseréhez

Műszaki adatok
A

A

Felvételi teljesítmény

W

600

600

Hatótávolság

m

10

10

Porzsáktérfogat

l

4

4

Súly

kg

6.6

6.6

Méretek (h × sz × m)

mm

383 × 370 × 373

383 × 370 × 373

Softgrip betétes fogantyúval

2.3 / hajlított markolattal


2.3 / hajlított markolattal


Teleszkópos szívócső





Átkapcsolható padlótisztító fej





Beépített QuickClick rendszer: teleszkópos
réstisztító fej, kárpittisztító fej, bútorecset





Elektromos szívóteljesítmény-szabályozás

a markolaton (+/– gomb)
kiegészítő készenléti funkcióval

a készüléken

Porzsák

gyapjú

gyapjú

HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)





Automatikus kábelfeltekercselés





Praktikus parkolóállás





Cikkszám

1.195-605.0

1.195-600.0

Energiahatékonysági osztály

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

 A szállított csomag tartalmazza.
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m

VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓ

VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓ

A DS 6 vízszűrős porszívó nemcsak a tiszta padlókról gondoskodik, hanem a friss és tiszta, ezáltal kellemesebb levegőről is.
Az erős szívásteljesítmény mellett az innovatív vízszűrőnek
köszönhetően a 0,3 μm feletti részecskék 99,9%-át kiszűri a
levegőből. Csak tiszta frissesség marad a nyomában. Hiszen a
hagyományos porzsákos porszívókkal szemben a DS 6 vízszűrős porszívó a víz természetes erejét használja.

1

2

BELTÉRI

Porszívózás porzsák nélkül

1 Többfokozatú szűrőrendszer, amely innovatív vízszűrőből, mosható
köztes szűrőből és HEPA 12 szűrőből áll (EN 1822:1998)



A por 99,99 százalékát kiszűri a levegőből, és gondoskodik a friss,
tiszta levegőről és a helyiség kellemes klímájáról.
Különösen allergiásoknak ajánlott.

2 Kivehető vízszűrő


Egyszerű feltölteni és tisztítani.

DS 6
 Könnyen tisztítható.
 Tartozéktárolás a készüléken
 Allergiásoknak ajánlott.

Műszaki adatok
A

Energiahatékonysági osztály
Felvételi teljesítmény

W

650

Vízszűrő

l

2

Hatótávolság

m

10.2

Súly

kg

7.5

Méretek (h × sz × m)

mm

535 × 289 × 345

Felszereltség
Szívótömlő, hossza

m

2.1

Teleszkópos szívócső



Átkapcsolható padlótisztító fej



Réstisztító fej



Kárpittisztító fej



HEPA 12 szűrő (EN 1822:1998)



Praktikus parkolóállás



FoamStop habzásgátló, semleges (30 ml)



Cikkszám

1.195-220.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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ROBOTPORSZÍVÓK

BELTÉRI

AZ ÚJ RC 3 ROBOTPORSZÍVÓ – OKOS SEGÍTSÉG
AZ AUTONÓM PADLÓTISZTÍTÁSHOZ.

144

Nem szívesen mozdulna meg a porszívózáshoz? Az új robotporszívó ezt lehetővé teszi. Az okos robot kiváló
minőségű kamerás-lézeres navigációs rendszerrel felszerelt, és a padlót alaposan és gond nélkül tisztítja meg
– teljesen önállóan. Legyen szó fa-, kő- vagy szőnyegpadlóról, az RC 3 minden padlótípuson kimagasló tisztítási eredményekkel büszkélkedik. A felhasználóbarát alkalmazásspal az RC 3 az otthoni hálózaton keresztül
okostelefonnal vagy tablettel kezelhető.
1

2

3

3

4

1 Több idő szabadidőre
Az RC 3 autonóm módon tisztítja meg a lakást, akkor is, ha
senki nem tartózkodik otthon. Az okos segítőtárs rendszeresen takarít, és ezáltal állandó tisztaságot nyújt a teljesen
aggódásmentes, kellemes légkörért. Így több idő marad az
élet valóban fontos dolgaira.

3 Intelligens kamerás-lézeres navigációs rendszer
térképfunkcióval
Az RC 3 beszkenneli és feltérképezi a helyiséget, amelynek
segítségével megtervezi a leghatékonyabb tisztítási útvonalat.
Ezenkívül több infravörös és lezuhanás elleni érzékelő védi
a készüléket a lépcsőről való leesés, valamint a helyiségben
lévő akadályokkal való ütközés ellen. Az RC 3 az akadályokat
preventív módon felismeri, finoman lefékez előttük, és gond
nélkül kikerüli azokat. Ha az akkumulátor lemerülne, az RC 3
automatikusan a töltőállomáshoz irányítja magát. A térképezésnek hála felismeri a legutóbb tisztított helyiséget, és a sikeres
töltés után útját ugyanott folytatja.

2 Jó tisztítási teljesítmény
A hatékony kettős keferendszer alaposan tisztít, és a szennyeződést a spirális kefe és a padlótisztító kefe összjátékával
problémamentesen összegyűjti, majd a kivehető szennyfogó
tartályba juttatja – a kimagasló tisztítási eredményért bármilyen, a háztartásokban használatos keménypadlón vagy
szőnyegpadlón.

4 Okos vezérlés applikációval
Az RC 3 az otthoni hálózatban kényelmesen irányítható
okostelefonnal, és különböző tisztítási módokkal rendelkezik.
Automata módban a teljes lakóterület megbízható tisztítása
érhető el, míg a spot-mód egy célzottan kiválasztott felület
alapos tisztításáról gondoskodik.

ROBOTPORSZÍVÓK

RC 3 – AZ OKOS SEGÍTŐTÁRS

Nagytakarítások közötti hatékony és alapos tisztítás – bármikor. A kamerás-lézeres navigációs rendszerrel ellátott, okos
RC 3 a kényelmes applikációs vezérléssel a padlót önállóan
és szisztematikusan tisztítja meg.

1

1

2




2




BELTÉRI

Több szabadidő az autonóm
tisztítás által

Jó tisztítási eredmény
Hatékony tisztítás a szisztematikus tisztítási stratégia által a
kamerás-lézeres navigációs technológiának köszönhetően.
Alapos szennybegyűjtés a 2 speciális kefe, valamint a kiegészítő
oldalkefe összjátéka által a sarkok és peremek tisztításánál.

Okos termék vonzó funkciókkal
Több tisztítási idő közötti kényelmes választás a felhasználóbarát
applikáción keresztül állítható időzítő funkciónak köszönhetően.
Információk a tisztítás folyamatáról és a robotporszívó helyzetéről
az időleges tisztítási térkép által.

RC 3
 Intelligens kamerás-lézeres navigációs
rendszer az önálló tisztításhoz
 Alapos szennybegyűjtés a kettős keferendszerrel
 Felhasználóbarát applikáción keresztüli
vezérlés
Műszaki adatok
Felületteljesítmény

m²

160

Tisztítás tartalma töltésenként

perc

90 – 120

V

14.5

lítiumion

Akkumulátor
Akkumulátor-feszültség
Szennyfogó tartály

l

0.35

Zajteljesítési szint

dB(A)

71

Súly akkumulátorral

kg

3.6

Méretek, RoboCleaner (D × H)

mm

340 × 96

Méretek, töltőállomás (H × Sz × M)

mm

130 × 183 × 127

Felszereltség
Kamerás-lézeres navígációs rendszer



Kettős keferendszer



Alkalmazás vezérlés az otthoni hálózaton



Időzítő funkció

több időzítési lehetőség

Tisztítás mód

automata, spot

Tartozék

finompor-szűrő (2x), tisztítókefe, oldalkefe, csavarhúzó

Töltőállomás



Cikkszám

1.198-203.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÁS – OLYAN KÖNNYEDÉN,
MINT MÉG SOHA.
A Kärcher FC 5 a tökéletes megoldás a gyors és egyszerű padlótisztításhoz. Mert a nedves tisztítás
(felmosás) előtti idegesítő porszívózás az innovatív 2 az 1-ben funkciónak köszönhetően a múlté.
Felmosás és porszívózás egy lépésben való kombinációja által a keménypadló-tisztító egyszerre
felszedi a nedves és száraz szennyeződést. Legyen szó fáról, kőről vagy műanyagról – az FC 5 minden padlón kitűnik kiváló tisztítási eredményeivel.
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1

3

*

4

BELTÉRI

KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓ

***

2

1 Akár 50% időmegtakarítás*
Az FC 5 egyedülállóan hatékony, mert két munkafázisból
egyet csinál.
Az előporszívózás nélküli felmosás sok költséget és időt
takarít meg.
2 85% vízmegtakarítás**
Az FC 5 értékes vizet takarít meg. Egy kb. 60 m²-es lakáshoz a keménypadló-tisztító csak 600 ml vizet igényel, egy
hagyományos tisztítás felmosóval ezzel szemben legalább
5-10 litert.

3 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény***
Az automatikusan hajtott hengerekkel a padlótisztító szinte
magától mozog a padlón, és a percenkénti 500 fordulattal már
egy áthaladásnál is sok felmosómozdulatot végez el. Innovatív
öntisztító funkciójával kombinálva 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el egy hagyományos felmosóval szemben.
4 Minden keménypadlóhoz megfelelő
Legyen szó fáról, kőről vagy műanyagról: a gyors padlószáradási idő révén az FC 5 minden keménypadlón alkalmazható. A
Kärcher tisztító- és ápolószerek széles választéka pedig tökéletes védelmet kínál.

* Az FC 5-tel való padlótisztításnál a két munkafázis (porszívózás és felmosás) egyesítése által.
** 60 m² -es alapterület FC 5-tel való tisztításánál (felhasználás: 0,6 l) a hagyományos 5 literrel teli vizesvödrös felmosószettel
szemben (felhasználás: 5,0 l).
*** Az FC 5-nél egy hagyományos törlőkendő-bevonatú felmosóval szemben, “felmosás” tesztkategóriában.
(A tisztítási hatékonyságot, szennyeződésfelvételt és peremek tisztítását illető átlagos teszteredményekre vonatkozik.)
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KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓ

FC 5
Felmosás és porszívózás egy lépésben.

BELTÉRI

Nincs többé idegesítő előporszívózás a felmosás előtt: az FC
5-tel és innovatív öntisztító funkciójával Ön gyorsabban, tisztábban és könnyebben takaríthatja padlóját, mint valaha.

1

2

1 2 az 1-ben funkció


Előporszívózás nélküli felmosás a nedves és száraz szen�nyeződések egy lépésben történő felvétele által.

3

3 Kiváló minőségű mikroszálas hengerek



2 Öntisztító funkció a hengerek automatikus szennyeződésfelszívása által
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Állandóan tiszta hengerek a legjobb tisztítási eredményért.
A csekély fennmaradó nedvességnek köszönhetően a padló
kevesebb mint két perc alatt megszárad.

4

A mikroszálas hengerek gyorsan és könnyen felszerelhetők
és levehetők.
Mosógépben moshatók max. 60 °C-on.

4 Innovatív meghajtás-koncepció


Az előre forgó hengerekkel az eszköz gyorsan, magától
mozog a padlón – a fáradság nélküli takarításért.

AKKUMULÁTOROS SEPRŰ

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

FC 5

BELTÉRI

FC 5 Premium

 Innovatív öntisztító funkció
 Innovatív öntisztító funkció
 Praktikus parkolóállás tároláshoz
 Praktikus parkolóállás tároláshoz
 Mikroszálas hengerpár és tisztítószer

Műszaki adatok
Fordulatszám (kb.)

rpm

500

500

Felvételi teljesítmény

W

max. 460

460

Tápfeszültség

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

1 / 220–240 / 50–60

Tartály űrtartalma – friss víz

ml

400

400

Tartály űrtartalma – szennyezett víz

ml

200

200

Tisztítóhely térfogata

ml

200

200

Felületi teljesítmény
feltöltött tartállyal (kb.)

m²

60

60

Munkaszélesség – hengerek

mm

300

300

Megtisztított padló száradási ideje

min

2

2

Kábelhossz

m

7

7

Tartozékok nélküli súly

kg

4.6

4.6

Méretek (h × sz × m)

mm

320 × 270 × 1220

320 × 270 × 1220

2-tartályos rendszer





Tisztító hengerpár, sárga





Tisztító hengerpár, szürke



–

Általános padlótisztító 30 ml



–

Tisztító- és parkolóállás





Mérőedény





Cikkszám

1.055-530.0

1.055-500.0

Felszereltség

 A szállított csomag tartalmazza.
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PADLÓFÉNYESÍTŐ

FP 303 PADLÓFÉNYESÍTŐ
Egy ragyogó rendszer

BELTÉRI

A polírozás most már gyerekjáték: az FP 303 gondoskodik a
tökéletes polírozási eredményről. A legkülönbözőbb padlófelületeken használható, például parkettán, laminált padlón, kövön, PVC-n, parafán vagy linóleumon. Könnyedén használható
és sok praktikus részlettel rendelkezik. Ilyen például a háromszögletű forma, mellyel még a sarkok is könnyen polírozhatók.
A lecsiszolt port egyszerűen felszívja, és a kábel tisztán, közvetlenül a nyélen feltekerhető. Így szórakoztató a polírozás!

1

2

1 Ergonomikus markolat


A kényelmes és fáradság nélküli munkavégzésért.

2 Kábelfeltekercselés közvetlenül a nyélen


A kábel egyszerű és tiszta tárolásához mindkét kábelakasztón.

FP 303
 Optimális polírozási eredmény a magas fordulatszámnak
köszönhetően
 Ergonomikus felépítés és optimalizált forma
 Tartozéktárolás a készüléken

Műszaki adatok
Fordulatszám

ford./perc

1000

Felvételi teljesítmény

W

600

Csatlakozókábel

m

7

Munkaszélesség

mm

290

Porzsáktérfogat

l

4

Súly

kg

6.6

Méretek (h × sz × m)

mm

385 × 339 × 1162

Felszereltség
Polírozó párnák

darab

Papír

Kábelfeltekercselés



Textilzsák tartozéktárolással



Cikkszám

1.056-820.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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3

Porzsák

AKKUMULÁTOROS SEPRŰ

KB 5

Az új KB 5 akkumulátoros seprű az akkumulátoros működésnek és kompakt méretnek köszönhetően azonnal
használatra kész. Tökéletes köztes tisztításhoz – egy
láthatóan tiszta lakásért nagy időráfordítás nélkül.

1

2

BELTÉRI

A tökéletes köztes tisztításhoz.

1 Kärcher Adaptive Cleaning Rendszer




Megbízhatóan eltávolítja a koszt minden burkolatról.
Innovatív mozgékony seprőél az optimális szennyeződésfelvételért.
Továbbfejlesztett belső geometria optimális szennyelvezetéssel a biztos szennyeltávolításért

2 Automatikus ki- és bekapcsolás




Kényelmes ki- és bekapcsolás.
Intuitív és gyors.
Nincs szükség hajolgatásra.

KB 5
 Rugalmas felhasználási lehetőségek keménypadlókon és szőnyegeken
 Kärcher Adaptive Cleaning Rendszer
 Rugalmas duplacsukló az egyszerű manőverezésért

Műszaki adatok
Akku működési ideje

min

30

Munkaszélesség – általános kefe

mm

210

Tartály

ml

370

Akkutechnológia

lítiumion-akkumulátor (Li-Ion)

Akkumulátor-feszültség

V

3.7

Súly akkumulátorral

kg

1.2

Méretek – eszköz nyéllel (h × sz × m)

mm

220 × 233 × 1120

Felszereltség
Általános kefe

kivehető

Akkumulátor-töltő



Cikkszám

1.258-000.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

AZ AKKUS ABLAKTISZTÍTÓK ÚJ GENERÁCIÓJA

BELTÉRI

A praktikus elszívófunkciónak és az egyszerű kezelésnek köszönhetően a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítóival jelentősen
könnyebben és kb. háromszor gyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módszerrel. A lecsepegő víz és a tócsaképződés a múlté. A készülékek ideálisak más sima felületek, például tükrök vagy csempék tisztítására is. Az eredmény mindig
ugyanaz: ragyogó tisztaság csíkok és koszmaradványok nélkül.

1

WV 5
A kitartó

WV 2
Az univerzális

WV 2
Szóróflakon

3

2

4

WV 1
A kompakt

2

WV 5
Szóróflakon

1

WV 1
Szóróflakon

1 Széles választék: a Kärcher új akkumulátoros ablaktisztítói
WV 5 – a kitartó. Hosszabb ideig működő akkumulátorral és
csereakkumulátorral. WV 2 – az univerzális. A kényelmesen sokoldalú.
WV 2 – az univerzális. A kényelmesen sokoldalú.

2 Specifikus szóróflakonok
A WV 2 és WV 5 modellek ezenkívül gyors és egyszerű párnacserét tesznek lehetővé a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Továbbá a WV 5-ös változat rendelkezik egy átméretezhető
mikroszálas törlőkendővel, amellyel a nagyméretű átlagos ablakok ugyanolyan egyszerűen tisztíthatók, mint a kicsi, osztóléces
ablakok.

1 Háromszor gyorsabb
A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóival háromszorgyorsabban megy az ablaktisztítás, mint a hagyományos módon.
2 Csíkok nélkül
A kiváló minőségű ajak a felszívófunkcióval együtt gondoskodik a csíkmentes, ragyogóan tiszta ablakokról.
3 Cseppek nélkül
Az akkumulátoros ablaktisztítók hamar és megbízhatóan
felszívják a vizet az ablaktábláról – cseppek nélkül. Sem a
kezünk, sem a közeli felületek és tárgyak nem kerülnek érintkezésbe a szennyezett vízzel.
4 Az eredeti
A Kärcher az akkumulátoros ablaktisztító feltalálója. Senki
nem rendelkezik több know-how-val és tapasztalattal ebben
a kategóriában.
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AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

1

2

4

BELTÉRI

1

1

1 Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
Bárhogyan is használjuk a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóit, vertikálisan vagy horizontálisan, ablakhoz vagy tükörhöz, csempékhez vagy üvegasztalhoz: a tökéletesen illeszkedő felszívás hatékonyan megakadályozza a víz csepegését.
Magasan lévő ablakfelületek is, amilyenek pl. a télikertekben
fordulnak elő, optimálisan és nagy erőfeszítés nélkül tisztíthatók az akkumulátoros ablaktisztítóval. A tartozékkínálatunkban szereplő praktikus hosszabbítószett teszi ezt lehetővé.

3

2 Permetezés
Először nedvesítse be az ablaktáblát a tisztítószerrel – legjobb ehhez az akkumulátoros ablaktisztító szettben találhatót
szóróflakont használni.

3 Tisztítás
Ezt követően tisztítsa meg az ablakot a szóróflakon mikroszálas törlőkendőjével.
4 Felszívás
Végül szívja fel a szennyezett vizet az akkumulátoros ablaktisztítóval – kész! És az eredmény? Csíkmentesen tiszta ablak.
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AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

WV 5 – A KITARTÓ
Az első akkus ablaktisztító
pótakkumulátorral

BELTÉRI

A WV 5 hosszabb működési idejű akkumulátorral és egy praktikus
pótakkumulátor-rendszerrel tűnik ki. A szünet nélküli tisztításért
kisebb és nagyobb ablakokhoz – csíkok és cseppek nélkül.

1

2

1 Kényelmes peremtisztítás


A kézzel beállítható távtartóknak köszönhetően az ablak
széléig tökéletes, csíkmentes tisztítási eredményt érhet el.

2 Kivehető akkumulátor


A kivehető akkumulátornak és a kiegészítésképpen megvásárolható pótakkumulátornak köszönhetően az összes
ablakot lemoshatja megszakítás nélkül.

3

3 Cserélhető szívófej


A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind
a nagy szívófej felszerelhető.

4 Kényelmes markolat az akkumulátor töltöttségi szintjének
kijelzésével
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4

A készülék markolatának gumibevonata érezhetően jobb
kezelhetőséget biztosít.
3 LED jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

 Kivehető akkumulátor
 2 különböző méretű szívófej
 Gumibevonat a markolaton.

Műszaki adatok
Szennyezettvíztartály

ml

100

Akkumulátor működési ideje

min

35

Akkumulátor töltési ideje

min

185

BELTÉRI

WV 5 Premium

kb. 105 m² = 35 ablak

Tisztítási teljesítmény
akkutöltésenként
Szívófej szélesség

mm

280 + 170

Súly akkumulátorral

kg

0.7

Méretek (h × sz × m)

mm

125 × 280 × 325

Kijelző mérete (h × sz × m)

mm

–

Felszereltség


Akkumulátor-töltő
Töltőállomás és csereakkumulátor

–

Kivehető lítiumion-akkumulátor



Cserélhető szívófej



Extra szóróflakon mikroszálas törlőkendővel



Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)



Cikkszám

1.633-453.0

 A szállított csomag tartalmazza.

Tartozékok
Termék neve

Cikkszám

Leírás

Töltőállomás és pó takkumulátor

2.633-116.0

A készlet tartalma: töltőállomás és pótakkumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz. A
töltőállomáson akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkus ablaktisztító is tölthető és tárolható.

WV 5 Pótakkumulátor

2.633-123.0

Pótakkumulátor a WV 5 akkus ablaktisztítóhoz a végtelen tisztításért.

WV mikroszálas törlőkendő, beltéri

2.633-130.0

Beltéri mikroszálas törlőkendő tépőzárral az optimális szennyeződés eltávolításért, WV szóróflakonnal, minden sima felületről.

WV mikroszálas törlőkendő, kültéri

2.633-131.0

Ideális külső ablakokhoz: a kültéri mikroszálas törlőkendő tépőzárral és
különösen sok csiszoló szállal.
Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződésekhez.

Extra szóróflakonkészlet

2.633-129.0

Új extra szóróflakonkészlet tépőzáras mikroszálas törlőkendővel, széles és
keskeny törlőkendővel, durvaszennyeződés-kaparóval és 20 ml ablaktisztító
koncentrátummal.
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WV 2 – AZ UNIVERZÁLIS
A kényelmes, sokoldalú akkumulátoros ablaktisztító.
A WV 2-vel az ablaktisztítás kényelmesebb, mint valaha.
A szívófejcserélő rendszernek köszönhetően kisebb és nagyobb ablakok

BELTÉRI

egyaránt fáradság nélkül tisztíthatók.

1

2

1 Gyors köztes kiürítés


A szennyezettvíztartály szükség esetén bármikor egyszerűen és
gyorsan kiüríthető.

2 Cserélhető szívófej


A tisztítandó felület méretéhez igazodva mind a kicsi, mind a nagy
szívófej felszerelhető.

WV 2 Premium
 2 különböző méretű szívófej
 A tartály gyors köztes kiürítése

Műszaki adatok
Szennyezettvíztartály

ml

100

Akkumulátor működési ideje

min

25

Akkumulátor töltési ideje

min

120
kb. 75 m² = 25 ablak

Tisztítási teljesítmény akkutöltésenként
Szívófej munkaszélessége

mm

280 + 170

Súly akkumulátorral

kg

0.6

Méretek (h × sz × m)

mm

120 × 280 × 320

Kijelző mérete (h × sz × m)

mm

–

Felszereltség
Akkumulátor-töltő



Lítiumion-akkumulátor



Cserélhető szívófej



Standard szóróflakon mikroszálas
törlőkendővel



Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)



Cikkszám

1.633-430.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

WV CLASSIC

A WV Classic ablaklehúzó az innovatív vízfelszívással a tisztítási folyamatot rendkívül egyszerűvé teszi lecsöppenő víz nélkül. Az ablaktisztító
higiénikus munkavégzést tesz lehetővé, csíkmentesen. Egyszerűen kezelhető és hála az akkumulátoros üzemmódnak mindig és mindenhol használható.

1

2

BELTÉRI

A klasszikus akkumulátoros
ablaktisztító

1 Gyors köztes kiürítés


A szennyezettvíztartály szükség esetén bármikor egyszerűen és
gyorsan kiüríthető.

2 Cserélhető szívófej


A szóróflakon mikroszálas huzattal és a tisztítószer-koncetrátummal
az optimális tisztítás tökéletes kiegészítése.

WV Classic
 A tartály gyors köztes
kiürítése

Műszaki adatok
Szennyezettvíztartály

ml

100

Akkumulátor működési ideje

min

20

Akkumulátor töltési ideje

min

120
kb. 60 m² = 20 ablak

Tisztítási teljesítmény akkutöltésenként
Szívófej munkaszélessége

mm

280

Súly akkumulátorral

kg

0.7

Méretek (h × sz × m)

mm

120 × 280 × 320

Kijelző mérete (h × sz × m)

mm

–

Felszereltség
Akkumulátor-töltő



Lítiumion-akkumulátor



Cserélhető szívófej



Standard szóróflakon mikroszálas
törlőkendővel



Ablaktisztító koncentrátum (1 × 20 ml)



Cikkszám

1.633-169.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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GŐZTISZTÍTÓK
GŐZTISZTÍTÓK

GŐZTISZTÍTÓK: PÓRUSOKIG HATÓ TISZTÍTÁS TELJESEN VEGYSZERMENTESEN.

BELTÉRI

A Kärcher gőztisztító-sorozat minden igényhez a tökéletes gőztisztítót kínálja. A készülékek teljesen vegyszermentesen tisztítanak, és gyakorlatilag bárhol használhatók. Legyen szó fürdőszobáról, konyháról vagy nappaliról – a gőztisztítók elpusztítják a
kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium 99,99%-át. A készülékek igazi pluszt nyújtanak a higiénia területén, valamint nagyobb tisztítási teljesítményt a hagyományos, tisztítószerekkel és kézzel végzett takarítási módszereknél. Az
erőteljes gőz és a sokoldalú tartozékok gondoskodnak arról, hogy az armatúrák, csempék, főzőlapok, páraelszívók, sőt, még a
legkisebb zugok és rések is alaposan ki legyenek tisztítva.
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GŐZTISZTÍTÓK

BELTÉRI

1

SC 5 EasyFix
A legerősebb

SC 4 EasyFix
A kényelmes

2

SC 3 EasyFix
A mindig bevethető

3

*

1 Széles választék: a sokoldalú SC-sorozat
SC 5 EasyFix – a legerősebb. A VapoHydro funkciónak
köszönhetően a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja.
SC 4 EasyFix – a kényelmes. Levehető tartállyal.
SC 3 EasyFix – a mindig bevethető. A legrövidebb felfűtési
idővel.
SC 2 EasyFix – a kezdő. Tökéletes kezdés a gőztisztítás
területén.
SC 1 – a kompakt. Kézreálló és azonnal bevethető.
2 Pórusmélységig ható tisztaság vegyi anyagok nélkül
Tudományos tesztek igazolják: a Kärcher gőztisztítók a
háztartásban előforduló baktériumok 99,99 százalékát
elpusztítják a kemény felületeken – és mindezt vegyszermentesen, csak gőzzel. A gőz magas hőmérsékletének és a
kendők jó átnedvesedésének köszönhetően megbízhatóan
elpusztítja a baktériumokat. Egy teljesen egészséges – és
gyerekbarát – lakókörnyezetért.
3 Jobban tisztít, mint a hagyományos felmosófej**
A Kärcher gőztisztítói a keménypadlók tisztítása során jobb
eredményt érnek el, mint a hagyományos kézi padlótisztítási eljárások, mint például egy felmosófej tisztítószerrel.
Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.

4

SC 2 EasyFix
A kezdő

SC 1
A kompakt

5

**

4 Tisztaság az egész házban
Vége a megerőltető súrolásnak és sikálásnak! A rendkívül
hatékony Kärcher gőztisztítók fáradságmentes takarítást
tesznek lehetővé, és az egész házban gondoskodnak a
tökéletes tisztaságról. A készülékek sokoldalúan használhatók,
és számos tartozékuknak köszönhetően sok hagyományos
takarítóeszközt képesek helyettesíteni. A klasszikus felhasználási területek közé tartoznak a háztartási keményfelületek az
egész lakóterületen, a konyha (pl. szerelvények, mosogatók,
páraelszívók, munkafelületek) és a fürdőszoba (pl. zuhanyfülkék, szerelvények, mosdók, csempék, fugák.
5 Kényelmes munkavégzés az új tartozékoknak
köszönhetően
Az új EasyFix tépőzáras rendszerű padlótisztító fejnek köszönhetően a mikroszálas padlótisztító kendő lehajolás nélkül
– egyszerűen rányomással – a padlótisztító fejre rögzíthető.
A tisztítás után a padlótisztító kendő a kosszal való érintkezés nélkül eltávolítható: Egyszerűen csak lépjen a nyelvre,
majd húzza felfelé a padlótisztító fejet. Ugyanez vonatkozik
a szőnyegtisztítóra: Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen
betolható a szőnyegtisztítóba, és el is távolítható. Így a
szőnyegpadlók kényelmesen felfrissíthetők. Ezenfelül a teljes
felhozatal kiváló minőségű mikroszálas kendőkkel egészült ki,
hogy a tisztítás még egyszerűbb legyen.
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SC 5 EASYFIX – A LEGERŐSEBB
Tökéletes teljesítmény.
Tökéletes kezelhetőség.

BELTÉRI

Az innovatív Comfort Plus padlótisztítófejjel összekapcsolva az SC 5 gőztisztítóval végzett tisztítás rendkívül ergonomikussá és kényelmessé válik.
A VapoHydro funkció is különleges kényelmet jelent a takarítás során: ha
akar, forró vizet adhat hozzá, így a gőzzel feloldott szennyeződések egyszerűen és kényelmesen lemoshatók. Ilyen egyszerű.

1

2

1 VapoHydro funkció


Forró víz aktiválása a gőz kiegészítéséhez. A szen�nyeződések így könnyebben feloldódnak és egyszerűen lemoshatók.



A még jobb tisztítási eredményekért.

2 EasyFix padlótisztító készlet a padlótisztító fejen
flexibilis csuklóval és a padlótisztító kendő kényelmes tépőzáras rögzítésével


Optimális tisztítási eredmények a hatékony lamellatechnológiának köszönhetően a háztartás különböző
keménypadlóin.



Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes
felhelyezése a tépőzáras rendszernek köszönhetően.



Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes
érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis
tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

3

4

3 Folyamatosan újratölthető levehető víztartály


A gőzmennyiség egyedileg igazítható az adott felülethez és a szennyezettség fokának megfelelően.

4 Folyamatosan újratölthető levehető víztartály


A megszakítás nélküli tisztításért és kényelmes
vízfeltöltésért.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforuló összes baktérium
99,99 százalékát.
** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint a kézi mop és tisztítószer használata során.
Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.
160

SC 5 EasyFix Iron

SC 5 EasyFix

 Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a
megszakítás nélküli munkavégzéshez
 VapoHydro funkció
 Comfort Plus Padlótisztító készlettel és
gőznyomásos vasalóval

 Levehető, folyamatosan újratölthető tartály
a megszakítás nélküli munkavégzéshez
 VapoHydro funkción
 Comfort Plus Padlótisztító készlettel

BELTÉRI

GŐZTISZTÍTÓK

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

150

150

Felfűtési idő

min

3

3

Tartály űrtartalma

l

0.5 + 1.5 (levehető tartály)

0.5 + 1.5 (levehető tartály)

Max. gőznyomás

bar

4.2

4.2

Felvételi teljesítmény

W

2200

2200

Tartozékok nélküli súly

kg

6

6

Méretek (h × sz × m)

mm

439 × 301 × 305

439 × 301 × 305

Felszereltség
Gyerekzár / biztonsági szelep





Gőzmennyiség-szabályozás

a készüléken (többfokozatú)

a készüléken (többfokozatú)

Beépített betöltőtölcsér





2-tartályos rendszer





Padlótisztító készlet

EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

Mikroszálas padlótörlő kendő

darab

1

1

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez darab

1

1

Vízkőmentesítő





Tartozékok

Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe,
vasaló

Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka,
körkefe

Cikkszám

1.512-533.0

1.512-530.0



A szállított csomag tartalmazza.
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SC 4 EASYFIX – A KÉNYELMES
Tisztítás és vasalás a legmagasabb színvonalon
A sokoldalú készülékek még vasalásra is használhatók: egyszerűen cserélje ki a tisztító tartozékot a Kärcher gőznyomásos

BELTÉRI

vasalóval, töltse meg az SC 4 levehető víztartályát a csapnál,
és már kezdheti is. Az erőteljes gőzzel akár a vasalással töltött
idő 50%-át is megspórolhatja.

1

2

1 Mindig újratölthető, levehető víztartály


Megszakítás nélküli munkavégzés és kényelmes feltöltés.

2 Comfort Plus Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval
a padlótisztítófejen és innovatív kendőcseretechnikával






Optimális tisztítás a hatékony lamellatechnológiának
köszönhetően. Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való
érintkezés nélkül.
Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével,
minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak
köszönhetően.
A nagyobb Comfort Plus padlótisztítófejnek köszönhetően
ugyanannyi idő alatt nagyobb felület tisztítható meg.

3

4

3 Beépített kábeltároló-rekesz


Kábel és további tartozékok biztonságos tárolása.

4 Jobb vasalás (csak az SC 4 Iron készlettel)


A Kärcher gőznyomásos vasalójával akár az idő 50%-át is
megspórolhatja! Az egyenletesen magas gőznyomás még a
vastag anyagok vasalását is megkönnyíti.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium
99,99 százalékát.
** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során.
Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG
SC 4 EasyFix Premium Iron

SC 4 Easy Fix Iron

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

100

100

Felfűtési idő

min

4

4

Tartály űrtartalma

l

0.5 + 0.8 (levehető tartály)

0.5 + 0.8 / (levehető tartály)

Max. gőznyomás

bar

3.5

3.5

Felvételi teljesítmény

W

2000

2000

Tartozékok nélküli súly

kg

4

4.1

Méretek (h × sz × m)

mm

380 × 251 × 273

380 × 251 × 273

Gyerekzár / biztonsági szelep





Gőzmennyiség-szabályozás

markolaton

markolaton

Beépített betöltőtölcsér





2-tartályos rendszer





Padlótisztító készlet

EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

BELTÉRI

 Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a  Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a
megszakítás nélküli munkavégzéshez
megszakítás nélküli munkavégzéshez
 Külön kábeltároló rekesz
 Külön kábeltároló rekesz
 EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimító-  EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval, Premium tartozékokkal és gőznyomásos
val és gőznyomásos vasalóval
vasalóval

Felszereltség

db

2

1

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez db

1

1

Szőnyegtisztító



-

Vízkőmentesítő





További tartozékok

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
körkefe (kicsi), körkefe (nagy), vasaló

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
körkefe (kicsi), vasaló

Cikkszám

1.512-471.0

1.512-453.0

SC 4 EasyFix Premium

SC 4 Easy Fix

Mikroszálas padlótörlő kendő

 A szállított csomag tartalmazza.

 Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a  Levehető, folyamatosan újratölthető tartály a
megszakítás nélküli munkavégzéshez
megszakítás nélküli munkavégzéshez
 Külön kábeltároló rekesz
 Külön kábeltároló rekesz
 EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimító-  EasyFix padlótisztító készlettel
val és Premium tartozékokkal

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

100

100

Felfűtési idő

min

4

4

Tartály űrtartalma

l

0.5 + 0.8 (levehető tartály)

0.5 + 0.8 / (levehető tartály)

Max. gőznyomás

bar

3.5

3.5

Felvételi teljesítmény

W

2000

2000

Tartozékok nélküli súly

kg

4,1

4.1

Méretek (h × sz × m)

mm

380 × 251 × 273

380 × 251 × 273

Gyerekzár / biztonsági szelep





Gőzmennyiség-szabályozás

markolaton

markolaton

Beépített betöltőtölcsér





2-tartályos rendszer





Padlótisztító készlet

EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

EasyFix + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

Felszereltség

db

2

1

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez db

1

1

Szőnyegtisztító



-

Vízkőmentesítő

-

-

További tartozékok

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
körkefe (kicsi), körkefe (nagy)

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
körkefe (kicsi)

Cikkszám

1.512-470.0

1.512-450.0

Mikroszálas padlótörlő kendő

 A szállított csomag tartalmazza.
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SC 3 EASYFIX – A MINDIG BEVETHETŐ
Állandó gőz és azonnali
rendelkezésre állás

BELTÉRI

A Kärcher új gőztisztító-generációja folyamatos gőzt biztosít – a munka
megszakítása és hosszas várakozási idők nélkül. A rendkívül rövid, mindössze 30 másodperces felfűtési időnek köszönhetően az SC 3 gyakorlatilag
azonnal használható. A víztartály bármikor újratölthető, bosszantó szünetek
nélkül. Így az egész ház ragyogóan tiszta lesz, teljes gőzzel.

1

2

1 Rövid felfűtési idő


A mindössze 30 másodperces felfűtési idővel a készülék
egy pillanat alatt elindítható.

2 Comfort Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen


Optimális tisztítási eredmények különféle háztartási
kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának
köszönhetően.



Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés
nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a
tépőzáras rendszernek köszönhetően.



Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével, minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak köszönhetően.

3

4

3 Állandó gőz és beépített vízkőmentesítő patron


A tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó
gőzellátásért a munka megszakítása nélkül



Az intelligens vízkőmentesítő patron teljesen automatikusan megtisztítja a betöltött vizet a vízkőtől.

4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség


Különféle felületek igény szerinti tisztítása padlótisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más tartozékkal.



Szőnyegek felfrissítése szőnyegsimítóval

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium
99,99 százalékát.
** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 3 EasyFix

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

75

75

Felfűtési idő

min

0.5

0.5

Tartály űrtartalma

l

1

1

Max. gőznyomás

bar

3.5

3.5

Felvételi teljesítmény

W

1900

1900

Tartozékok nélküli súly

kg

3.1

3.1

Méretek (h × sz × m)

mm

360 × 236 × 253

360 × 236 × 253

Gyerekzár





Biztonsági szelep





Gőzmennyiség-szabályozás

a markolaton

a markolaton

BELTÉRI

SC 3 EasyFix Premium

 Folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkáért
 Folyamatosan újratölthető tartály a megszakítás nélküli munkáért
 Már 30 másodperc után bevethető; a vízkőmentesítő technológiának köszönh etően nincs  Már 30 másodperc után bevethető; a vízkőszükség
mentesítő technológiának köszönh etően
nincs szükség
 EasyFix padlótisztító készlettel, szőnyegsimítóval és Premium tartozékokkal
 EasyFix padlótisztító készlettel

Felszereltség

Beépített betöltőtölcsér





Padlótisztító készlet

Comfort + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

Comfort + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

db

2

1

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez db

1

1

Szőnyegtisztító



-

Vízkőmentesítő





További tartozékok

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
körkefe (kicsi), körkefe (nagy)

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
körkefe (kicsi)

Cikkszám

1.513-140.0

1.513-110.0

Mikroszálas padlótörlő kendő

 A szállított csomag tartalmazza.
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SC 2 EASYFIX – AZ INDULÓ KÉSZÜLÉK
Tökéletes a kezdéshez

BELTÉRI

Legyen szó akár kemény padlókról, akár fürdőszobai vagy konyhai szerelvényekről, csempékről, ablakokról, zuhanykabinokról vagy hasonló kemény
felületekről, a Kärcher nagy teljesítményű gőztisztítói mindenütt kiválóan
alkalmazhatók a háztartásban. Így az SC 2 is. A kompakt és erőteljes SC 2
a tökéletes készülék a gőztisztítás csodálatos világa felé vezető első lépéshez.

1

2

1 Comfort Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen


Optimális tisztítási eredmények különböző háztartási
kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának
köszönhetően



Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés
nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a
tépőzáras rendszernek köszönhetően.



Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével,
minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak
köszönhetően.

2 Tartozéktárolás és tároló


Kényelmesen tárolhatók a tartozékok, és egyszerűen eltehető a padlótisztítófej a munka megszakítása esetén.

3

4

3 Gyerekzár a gőzpisztolyon


Egy zárrendszer védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermekek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

4 Multifunkcionális tartozékfelszereltség


A legkülönbözőbb felületek igény szerinti tisztítása padlótisztítófejjel, kézi tisztítófejjel, körkefével és sok más
tartozékkal.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium
99,99 százalékát.
** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.
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SC 2 EasyFix Premium

SC 2 EasyFix

 Könnyű, kompakt készülék.
 EasyFix padlótisztító készlettel és Premium
tartozékokkal

 Könnyű, kompakt készülék.
 EasyFix padlótisztító készlettel

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

75

75

Felfűtési idő

min

6.5

6.5

Tartály űrtartalma

l

1

1

Max. gőznyomás

bar

3.2

3.2

Felvételi teljesítmény

W

1500

1500

Tartozékok nélküli súly

kg

2.9

2.9

Méretek (h × sz × m)

mm

380 × 254 × 260

380 × 254 × 260

Felszereltség
Gyerekzár





Gőzmennyiség-szabályozás

a markolaton

a markolaton

Beépített betöltőtölcsér





Comfort + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

Comfort + hosszabbítócső (2 × 0,5 m)

2

1

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez db

1

1

További tartozékok

Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka, kör- Kézi tisztítófej, pontsugarú és Power-fúvóka,
kefe (kicsi), körkefe (nagy)
körkefe (kicsi)

Cikkszám

1.512-070.0

Padlótisztító készlet
Mikroszálas padlótörlő kendő

db

BELTÉRI

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

1.512-050.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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GŐZTISZTÍTÓK

SC 1 – A KOMPAKT
Hamar kéznél van, és tökéletes
a köztes tisztításohoz

BELTÉRI

Az új Kärcher kézi gőztisztító kellemesen kompakt. Így a készülék
kényelmesen közvetlenül a használat helyén tárolható – például
kis konyhai vagy fürdőszobaszekrényekben. Az SC 1 mindig hamar kéznél van, és így ideális spontán felhasználásra. A kézreálló
méret ellenére a készülék nagy teljesítményű, és pórusmélységig
ható, higiénikus tisztaságot biztosít.

1

2

1 Erőteljes gőzkibocsátás 3,0 bar nyomással


Bármilyen szennyeződés könnyű eltávolítása a nehezen
elérhető helyeken is.

2 Kicsi, kézreálló és könnyen tárolható


A készülék helytakarékosan közvetlenül a használat helyén
elrakható, így mindig gyorsan kéznél van.



A praktikus tartozéktáskában valamennyi tartozékrész
együtt tárolható.

3

4

3 Comfort Padlótisztító készlet flexibilis csuklóval a tisztítófejen


Optimális tisztítási eredmények a legkülönbözőbb háztartási kemény padlókon a hatékony lamellatechnológiának
köszönhetően.



Érintésmentes kendőcsere a piszokkal való érintkezés
nélkül és a padlótisztító kendő kényelmes felhelyezése a
tépőzáras rendszernek köszönhetően.



Ergonomikus, hatékony tisztítás a padló teljes érintésével,
minden testmagasságnál – a flexibilis tisztítófejcsuklónak
köszönhetően.

4 Gyerekzár a gőzpisztolyon


Egy zárrendszer védelmet biztosít az ellen, hogy kisgyermekek játék közben a készüléket szakszerűtlenül használják.

* A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartási kemény felületeken a háztartásokban előforduló összes baktérium
99,99 százalékát.
** A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.
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MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG

SC 1 EasyFix

 Könnyen tárolható a
 Könnyen tárolható a komkompakt kialakításnak
pakt kialakításnak köszönheköszönhetően
tően
 Egy szempillantás alatt hasz-  Egy szempillantás alatt
nálható
használható
 EasyFix padlótisztító készlettel

SC 1

BELTÉRI

SC 1 EasyFix Premium
 Könnyen tárolható a
kompakt kialakításnak
köszönhetően
 Egy szempillantás alatt
használható
 Hosszabbító tömlővel és
EasyFix padlótisztító készlettel

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

20

20

20

Felfűtési idő

min

3

3

3

Tartály űrtartalma

l

0.2

0.2

0.2

Max. gőznyomás

bar

3

3

3

Felvételi teljesítmény

W

1200

1200

1200

Tartozékok nélküli súly

kg

1.6

1.6

1,6

Méretek (h × sz × m)

mm

321 × 127 × 186

321 × 127 × 186

321 × 127 × 186

Felszereltség
Gyerekzár







Beépített betöltőtölcsér







Padlótisztító készlet

EasyFix + hosszabbítócső
(2 × 0,5 m)

EasyFix + hosszabbítócső
(2 × 0,5 m)

-

Mikroszálas padlótörlő kendő

darab

1

1

-

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez

darab

1

1

1

További tartozékok

Kézi tisztítófej, pontsugarú Kézi tisztítófej, pontsugarú Kézi tisztítófej, pontsugarú és
és Power-fúvóka, körkefe és Power-fúvóka, körkefe Power-fúvóka, körkefe (kicsi),
(kicsi), mérőpohár, hos�(kicsi), mérőpohár
mérőpohár
szabbító tömlő

Cikkszám

1.516-345.0



1.516-330.0

1.516-300.0

A szállított csomag tartalmazza.
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GŐZVASALÓ RENDSZEREK

SC 4 EASYFIX IRON KIT VASALÓKÉSZLET –
VASALÁSBAN ERŐS
Duplán jó: vasalás és gőztisztítás

BELTÉRI

A Kärcher gőztisztítókkal a padlótisztítás mellett vasalás is
végezhető. Az SI 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer maximális kényelmet nyújt a munkavégzéshez. A jól bevált, univerzálisan
használható SC 4 Iron Kit gőzvasaló rendszer az AB 1000 aktív vasalóállvánnyal tökéletes csapatot alkot az első osztályú
vasalási és tisztítási eredmények eléréséhez.

1

1 Aktív gőzelszívás

2



Az aktív gőzelszívásnak köszönhetően a gőz jobban átjárja a vasalt ruhaneműket.



Az elszívó funkció száraz és azonnal elrakható ruhákról gondoskodik, továbbá rögzíti a ruhadarabot a vasalódeszkán.

2 Felfújási funkció


A légpárnán még az érzékeny anyagok is egészen egyszerűen és
kényelmesen gyűrődésmentesre vasalhatók.



Lenyomatmentes vasalást tesz lehetővé és kíméli a kényes anyagokat.

SI 4 EasyFix Iron Kit

AB 1000

 Vasalóállvány felfújási funkcióval és aktív
 Vasalóállvány felfújási funkcióval és
gőzelszívással
aktív gőzelszívással
 SC 4 Iron Kit gőztisztító komplett tartozékkészlettel
 Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rend-

szernek köszönhetően

Műszaki adatok
Felületi teljesítmény

m²

100

–

Felfűtési idő

min

4

–

Tartály űrtartalma

l

0.5 + 0.8 / (levehető tartály)

–

Max. gőznyomás

bar

3.5

–

Felvételi teljesítmény

W

2000

–

Tartozékok nélküli súly

kg

12.6

9.6

Vasalási felületmérete (h × sz)

cm

120 × 38

120 × 38

Felszereltség
Gyerekzár / biztonsági szelep



–

Gőzmennyiség-szabályzás

a markolaton

–

Beépített betöltőtölcsér



–

2-tartályos rendszer



–

Padlótisztító készlet

EasyFix + hosszabbító cső (2 × 0,5 m)

–
–

Mikroszálas padlótörlő kendő

db

1

Frottírhuzat a kézi tisztítófejhez

db

1

–

Vízkőmentesítő



–

I 6006 vasaló + AB 1000 vasalóállvány



–

További tartizélkok

Kézi tisztítófej, pontsugarú fúvóka, körkefe
(kicsi)

Cikkszám

1.512-454.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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2.884-933.0

GŐZPORSZÍVÓK

SV 7 – A RUGALMAS

A Kärcher gőzporszívói a gőztisztítók előnyeit és a szárazporszívók erősségeit egyesítik. Például felszívják a padlóról a
morzsát, nedvesen feltörlik, végül megszárítják a padlót. Mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben. Ezekkel a meggyőző sokoldalú készülékekkel és a megfelelő tartozékkal garantáltan
mindenki tisztán tarthatja háztartását – egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.

BELTÉRI

Gőzölés és felszívás egyszerre

1 3 az 1-ben készülék

1

2

Gőzölés, porszívózás és szárítás egyetlen lépésben.

2 Többfokozatú szűrőrendszer


A víz-, a durvaszennyeződés-szűrő, a hab- és HEPA szűrő (EN
1822:1998) a legapróbb részecskéket is eltávolítja.

SV 7
 Folyamatos munkavégzés a 2 tartályos rendszernek köszönhetően
 Gőzölés, porszívózás és szárítás egy lépésben
 Többfokozatú szűrőrendszer
Műszaki adatok
Max. teljesítmény

W

2200

Fűtőtérbe tölthető vízmennyiség

l

0.45

Utántöltő

l

0.5

Max. gőznyomás

bar

4

Vízszűrő

l

1.2

Vákuum

mbar / kPa

210 / 21

Kábelhossz

m

6

Méretek (h × sz × m)

mm

515 × 336 × 340

Felszereltség
Gyerekzár / biztonsági szelep



Gőzmennyiség-/Szívóerő-szabályozás

5 fokozatú / 4 fokozatú

HEPA szűrő (EN 1822:1998)



Padlótisztító készlet gőzszívó funkcival

3 különböző betét kemény- és szőnyegpadlóhoz, valamint 2 gőzszívócső, egként 0,5 m

Kézi tisztítófej gőzszívó funkcióval

kombinálható az ablaktisztító fejjel (nagy és kicsi), körkefével vagy frottírkendővel

Gőzszívó pontsugarú fúvóka

kombinálható egy hosszabbítóval és körkefékkel (4 különböző színű)

Kárpittisztító fej (kicsi és nagy)



Réstisztító fej, bútortisztító ecset



FoamStop semleges habzásgátló (30 ml)



Mérőpohár, tisztítókefe,



Cikkszám

1.439-410.0

 A szállított csomag tartalmazza.
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KÜLTÉRI

A CSALÁDHOZ TARTOZIK – A MEGFELELŐ TARTOZÉK.
Porszívózás vagy tapétacsere – a háztartásban mindig van mit csinálni. Az átfogó kínálatú eredeti Kärcher tartozékok a Kärcher
porszívókat és gőztisztítókat a legkülönbözőbb speciális feladatokra készítik fel. A pontosan egymásra hangolt tartozékelemeknek
köszönhetően még a legbonyolultabb takarítási feladattal is mindig higgadtan nézhetünk szembe.
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1

2

3

1 Tökéletes tisztítási eredmények
A tiszta padló és a tiszta felületek kellemes légkört teremtenek
otthonunkban. A megfelelő tartozék nélkül azonban a legerősebb szívóteljesítmény is csak többé-kevésbé hatásos.
A Kärcher tartozékok a legjobb tisztítási eredményt garantálják a legkülönbözőbb felületeken, és a legnagyobb kényelmet
teszik lehetővé munkavégzés közben.
2 A ragyogó fellépésért
A fényezett padlók a helyiségek tiszta megjelenéséről gondoskodnak. Az FP 303-as készülékkel a Kärcher komplett megoldást nyújt a keménypadlók optimális ápolásához és minőségének megőrzéséhez: a padlófényesítő készülékek, a polírozó
párnák és a különböző ápolószerek minden padlóburkolathoz
a megfelelő kombinációt nyújtják. Az FP 303-ashoz való
polírozó párnák a padló optimális fényezéséről és ápolásáról
gondoskodnak. A polírozó párnák kiváló minőségű anyaga
minden padlóburkolathoz kíméletes, és a padlót új fényben
ragyogtatja fel.
3 A szennyeződés optimális eltávolításához
A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító szóróflakonja a mikroszálas huzattal együtt gondoskodik arról, hogy a sima felületek ismét tökéletesen tiszták legyenek. A mikroszálas huzat
optimálisan alkalmas a szennyeződések sima felületről, mint
ablakokról, tükrökről, csempékről stb. való eltávolítására.
A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóval és a Kärcher ablaktisztító koncentrátummal gyorsan helyreáll a tisztaság.
A mikroszkopikusan vékony mikroszálaknak köszönhetően a
szennyeződés játszi könnyedséggel, erőfeszítés nélkül feloldható.

4

4

BELTÉRI

TARTOZÉKOK BELTÉRI TAKARÍTÁSHOZ

5

4 Részletekbe menő tisztaság
Legyen szó nemesacél felületről, tükörről, zuhanykabinról vagy
padlóról, a Kärcher mikroszálas kendői pillanatok alatt elbánnak
a makacs szennyeződésekkel. A „Fürdőszoba” és „Konyha” speciális kendőkészletek ellentmondást nem tűrő és kompromisszum
nélküli tisztaságról gondoskodnak. A kiváló minőségű mikroszálas kendők a Kärcher gőztisztítókkal kombinálva verhetetlen,
tisztítószer nélkül boldoguló csapatot alkotnak – a kényelmes,
sok erőt és időt megtakarító tisztításhoz. Emellett a Kärcher számos további tartozékötletet tartogat a gőztisztítóihoz, amelyek
jelentősen kibővítik a felhasználási lehetőségek tárát. Például a
Comfort Plus padlótisztító fejet intelligens, flexibilis csuklóval a
szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcseréhez, vagy a
legkülönfélébb speciális, különböző anyagokból készült kefekészletet, amely még a legmakacsabb szennyeződésekkel is játszi
könnyedséggel elbánik.
5 Okos kombináció
Utólagos törlés előzetes porszívózás nélkül? Nem gond az FC 5
készüléknek, amely feltörli, és egyúttal fel is szívja a nedves és
száraz, laza szennyeződést. Így a keménypadló-tisztítással akár
50%-kal gyorsabban végezhetünk.
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TARTOZÉKOK BELTÉRI TAKARÍTÁSHOZ

PORSZÍVÓK, VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓK,
KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓK, PADLÓFÉNYESÍTŐK

BELTÉRI

Megfelelő tartozék nélkül a legerősebb szívóteljesítmény is csak többé-kevésbé hatásos.
Ezért biztosít a Kärcher átfogó tartozékkínálatot és valamennyi felhasználási területhez
való speciális tisztítófejeket. A megfelelő tartozék maximálisan tiszta eredményt garantál
a legkülönfélébb anyagokon a legkényelmesebb munkavégzés mellett.

Cikkszám

Darabszám Leírás

Tisztítófejek
Bútorkefe

1 2.863-241.0

1 darab

Parkettatisztító fej

2 2.863-242.0  1 darab

3 4.130-172.0

1 darab

Turbo szívófej

4 4.130-177.0

1 darab

Matractisztító fej

5 6.906-755.0

1 darab

Turbo Kárpittisztító fej

6 2.903-001.0

1 darab

Hosszú élettartamú szűrő

7 2.863-239.0

1 darab

Higiénikus HEPA szűrő*

8 2.863-240.0

1 darab

Motorvédő szűrő

9 6.414-631.0

1 darab

HEPA 13 szűrő*

10 2.860-273.0

1 darab

HEPA 13 szűrő*

11 2.863-237.0
12 2.863-238.0

1 darab
1 darab

HEPA 12 szűrő*

13 6.414-805.0

1 darab

Gyapjú porzsák

14 6.904-329.0

5 darab

Bútortisztító ecset rendkívül puha sörtékkel a por bútorokról,
lámpákról és más érzékeny felületekről, valamint elektromos
készülékekről való kíméletes eltávolításához.
Exkluzív parkettatisztító fej a VC 5 porzsák nélküli kompakt
porszívóhoz. Puha, természetes sörtékkel az érzékeny keménypadlók, mint pl. a parketta vagy a laminált padló gyengéd
és kíméletes tisztításához. Egyéb keménypadlókhoz is alkalmas.
Parkettatisztító fej természetes sörtékkel parketta és egyéb
keménypadlók kíméletes tisztításához.
Léghajtású szívófej. Optimális a hosszú szálú szőnyegekhez és
ideális az állatszőr felszívásához. A különösen intenzív és alapos tisztításért.
Speciális matractisztító fej a matracok és az ágy nehezen elérhető réseinek tisztításához.
Praktikus tisztítófej léghajtású forgókefével. A kárpitos bútorokat és a textilfelületeket különösen alaposan megtisztítja.
Ideális az állatszőr eltávolításához. Munkaszélesség: 160 mm.

Szűrők
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A VC 5 tartós szűrője megbízhatóan szűri meg a finomport. A
szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivehető és tisztítható.
A higiénikus HEPA szűrő* (EN 1822:1998) biztonságosan és
megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződést, például
a polleneket és az allergiát kiváltó részecskéket. Javasolt a
szűrőt évente egyszer cserélni.
A mosható köztes szűrő visszatartja a parányi lebegő részecskéket, például a porrészecskéket és az allergéneket a kondenzált nedves levegőből.
Speciális, nagy teljesítményű szűrő, amely megbízhatóan szűri meg a 0,3 µm méret feletti részecskék 99,99%-át. Alaposan
kidolgozott tömítéssel a pollenek, a gombaspórák, a baktériumok és az atkaürülék elleni védelemért. * (EN: 1822:1998)
A HEPA 13 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az
atkaürüléket. A részecskék 99,95%-át megszűri. * (EN:
1822:1998)
A HEPA 12 nagy teljesítményű szűrő megbízhatóan visszatartja a polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az
atkaürüléket. A 0,3 µm méret feletti részecskék 99,9%-át megszűri. * (EN: 1822:1998)
Rendkívül szakadásbiztos gyapjú porzsák 5 rétegű gyapjúból
a hosszan tartó magas szívóteljesítményért és a magas fokú
porvisszatartásért. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételhez.

 A szállított csomag tartalmazza.
 Opcionális tartozék.
 ÚJ
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

TARTOZÉKOK BELTÉRI TAKARÍTÁSHOZ
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2

VC 5 Cordless
VC 5 Premium
VC 5
VC 3
VC 2
VC 6 Premium
VC 6
DS 6
RC 3
FC 5 Premium
FC 5
FP 303
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1
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3

    

4
    
5

       

6
      

7
  
8
  
9

10

11
12




13
 
14
 

175

BELTÉRI

TARTOZÉKOK BELTÉRI TAKARÍTÁSHOZ

Cikkszám
Gyapjú porzsák

Darabszám Leírás

14 6.904-329.0

5 darab

Rendkívül szakadásbiztos gyapjú porzsák 5 rétegű gyapjúból
a hosszan tartó magas szívóteljesítményért és a magas fokú
porvisszatartásért. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételhez.
5 tartalék porzsák a VC 2 porszívóhoz. Praktikus zárórendszerrel a higiénikus kivételért.

15 2.863-236.0

5 darab

Szűrők
Finompor szűrő

16 2.863-279.0 

2 darab

A finompor- szűrő még a legkisebb koszszemcséket is
megköti, biztosítva ezáltal az RC 3 optimális koszgyűjtését.

Hengerek
Hengerkészlet, sárga

17 2.055-006.0

1 pár

Hengerkészlet, szürke

18 2.055-007.0

1 pár

2 részes mikroszálas hengerkészlet mindennemű
keménypadló kíméletes nedves tisztításához és ápolásához.
Szöszmentes, erős nedvszívó képességű és strapabíró.
Mosógépben mosható 60°C-ig.

Polírozó pedek (univerzális)

19 2.863-193.0

3 darab

3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Mindennemű
keménypadló és parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC- és laminált padló tökéletes fényesítéséhez.

Parkettapolírozó pedek viaszolt
padlóhoz

20 2.863-196.0

3 darab

3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan
viaszolt keménypadlók, például viaszolt parketta tökéletes
fényesítéséhez.

Parkettapolírozó pedek felületkezelt / laminált padlóhoz

21 2.863-197.0

3 darab

3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan
felületkezelt keménypadlók, felületkezelt parketta, parafa és
laminált padló tökéletes fényesítéséhez.

Polírozó párnák kőhöz / linóleum- 22 2.863-198.0
hoz / PVC-hez

3 darab

3 polírozó párna az FP 303 padlófényesítőhöz. Kimondottan
matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes fényesítéséhez.

23 6.904-128.0

3 darab

3 tartalék papírporzsák az FP 303 padlófényesítőhöz.

24 2.863-278.0 

2 darab

A flexibilis oldalkefe lehetővé teszi az RC 3 számára az alapos
perem- és saroktisztítást minden, háztartásban használatos
keménypadlón és szőnyegpadlón.

Polírozó pedek

Filetr
Papír porzsák
Kefék
Oldalkefék

 A szállított csomag tartalmazza.  Opcionális tartozék.  ÚJ
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.
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TARTOZÉKOK BELTÉRI TAKARÍTÁSHOZ

AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓ

BELTÉRI

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztító tartozékkínálata tökéletes kiegészítést jelent, és a
kifinomult termékötleteknek köszönhetően még kényelmesebb és a helyzetnek megfelelő
ablaktisztításról gondoskodik. Így például az új teleszkópos hosszabbítás lehetővé teszi a
magasabban fekvő, nehezen elérhető ablakfelületek fáradság- és csíkmentes tisztítását.

Cikkszám

Darabszám Leírás

Törlőhuzatok
WV beltéri mikroszálas törlőhuzat

1 2.633-130.0

2 darab

beltéri mikroszálas törlőhuzat tépőzáras rögzítéssel a
szennyeződések WV szóróflakonnal történő optimális
eltávolításához minden sima felületről.

WV kültéri mikroszálas törlőhuzat

2 2.633-131.0

2 darab

Mikroszálas törlőhuzat

3 2.633-100.0

2 darab

Az kultéri mikroszálas törlőhuzat tépőzáras rögzítéssel és különösen sok abrazív szállal ideális az ablakok külső felületéhez. Szennykaparóval a legmakacsabb szennyeződések
eltávolításához.
A mikroszálas törlőhuzat minden sima felületen gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról.

WV 1 lehúzó fej 250 mm

4 2.633-128.0

2 darab

A WV 1 akkumulátoros ablaktisztító lehúzó fejének cseréjéhez. A csíkmentes tisztaságért minden sima felületen – lecsepegő víz nélkül.

WV 2 / WV 5 lehúzó fej,
széles 280 mm

5 2.633-005.0

2 darab

WV 2 / WV 5 lehúzó fej,
keskeny 170 mm

6 2.633-104.0

2 darab

A WV 50, WV 75, WV 2 és WV 5 akkumulátoros ablaktisztítók lehúzó fejének cseréjéhez. A csíkmentes tisztaságért
minden sima felületen – lecsepegő víz nélkül.

7 2.633-112.0

1 darab

170 mm széles szívófej a WV 2 és a WV 5 akkumulátoros
ablaktisztítókhoz. Különösen alkalmas osztóléces vagy kisebb ablakokhoz.

8 2.633-006.0

1 darab

Praktikus övtáska az akkumulátoros ablaktisztító, valamint
a szóróflakon tárolásához.

Lehúzó fejek

Tisztítófej
Szívófej, keskeny

Övtáska
Övtáska

 A szállított csomag tartalmazza.
 Opcionális tartozék.
 ÚJ További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.
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Cikkszám

Darabszám Leírás

Hosszabbítások
Hosszabbítókészlet

Szóróflakonok
Extra szóróflakon-készlet

9 2.633-111.0

1 darab

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítóihoz kifejlesztett teleszkópos hosszabbítókészletnek köszönhetően a magasan
fekvő ablakok is tökéletesen és gond nélkül megtisztíthatóak. Mindkét rúd 1,2-2 m között állítható.

10 2.633-129.0

1 darab

Az új Extra szóróflakonkészlet tartalma: mikroszálas,
tépőzáras rögzítésű törlőhuzat, széles és keskeny mosófej,
durva piszokhoz való szennykaparó és 20 ml ablaktisztító
koncentrátum.

11 2.633-107.0

1 darab

EU hálózati pótegység a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítók feltöltéséhez.

12 2.633-116.0

1 darab

WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz összeállított, töltőállomásból és pótakkumulátorból álló készlet. A töltőállomásban
akár a különálló akkumulátor, akár maga az akkumulátoros
ablaktisztító is feltölthető és tárolható.

13 2.633-123.0

1 darab

Pótakku a WV 5 akkumulátoros ablaktisztítóhoz a megszakítás
nélküli takarításért.

Hálózati egységek
EU hálózati egység

Töltőállomások
Töltőállomás és pótakkumulátor WV
5 készülékhez

Pótakkumulátorok
Pótakkumulátor WV 5 készülékhez

 A szállított csomag tartalmazza.
 Opcionális tartozék.
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.

180

TARTOZÉKOK BELTÉRI TAKARÍTÁSHOZ

10

11

12

13

WV 5 Premium
WV 2 Premium

BELTÉRI

9

9
 

10
 

11
 

13


14



181
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GŐZTISZTÍTÓK, GŐZVASALÓ RENDSZEREK,
GŐZPORSZÍVÓK

BELTÉRI

A Kärcher széles tartozékkínálatot nyújt, amely a gőztisztítók felhasználási területeit jelentősen kibővíti. Egyszerűen kezelhetők, időt és energiát takarítanak meg, és jelentős segítséget jelentenek minden rendszeresen végzendő takarítási feladatnál.

Cikkszám

Darabszám Leírás

Vasalótartozékok
I 6006 Gőznyomásos vasaló

1 2.863-208.0

1 darab

I 6006 Tapadásmentes felületű
vasalótalp

2 2.860-142.0

1 darab

AB 1000 Vasalóállvány

3 2.884-933.0

1 darab

Vasalódeszka huzat

4 2.884-969.0

1 darab

Tisztítófejek
EasyFix padlótisztító készlet

5 2.863-267.0  2 darab

EasyFix padlótisztító készlet SC 1
készülékhez

6 2.863-268.0  4 darab

Szőnyegtisztító

7 2.863-269.0  1 darab

Ablaktisztító fej

8 2.863-025.0

Power-fúvóka készlet

9 2.863-263.0  2 darab

1 darab

Textilápoló fej

10 2.863-233.0

1 darab

Kézi tisztítófej

11 2.884-280.0

1 darab

Kiváló minőségű gőznyomásos vasaló könnyedén csúszó
nemesacél talppal, mutatós sárga-fekete megjelenéssel.
Tapadásmentes felületű vasalótalp az I 6006 gőznyomásos
vasalóhoz könnyedén csúszó nemesacél talppal. Alkalmas
kényes anyagok, mint selyem, lenvászon, fekete ruhadarabok
vagy csipke vasalásához.
Vasalóállvány felfújási funkcióval, aktív gőzelszívással és 6
fokozatú magasságállítási lehetőséggel.
Pamutból és habszivacsból készült vasalódeszka huzat a nagyobb légáteresztésért és a jobb gőzátáramlásért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.
A készlet része a kényelmes tépőzáras rendszerű EasyFix padlótisztító fej, valamint a megfelelő mikroszálas padlótisztító
kendő a szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcseréhez.
Az EasyFix padlótisztító készlettel az SC 1 kézi gőztisztító
villámgyorsan 2 az 1-ben gőzölős moppá alakul. 2 × 0,5 m
hosszabbítócsővel, 1 EasyFix padlótisztító fejjel és 1 mikroszálas padlótisztító kendővel.
A szőnyegtisztítóval a szőnyegpadlók egyszerűen és kényelmesen felfrissíthetők. Kompatibilis az EasyFix padlótisztító
fejjel.
Az ablaktisztító fej segítségével a gőztisztító egyszerűen és
csíkmentesen tisztítja meg az üvegfelületek. Ez nem csupán a
Kärcher gőztisztítók felhasználási területét bővíti ki, hanem
maradéktalanul tiszta ablakokról és tükrökről is gondoskodik.
Power-fúvóka készlet Power-fúvókával a nagyobb
tisztítóerőért. A nehezen hozzáférhető helyek, például sarkok
és rések, gond nélküli és környezetbarát tisztításához.
Textilápoló fej ruhaneműk és textíliák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához. Beépített boholyszedővel.
Kézi tisztítófej kiegészítő kefékkel a kisebb felületek, pmint
éldául tusolókabinok, csempék és sok minden más
tisztításához. Huzattal vagy anélkül is használható.

 A szállított csomag tartalmazza.  Opcionális tartozék.
 ÚJ
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.
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Cikkszám

Darabszám Leírás

Kendőkészletek
Mikroszálas kendőkészlet
fürdőszobához

12 2.863-266.0  4 darab

2 mikroszálas padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez, 1 mikroszálas abrazív huzat a kézi tisztítófejhez, valamint 1 mikroszálas polírozó kendő. Ideális a gőztisztító
fürdőszobában való használatához.

Mikroszálas kendőkészlet
konyhához

13 2.863-265.0  4 darab

2 mikroszálas padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez, 1 mikroszálas huzat a kézi tisztítófejhez, valamint 1 mikroszálas nemesacél-tisztító kendő. Ideális a gőztisztító konyhában való használatához.

Mikroszálas kendőkészlet
fürdősuobához

14 2.863-171.0

4 darab

2 mikroszálas huzat a kézi tisztítófejhez. A piszok és a zsír
még jobb feloldásához és feltörléséhez. Ideális a különösen
makacs és ellenálló fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez. Így még a főzőlapon megtapadt makacs szennyeződések
is gond nélkül eltávolíthatók.

Mikroszálas kendőkészlet
konyhához

15 2.863-172.0

4 darab

2 mikroszálas huzat a nagy körkeféhez. Ideális különösen makacs konyhai és fürdőszobai szennyeződések kíméletes eltávolításához.

Mikroszálas kendőkészlet az Easy- 16 2.863-259.0  2 darab
Fix padlótisztító fejhez

2 jó nedvszívó képességű és strapabíró mikroszálas padlótisztító kendő az EasyFix padlótisztító fejhez.

Mikroszálas törlőkészlet Comfort
Plus padlófejhez

17 2.863-020.0

2 darab

A tépőzáras rendszernek hála az EasyFix padlótisztító fejen
kényelmesen rögzíthető, és a szennyeződéssel való érintkezés
nélkül eltávolítható.

Mikroszálas törlőkészlet Classic és 18 2.863-173.0
Comfort Plus padlófejhez

2 darab

2 mikroszálas padlótisztító kendő a Classic és a Comfort padlótisztító fejhez a piszok jobb feloldásához és feltörléséhez.
Az egyszerű padlótisztításért és a ragyogó eredményekért
különféle keménypadló burkolatokon, például a csempe-, a
nyerskő-, linóleum- vagy PVC-padlón.
2 kiváló minőségű mikroszálas huzat a kézi tisztítófejhez. A
piszok és a zsír még jobb feloldásához és feltörléséhez. Ideális
a különösen makacs fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez – főzőlapokhoz is alkalmas.
2 mikroszálas huzat a nagy körkeféhez. Ideális különösen makacs konyhai és fürdőszobai szennyeződések kíméletes eltávolításához.

Mikroszálas huzatkészlet a kézi
tisztítófejhez

19 2.863-270.0  2 darab

Mikroszálas huzat nagy
körkeféhez

20 2.863-243.0  2 darab

Frottír kendőkészlet

21 6.960-019.0

5 darab

Kiváló minőségű pamutból készült kendőkészlet 2 széles padlótisztító kendővel és 3, a kézi tisztítófejhez való huzattal.

Frottír kendők, keskeny

22 6.369-357.0

5 darab

Szöszmentes, nagy szívóerejű és strapabíró: 5 keskeny padlótisztító kendő kiváló minőségű pamutból.

Frottír kendők, széles

23 6.369-481.0

5 darab

Szöszmentes, nagy szívóerejű és strapabíró. 5 széles padlótisztító kendő kiváló minőségű pamutból.

 A szállított csomag tartalmazza.  Opcionális tartozék.
 ÚJ
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.
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Cikkszám

Darabszám Leírás

Kefés toldatok
Körkefekészlet

24 2.863-264.0  4 darab

Két fekete és két sárga körkefe a különböző felhasználási területekhez. Ideális résekhez, sarkokhoz és más nehezen hozzáférhető helyekhez.
Körkefekészlet sárgaréz sörtékkel a makacs szennyeződések
és lerakódások fáradság nélküli eltávolításához. Ideális nem
kényes felületekhez.
A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek
tisztíthatók meg.
Gőzölős turbókefe az erőt kímélő takarításhoz feleannyi idő
alatt. Tökéletes minden tisztítási feladathoz, amely normál
esetben fáradságos súrolást igényelne. Komolyan megkönnyíti
a munkát, főleg a résekben és a sarkokban.

Körkefekészlet sárgaréz sörtékkel 25 2.863-061.0

3 darab

Nagy körkefe

26 2.863-022.0

1 darab

Gőzölős turbókefe

27 2.863-159.0

1 darab

Tapétaoldó

28 2.863-062.0

1 darab

Hosszabbító tömlő SC 1
készülékhez

29 2.863-021.0

1 darab

Tartalék tömítőgyűrű-készlet

30 2.884-312.0

22 darab

Tartalék tömítőgyűrű-készlet a tömítőgyűrűk cseréjéhez
különféle gőztisztítókhoz való tartozékokon.

HEPA szűrő*

31 2.860-229.0

1 darab

SV körkefekészlet

32 2.860-231.0

4 darab

A nagy teljesítményű HEPA szűrő megbízhatóan visszatartja a
polleneket, a gombaspórákat, a baktériumokat és az atkaürüléket. Minden 0,3 µm méret feletti részecske 99,9%-át megszűri. * (EN: 1822:1998)
Körkefekészlet 4 különböző színben a gőzporszívó különböző
felhasználásaihoz.

Egyéb
Tapétaoldó a tapéta és a ragasztómaradványok gond nélküli, a
gőz erejével történő eltávolításához.
A hosszabbító tömlő segítségével az SC 1 készülékkel a nehezen elérhető helyek, a sarkok és zugok is gond nélkül megtisztíthatóak.

Tartozékok gőzporszívókhoz

 A szállított csomag tartalmazza.  Opcionális tartozék.  ÚJ
További eredeti Kärcher tartozékokat, valamint tisztítószereket a következő oldalakon talál.
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TISZTÍTÓSZEREK

RAGYOGTASSA FEL OTTHONÁT: KÄRCHER
TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK BELTÉRI HASZNÁLATRA.
Több, mint 30 éve különös hangsúlyt fektetünk a környezet és a források megkímélésére tisztító- és ápolószereink fejlesztése,
nyersanyag-kiválasztása és gyártása során. Tisztítószereinket pontosan összehangoltuk a készülékekkel, és nem csupán optimális

BELTÉRI

tisztítási eredményt biztosítanak, hanem még vizet, időt és energiát is megtakarítanak.

Textilfelületek szálmélységig ható tisztítása.

Termékleírás

A Kärcher tisztítószerei optimálisan
igazodnak a különféle padlók igényeihez.

Alkalmazás / adagolás

Csíkmentes eredmény a Kärcher tisztítószerekkel kombinálva végzett ablaktisztításkor.

Cs.
egység

Kiszerelés

Cikkszám/
Darabszám

Tisztító- és ápolószerek textilfelületekhez

188

RM 519 szőnyegtisztító
Folyékony tisztítószer gyorsan száradó formulával a
takarítások közötti tisztításhoz. Alkalmas szőnyegpadlókhoz, szőnyegekhez, kárpitokhoz, autóülésekhez, stb

1l
Szőnyeg- és kárpittisztítók
A szennyeződés mértékétől függően adagoljon 100–200 ml szőnyegtisztítót a tisztavizes tartályba, majd töltse fel vízzel
(<50 °C). Ezután permetezze rögtön a felületre és szívja fel. Ne öblítse le. Szükség
esetén tiszta meleg vízzel tisztítsa le újra.
Makacs szennyeződés esetén fújja be, és
legalább 5 percig hagyja hatni, majd szívja
fel. Erős nedvszívó képességű textíliák
esetén (gyapjú) tisztítást követően még
egyszer végezze el a felszívást.

Care Tex RM 762
textilimpregnáló szer
Rendkívül hatékony, hosszan
tartó védelem minden textilfelületnek. A szőnyegek, a
kárpitok és az autóülések
kosztaszító védőréteget kapnak, amely megnehezíti az
újbóli beszennyeződést. A
kosz így könnyebben és alaposabban távolítható el.

500 ml
Szőnyeg- és kárpittisztítók
Először tisztítsa meg a textilfelületet. Vegyítsen el 500 ml impregnálószert 2,0 l
vízben. Töltse az impregnálószeres oldatot
a tisztavizes tartályba, és kb. 30 cm távolságról fújja a mosófejjel egyenletesen a
felületre, majd hagyja megszáradni..

6

8

6.295-771.0

6.295-769.0

TISZTÍTÓSZEREK

Termékleírás

Alkalmazás / adagolás

Kiszerelés

Cs.
egység

Cikkszám/
Darabszám

Habzásgátló vízszűrős porszívókhoz és gőzporszívókhoz
6

6.295-873.0

Habzásgátló, citrus.
A folyékony, allergénmentes
citrus illatú habzásgátló
szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.

125 ml
Vízszűrős porszívók / gőzporszívók
Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop
habzásgátlót a vízszűrős porszívó vagy a
gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még
egy kupaknyit.

6

6.295-874.0

Habzásgátló, gyümölcsös.
gyümölcsös habzásgátló
A folyékony, allergénmentes,
gyümölcsös illatú
habzásgátló szerrel a zavaró
hab egy pillanat alatt
feloldható.

125 ml
Vízszűrős porszívók / gőzporszívók
Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop
habzásgátlót a vízszűrős porszívó vagy a
gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még
egy kupaknyit

6

6.295-875.0

RM 534 Padlóápoló felületkezelt fához
Felületkezelt fapadlók alapos, anyagkímélő tisztításához, felfrissítéséhez és ápolásához. A padló
felpúposodása elleni hatásos
nedvességvédelemmel. Friss
citromillattal.

A háztartás keménypadló-tisztítóval vég- 500 ml
zett tisztításához
Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító
tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon
hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagolókupaknyit.
Kézi felmosás
Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l
vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.

8

6.295-941.0

RM 535 Padlóápoló olajozott/viaszolt fához
Az RM 535 padlóápoló tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat,
és csíkmentes, selyemfényű
ragyogást hagy maga után
utótörlés nélkül. Kellemes
méhviasz illattal.

A háztartás keménypadló-tisztítóval vég- 500 ml
zett tisztításához
Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító
tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon
hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagolókupaknyit.
Kézi felmosás
Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l
vízhez, és mosson fel a nedves felmosóval.

8

6.295-942.0

RM 537 Padlótisztító kőhöz
Az RM 537 padlóápoló csíkmentes eredményt tesz lehetővé csempe-, kő- és
nyerskő felületeken. Hatékonyan és kíméletesen távolítja
el a lépésnyomokat, és szükség esetén vinilhez, PVC-hez
és linóleumhoz is

A háztartás keménypadló-tisztítóval vég- 500 ml
zett tisztításához
Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító
tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon
hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagolókupaknyit.
Kézi felmosás
Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l
vízhez és mosson fel a nedves felmosóval.

8

6.295-943.0

RM 536 Univerzális padlótisztító
Az RM 536 Univerzális padlótisztító minden keménypadló alapos tisztítására
alkalmas.
Eltávolítja a lépésnyomokat,
és csíkmentes eredményről
gondoskodik. A padló felpúposodása elleni nedvességvédelemmel és citrom
illattal.

A háztartás keménypadló-tisztítóval vég- 500 ml
zett tisztításához
Töltse meg a Kärcher keménypadló-tisztító
tisztavizes tartályát vízzel, majd adjon
hozzá a padlótisztítóból 1/2-1/4 adagolókupaknyit.
Kézi felmosás
Porszívózzon fel. Adjon 2-3 kupaknyit 5 l
vízhez és mosson fel a nedves felmosóval.

8

6.295-944.0

BELTÉRI

125 ml
Habzásgátló, semleges.
Vízszűrős porszívók / gőzporszívók
A folyékony habzásgátló
Adagoljon egy kupaknyi (2 ml) FoamStop
szerrel a zavaró hab egy pil- habzásgátlót a vízszűrős porszívó vagy a
lanat alatt feloldható.
gőzporszívó vízzel töltött tartályába. Túlzott habképződés esetén adjon hozzá még
egy kupaknyit.
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TISZTÍTÓSZEREK

Termékleírás

Alkalmazás / adagolás

Cs.
Kiszerelés egység

Cikkszám/
Darabszám

BELTÉRI

Tisztító- és ápolószerek padlófényesítő készülékekhez és kézi felmosókhoz
RM 533 Alaptisztító keménypadlókhoz
Régi ápolószer-rétegek és
makacs szennyeződések
kőről, linóleumról, PVC-ről
történő alapos eltávolításához. Optimális ragyogás érhető el a Kärcher
ápolótermékek utólagos használatával. Alkalmazható
normál szennyeződések
esetén is felületkezelt parkettán és parafán.

Régi ápolószer-rétegek / makacs szennyeződések 1 l
alapos eltávolításához
Porszívózzon fel. Adagoljon 100 ml/l alaptisztítót a
felmosó vízhez és egyenletesen oszlassa el a felületen egy kézi felmosóval. Hagyja rövid ideig hatni,
de ne hagyja felszáradni, majd 1-2-szer törölje fel a
padlót tiszta vízzel.

6

6.295-775.0

6

6.295-776.0

6

6.295-777.0

6

6.295-778.0

Normál szennyeződés esetén
Porszívózzon fel. Adagoljon 100 ml alaptisztítót 5
l vízhez, és mossa fel a padlót nedves felmosóval.

Megjegyzés: nem alkalmas
kezeletlen fafelületekhez.
RM 532 Padlóápoló matt
kőhöz/linóleumhoz/PVC-hez
Optimális ápolás és védelem
matt mű- és nyerskőpadlóhoz, linóleumhoz és PVChez. Eltávolítja a lépésnyomokat, felújítja a
védőréteget, és a padló
selyemfényű ragyogást kap.

Első használatkor
1l
Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel.
Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az
nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószerből szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m²-t.
Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni
(kb. 20–-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.

RM 531 Padlóápoló felületkezelt parkettához /
laminált padlóhoz / parafához
Optimális ápolás és védelem
felületkezelt parkettához,
laminált és parafapadlóhoz.
Eltávolítja a lépésnyomokat,
felújítja a védőréteget, és a
padló selyemfényű ragyogást
kap.

Első használatkor
1l
Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel.
Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az
nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószerből szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m²-t.
Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni
(kb. 20-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.

Alkalmazás a már ápolt padlón
Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó
Megjegyzés: az ápolt padlót vízhez, Mmossa fel a padlót nedves felmosóval,
hagyja 24 órát keményedni. hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.
Ne vigyen fel rá vizet, ne toljon rajta bútort, ne lépjen a
padlóra cipővel. Fagymentes
helyen tárolja.

Megjegyzés: az ápolt padlót
hagyja 24 órát keményedni.
Ne vigyen fel rá vizet, ne toljon rajta bútort, ne lépjen a
padlóra cipővel. Fagymentes
helyen tárolja.
RM 530 Padlóápoló viaszolt /
olaj-viasz-bevonatú parkettához
Optimális ápolás és védelem
viaszolt vagy olaj-viasz-bevonatú fapadlókhoz. Eltávolítja a lépésnyomokat,
felújítja a védőréteget és a
padló selyemfényű ragyogást
kap.
Megjegyzés: az ápolt padlót
hagyja 24 órát keményedni.
Ne vigyen fel rá vizet, ne toljon rajta bútort, ne lépjen a
padlóra cipővel. Fagymentes
helyen tárolja.
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Alkalmazás a már ápolt padlón
Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó
vízhez, Mmossa fel a padlót nedves felmosóval,
hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.

Első használatkor
1l
Porszívózzon fel és nedves felmosóval mosson fel.
Mossa ki a felmosófejet és csavarja ki, hogy az
nedves legyen. Vigyen fel a felmosóval az ápolószerből szakaszonként és egyenletesen 10 ml/m²-t.
Hagyja a nedves védőréteget teljesen megszáradni
(kb. 20-30 perc), majd fényesítse ki a padlót.
Alkalmazás a már ápolt padlón
Porszívózzon fel. Adagoljon 30 ml/l-t a felmosó
vízhez, Mmossa fel a padlót nedves felmosóval,
hagyja megszáradni és igény szerint fényesítse ki.

TISZTÍTÓSZEREK

Termékleírás

Alkalmazás / adagolás

Kiszerelés

Cs.
egység

Cikkszám/
Darabszám

Vízkőmentesítő szerek gőztisztítókhoz
Gőztisztítók és más háztartási készülékek 6 × 17 g
Tegyen a porból egy csomagot egy tartályba (pl. mérőpohárba), és oldja fel 0,5 l hideg vízben. Töltse a vízkőmentesítő oldatot
a készülékbe (z. B. gőztisztító, vízforraló). A
vízkőtelenítés után a készüléket legalább
kétszer öblítse ki. Végül használja a készüléket szokás szerint.

Vízkőmentesítő patron
A Kärcher SC 3 gőztisztító
gyors és hatásos vízkőtelenítéséhez.

Gőztisztítók
A vízkőmentesítő patron hatékony és kényelmes ön-vízkőtelenítő technológiája
automatikusan megszabadítja a betöltött
vizet a vízkőtől, biztos védelmet nyújt a
vízkövesedés ellen, és meghosszabbítja a
készülék élettartamát. Kiegészítő vízkőmentesítési intézkedésekre nincs szükség.

15

1 darab

6.295-987.0

2.863-018.0

BELTÉRI

Vízkőmentesítő por
Hatékonyan vízkőmentesíti a
gőztisztítókat és más, forró
vízzel dolgozó készülékeket,
mint például a vízforralót
vagy a kávéfőzőt – a hosszú
élettartamért és az alacsony
energiafelhasználásért.

Üveg- és ablaktisztítószerek akkumulátoros ablaktisztító készülékekhez
RM 503 Ablaktisztító koncentrátum
Ablaktisztítószer praktikus
adagolású csomagolásban
minden vízálló sima felület,
például üveg, ablak, tükör,
zuhanykabin stb. csíkmentes
tisztításához. Gyorsabban
pergeti le az esőcseppeket,
és késlelteti az újbóli beszennyeződést.

Akkumulátoros ablaktisztító
Bontsa fel a tasakot. Töltse a koncentrátumot a szóróflakonba, és töltse fel 230 ml
vízzel.

RM 503 Üvegtisztító koncentrátum
Ablaktisztító koncentrátum
minden vízálló sima felület,
például üveg, ablak, tükör,
zuhanykabin stb. csíkmentes
tisztításához. Gyorsabban
pergeti le
az esőcseppeket, és késlelteti
az újbóli beszennyeződést.
RM 500 Üvegtisztító koncentrátum
Minden vízálló sima felület
csíkmentes tisztításához. Eltávolítja a makacs szennyeződéseket is, például a zsírrétegeket, rovarokat, bőrzsírt
és emissziós maradványokat.

4 × 20 ml

20

6.295-302.0

500 ml
Akkumulátoros ablaktisztító
Adagoljon 1 kupaknyi (20 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltse fel 230 ml
vízzel.
Kézi felhasználás
A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.

8

6.295-840.0

500 ml
Akkumulátoros ablaktisztító
Adagoljon 1,5 kupaknyi (30 ml) koncentrátumot a szóróflakonba, és töltse fel 220 ml
vízzel.
Kézi felhasználás
A termék kiválóan alkalmas kézi felhasználáshoz is.

8

6.295-933.0
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ÉLVEZZE A KERTET – TISZTA LELKIISMERETTEL
Egy dúsan zöldellő és virágzó kert rengeteg törődést igényel. És rengeteg vizet. A Kärcher kertápolási termékei fenntarthatósággal ötvözik az innovatív csúcstechnológiát, és felelősségteljes, forráskímélő vízhasználatot
tesznek lehetővé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szükséges vizet intelligens módon szabályozzák, energiatakarékosan szállítják, és lehetőség szerint veszteség nélkül oszlatják el a megcélzott területen. Tehát pontosan
ott, ahol sürgősen szükség van rá.

Tartalomjegyzék
Öntözőrendszerek
Szivattyúk
Merülőszivattyúk
Nyomószivattyúk
Tartozékok szivattyúrendszerekhez

192

196.
218.
220.
226.
238.

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

KERT

1

3

2

4

Hatékony
öntözés
a Kärcherrel

KERT

1

2

4
3

1 Ellátás
alternatív vízforrások által

3 A szükséges vízmennyiség
szállítása

2 A vízmennyiség vezérlése

4 Célzott szabadba juttatás
vízpazarlás nélkül

Minden, amire a kertjének szüksége van
A Kärcher minden kertrajongó szívét megdobogtatja. Hiszen
a tökéletesen összehangolt szivattyúk és locsolóeszközök
biztosítják a természeti forrásokkal történő felelősségteljes
bánásmódot, és kényelmes felhasználási megoldásokat nyújtanak. Házi vízellátó és kerti szivattyúink, például alternatív
forrásokból emelik át a vizet. Az innovatív vezérléstechnikának köszönhetően csak annyi vizet használnak fel, amennyire
szükség van. A kívánt vízmennyiség szállításáról masszív,
flexibilis és törhetetlen, minőségi Kärcher tömlők gondoskodnak. Ráadásul a szezonálisan telepíthető Kärcher Rain
System® lehetővé teszi a víz különösen kényelmes szabadba
juttatását. A Kärchernél mindent megtalál, amire kertjének
szüksége van.

1 Szivattyúk minden igényhez
Függetlenül attól, hogy Ön a házat vagy a kertet szeretné
alternatív forrásból származó vízzel ellátni, vagy gyorsan és
egyszerűen szeretné a nemkívánatos vizet kiszivattyúzni:
a Kärcher a felhasználási területhez megfelelő szivattyúval
áll rendelkezésre.
2 Önkiszolgálás növényei számára
Akár a mindennapokban, akár nyaralás alatt, vagy csak útközben: Önnek nem kell aggódnia kertje miatt. Hiszen
a Kärcher öntözőautomaták automatikusan vezérlik a kertöntözést – az Ön által megadott terv vagy a talaj nedvességtartalmától függő igények szerint.
3 Kényeztető program az egész kertnek
A Kärcherrel való öntözés rendszerben végzett kertápolást
jelent. Locsolófejeink és -pisztolyaink, esőztetőink, tömlőink,
öntözőautomatáink, valamint tömlőcsatlakoztató és -tároló
rendszereink működése ugyanis tökéletesen összehangolt.
4 A víz célzott szabadba juttatása
Az egyszerűen telepíthető Kärcher Rain System® pontosan a
növények igényeihez igazodik. Tökéletesen beilleszkedik a
sövénnyel beültetett és a bokros közegbe, a zöldség- és virágágyásokba, valamint időtakarékos módon és kényelmesen
pontosan oda szállítja a vizet, ahol szükség van rá.
A szabadba juttatott mennyiség eközben igény szerint állítható.
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11
14

10

5

13
17

18
7

Öntözőrendszerek
1

Kärcher Rain System®
További információt a xxx
– xxx. oldalakon talál

2

SensoTimer
ST 6 Duo eco!ogic
Cikkszám
2.645-214.0

3

Premium
CR 7.220 automata tömlődob
Cikkszám 2.645-218.0
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4

Premium fém
Szórópisztoly
Cikkszám
2.645-270.0

5

Kerti zuhany
Cikkszám
2.645-181.0

Premium Szórószár
Cikkszám
2.645-137.0

Nyomószivattyúk

Öntözőrendszerek

11

8

12
Compact
tömlődob 3.110
Cikkszám 2.645-210.0

13
BP 4 Garden
Set készlet
Cikkszám 1.645-352.0

14
BP 7 Home & Garden
Cikkszám 1.645-356.0

12

2
6

15

16

3
8
7

1

19
4

9

6

7

8

Plus univerzális
tömlőcsatlakozó
Cikkszám 2.645-193.0
Aqua Stop funkcióval:
Cikkszám 2.645-194.0

9

OS 5.320 SV
négyszög esőztető
Cikkszám
2.645-135.0

10

HT 4.520 Kit
tömlőkocsi
Cikkszám
2.645-168.0

Premium tömlőhordozó HR 7.315 Kit
Cikkszám
2.645-164.0

Merülőszivattyúk

15
BP 1 Barrel
Cikkszám
1.645-460.0

16
BP 6 Deep Well
Cikkszám
1.645-422.0

17
BP 2 Cistern
Cikkszám
1.645-420.0

18
SP 7 Dirt Inox
Cikkszám
1.645-506.0

19
SP 6 Flat Inox
Cikkszám
1.645-505.0
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ÖNTÖZÉS NYUGODT LELKIISMERETTEL
A Kärcher tökéletesen összehangolt locsolóeszközei a természeti erőforrásokkal való felelősségteljes bánásmódot biztosítják. Így az értékes víz optimális és ökológiailag ésszerű felhasználását teszik lehetővé. Az innovatív technika és a precíz érzékelők biztosítják, hogy pontosan azzal a vízmennyiséggel dolgozzanak, amire
a növényeknek a növekedéshez szükségük van. A zavartalan, természettel összhangban álló kerti örömökért
a Kärcher a legnagyobb hatékonyságon működő locsolófejeket és -pisztolyokat, esőztetőket, tömlőket, öntözőautomatákat, valamint tömlőcsatlakoztató és -tároló rendszereket kínál.

Tartalomjegyzék – Öntözőrendszerek
Automatikus öntözés
Kärcher Rain System®
Locsolófejek és öntözőrudak
Esőztetők
Tömlőcsatlakoztató rendszerek
Tömlők
Tömlőtárolás és tömlőkocsik
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ÖNTÖZŐRENDSZEREK

2

5

6

3

4

KERT

1

7

1 Szitáló sokoldalúság
Sokoldalú locsolófej-kínálatunk forgatható markolatokkal,
egyszerű vízmennyiség-szabályozással és kényelmes markolatelemekkel minden igényhez a megfelelő megoldást kínálja.
Ezenkívül a Plus és a Premium kategóriájú termékeink innovatív membrántechnológiával felszereltek, így egyetlen csepp
víz sem folyik mellé, és a kerti munka még kellemesebb
és hatékonyabb lesz!

5 Tömlődob kimondottan a kis felületekhez
A CR 3.110 tömlődob ideális megoldás a kisebb területek, például erkélyek, tetőteraszok vagy kiskertek öntözéséhez.
A tömlődob a csomagban található csapcsatlakozóval mind
a kültéri, mind a beltéri vízcsapokhoz csatlakoztatható.
Ráadásul a K 2 Compact készülékhez vízszállító tömlőként is
használható.

2 Tömlőcsatlakoztató elemek
A masszív, törésálló és hosszú élettartamú univerzális Kärcher
tömlőcsatlakozók a 3 általános tömlőátmérővel, és minden,
a kereskedelmi forgalomban kapható Click rendszerrel kompatibilisek. Az Aqua Stop funkció az elem kényelmes és fröccsenésmentes leválasztását teszi lehetővé.
A Kärcher locsolófejek és öntözőrózsák, valamint öntözőrudak
szintén minden szokványos Click rendszerrel kompatibilisek.

6 Célzott öntözés
Az új Kärcher Rain System® telepítése nagyon egyszerű. A rendszer alkalmazkodóképességének köszönhetően a vizet mindig
pontosan oda szállítja, ahol szükség van rá. A szabadba juttatott
mennyiség eközben igény szerint változtatható és pontról
pontra beállítható. Egyszóval: maximális rugalmasság jellemzi
a leghatékonyabb öntözés érdekében.

3 Sziporkázó ötletek
Legyen szó kicsi vagy nagy, sík vagy meredek területről,
a Kärcher esőztető programja minden, a kertben adódó helyzethez a megfelelő megoldást nyújtja. A felállítás és a kiigazítás megkönnyítése érdekében a Kärcher négyszög esőztetők
fröccsenésvédelemmel is felszereltek.

7 SensoTimer ST 6 eco!ogic
Az ST 6 és ST 6 Duo eco!ogic öntözőautomaták rugalmas
beállítási lehetőségeket kínálnak, valamint az öntözés egyedi és
igényekre szabott szabályozását teszik lehetővé. Az érzékelő
a növények gyökerének közelében méri a nedvesség mértékét,
és rádióhullámon elküldi ezt az információt a SensoTimer
számára. Amennyiben a nedvesség nem éri el a kívánt értéket,
az öntözés automatikusan beindul a következő beprogramozott
időpontban.

4 Mindig minden kéznél
A HR 7.300 kompakt öntözőállomás egy, a locsolófejek és az
öntözőrudak számára kialakított praktikus rögzítési lehetőséggel ellátott, fantasztikus tároló, amely a kertészkesztyűk
és hasonló felszerelések számára is tágas tárolási lehetőséget
biztosít. A tömlődob könnyedén levehető, és igény szerint
telepített vagy mobil tömlőtárolásra is használható.
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AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS

IGÉNY SZERINTI ÉS AUTOMATIKUS ÖNTÖZÉS

Öntözés okosan
A talajnedvesség túl alacsony
szintje esetén az öntözőrendszer automatikusan bekapcsol
a következő beprogramozott
időpontban.

Állandó rádiókapcsolat
A talajnedvesség mért értékét
a készülék kábel nélkül, rádiójel segítségével továbbítja
30 percenként a SensoTimer
számára.

KERT

WT 2 öntözőóra
WT 5 öntözőautomata
Egy 3 utas elosztó és egy öntö- Precíz, a hét napjaira beálzőóra előnyeit egyesíti egyetlen lítható programozásának kötermékben.
szönhetően a WT 5 különösen
olyan régiókban is alkalmas,
ahol öntözési korlátozások
vannak érvényben.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Tartalék érzékelőpárna

 Nedvesség által szabályozott öntözés: automatikusan
beindul, ha a kívánt talajnedvesség alá csökken az érték;
5 fokozatban állítható
 Beállítási lehetőség 2 öntözési időre (reggelenként és esténként)
 Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
 eco!ogic funkció: lehetővé teszi az öntözési időpontok
1-7 nappal történő elhalasztását
 Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
 Csapcsatlakozóval és előszűrővel
 Lemerült akkumulátor esetén lezárja a vízellátást

 Tartalék érzékelőpárna
az ST 6 eco!ogic és az ST
6 Duo eco!ogic készletek
SensoTimer egységéhez
 Javaslat: a párnát évente egyszer cserélni szükséges.
 A csomag tartalma: 2 db
párna

 2 programozható vízkimenettel
 1 programozható vízkimenettel
 2 nedvességet figyelő érzékelővel (kimene-  1 nedvességet figyelő érzékelőtenként 1 érzékelő)
vel
Automatikus öntözés
Csatlakozó menete G3/4 és G1
Cikkszám, áttetsző
csomagolásban

2.645-214.0

G3/4 és G1

–

2.645-213.0

2.645-242.0

WT 5 öntözőautomata

WT 4 öntözőautomata

WT 2 öntözőóra

 Precíz programozás a hét napjaira lebontva
 Az öntözés indítása és tartama
percre pontosan beállítható,
max. 120 percre
 Napi 2 öntözés
 Kézi öntözés lehetséges
 Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
 Szünet funkció: öntözés felfüggesztése 24 órára
 Csapcsatlakozóval és előszűrővel
 Lemerült akkumulátor esetén
lezárja a vízellátást

 Egyénre szabott, könnyű programozás
 Öntözési idő max. 120 perc
 Kézi öntözés lehetséges
 Kényelmes programozást támogató levehető kijelző
 Csapcsatlakozóval és előszűrővel
 Lemerült akkumulátor esetén
lezárja a vízellátást

 Az öntözés automatikusan leáll a
beállított idő eltelte után, max.
120 perc
 Ideális 3 tömlő egyetlen vízcsappal történő összekapcsolásához
 2 fokozatmentesen szabályozható vízcsatlakozó
 1, öntözőórával ellátott vízcsatlakozó
 Csapcsatlakozóval és előszűrővel

Automatikus öntözés
Csatlakozó menete G3/4 és G1
G3/4 és G1
G3/4 és G1
2.645-174.0
2.645-209.0
Cikkszám, áttetsző 2.645-219.0
csomagolásban
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19
mm.
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Kärcher Rain System®

ESŐ RENDELÉSRE
Az új Kärcher Rain System® a Micro-Dripping csepegtető eljárás és a hagyományos öntözés előnyeit egyesíti. A rendszer akár 4 bar nyomással és egy
csepegtető- és locsolómandzsettával ellátott 1/2”-os PVC tömlővel dolgozik.
Kiegészítésképpen a túlnyomás és a szennyrészecskék elleni védelemként
a rendszerbe építhető egy nyomáscsökkentő és egy szűrő. A Kärcher Rain System® bármelyik kerthez egyedileg hozzáigazítható.

Locsolómandzsetta

Tömítőmandzsetta

 A Kärcher Rain System®
tömlőjén való rögzítéshez
 A legegyszerűbb telepítés a beépített tűvel ellátott mandzsettának köszönhetően
 A vízmennyiség a fúvókafejen egyedileg beállítható (0-55 l/óra)
 Igazítható fúvókák
 Tartalma: 1 × 360°, 2 ×
180°, 2 × 90°

 A Kärcher Rain System®  A Kärcher Rain System® tömlőinek és csetömlőjén való rögzítéspegtető tömlőinek
hez
ágyásban történő rög Mandzsettanyílások
zítéséhez
lezárásához
 A legegyszerűbb telepí-  Az optimális leszúrási
mélységhez szükséges
tés a mandzsettának
jelöléssel ellátva
köszönhetően
 Belső tömítő gumifelü-  A csomag tartalma: 5
darab
lettel
 A csomag tartalma: 5
darab

Kärcher Rain System®
Szórási sugár, 2 bar ny.

1.3 m
1.8 m

Szórási sugár, 4 bar ny.
Cikkszám

Földbe szúrható csőtartó

KERT

Csepegtetőmandzsetta
 A Kärcher Rain System® tömlőjén való
rögzítéshez
 A legegyszerűbb telepítés a beépített
tűvel ellátott mandzsettának köszönhetően
 A vízmennyiség
egyedileg beállítható
 Állítható cseppmen�nyiség 0-10 l/óra
között
 A csomag tartalma: 5
darab

2.645-234.0

2.645-236.0

2.645-235.0

2.645-237.0

Kärcher Rain System® tömlő

Csepegtető tömlő

 Szállító tömlő a Kärcher Rain System®
rendszerhez
 A csepegtető-, tömítő- és locsolómandzsetták tökéletesen rögzíthetők rajta
 Optimálisan kombinálható a csatlakozóelemekkel
 Időjárás- és UV-álló külső réteg
 Kadmium-, bárium- és ólommentes
 Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a
csepegtető tömlővel kombinálható

 Hatékony öntözés a növények mentén
 Egyenletes eloszlatás a tömlő teljes hosszán
 Tetszőlegesen rövidebbre igazítható és a Kärcher Rain
System® rendszerrel kombinálható
 Akár 50 m-ig meghosszabbítható
 Optimális működés 2 bar nyomáson
 2 rétegű tömlő belső résszel és textilborítással
 Egészségileg ártalmatlan, ftalátmentes minőségi tömlő
 Kadmium-, bárium- és ólommentes

Kärcher Rain System®
Belső átmérő
1/2"
Hossz
10 m
Cikkszám (csomagolási 2.645-227.0
egység)

1/2"
10 m
2.645-229.0

1/2"
25 m
2.645-228.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19
mm
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Kärcher Rain System®

Kärcher Rain System® készletek –
A MÉRTÉK SZERINTI ÖNTÖZÉSHEZ

KERT

A SensoTimerrel tökéletesen együttműködő Kärcher Rain System®-et egyedileg
kertjéhez vagy teraszához igazíthatja. Minden méretű és bármilyen növényzettel betelepített kerthez való, tárolódobozzal felszerelt, csatlakoztatásra kész
készletek kaphatók. Ráadásul a csepegtető készlet optimálisan alkalmas az akár
15 növénnyel díszített teraszok hatékony öntözéséhez is.

Részecskeszűrő

Nyomáscsökkentő
szűrővel

T-idom
szabályozóval

 A Kärcher Rain
System® szen�nyeződésszemcséktől való védelmére
 A szűrőbetét kivehető és megtisztítható
 Könnyű kezelést
támogató ergonomikus formatervezés
 G3/4-es csapcsatlakozóval és
a Kärcher Rain
System® tömlőihez való csatlakozóval

 A Kärcher Rain
System® szennyeződésszemcséktől való védelmére
 A szűrőbetét kivehető és megtisztítható
 A bemeneti nyomást 4 bar kimeneti nyomásra
csökkenti
 Szűrővel
 G3/4-es csapcsatlakozóval és
a Kärcher Rain
System® tömlőihez való csatlakozóval

 3 Kärcher Rain Sys-  Két Kärcher Ratem® tömlő és a
in System® tömcsepegtetőtömlő
lő és a csepegösszekapcsolásátetőtömlő
hoz
összekapcsolásához
 Oldalsó elvezetés
szabályozható át Könnyű kezefolyással
lést támogató
ergonomikus
 Lehetővé teszi 2
formatervezés
független tömlővezeték lefektetését
 A csomag tartalma: 2 darab
 Könnyű kezelést
támogató ergonomikus formatervezés
 A csomag tartalma:
2 darab

 A Kärcher Rain
System® tömlő
lezárásához
 A csepegtető
tömlő lezárásához
 Könnyű kezelést
támogató ergonomikus formatervezés
 A csomag tartalma: 2 darab

2.645-226.0

2.645-231.0

2.645-233.0

Kärcher Rain System®
Cikkszám (csoma2.645-225.0
golási egység)

I-idom

Záró idom

2.645-232.0

Fúvókakészlet

Összekötőkészlet

Csepegtetőtömlő-készlet

 Kiegészítő készlet a Kärcher
Rain Box-hoz
 A Kärcher Rain System® tömlőn
való rögzítéshez
 Különféle növénycsoportok
egyedi öntözéséhez
 5 csepegtetőmandzsettával
 10 tömítőmandzsettával
 10 locsolómandzsettával (4 ×
90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 5 földbe szúrható csőtartóval

 Kiegészítő készlet a Kärcher Rain Box-hoz
 További Kärcher Rain System®
tömlők vagy csepegtetőtömlők
csatlakoztatásához
 4, szabályozóval ellátott T-idommal
 4 I-idommal
 5 záró idommal

 Ideális készlet a sövények és a
növények mentén történő célzott öntözéshez
 Csatlakozásra kész teljes készlet
 20 m csepegtetőtömlőt tartalmaz
 Részecskeszűrővel és záró
idommal

2.645-240.0

2.645-241.0

Kärcher Rain System®
Cikkszám (csomago2.645-239.0
lási egység)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Hatékony csepegtető öntözés
Megbízható öntözés a növények mentén. Akár 50 m
hosszan telepített növényzethez is alkalmas.

Célzott öntözés
A mennyiség-szabályozóval
ellátott csepegtetőmandzsettával célzottan öntözhet,
közvetlenül a növénynél.

Felületfedő öntözés
A locsolómandzsetták 3
különböző permetképben
állíthatók (360°, 180°, 90°), és
segítségükkel a vízmennyiség
is szabályozható.

Kärcher Rain Box

KERT

Rugalmas lefektetés
A csatlakozóelemek segítségével a Kärcher Rain System®
tömlői és csepegtetőtömlői
tetszés szerint kombinálhatók
egymással.







Ideális indulókészlet a hatékony öntözéshez
A rendszer minden egyedileg kialakított kerthez alkalmazkodik
A készlet öntözési megoldást kínál sövényekhez, bokrokhoz, virág- és zöldségágyásokhoz
Praktikus műanyag hordozóval
10 m csepegtetőtömlővel és 15 m Kärcher Rain System® tömlővel (vízszállító tömlőként, és a permetező fejek használatához is)
 A készlet tartalma: 4 T-idom vízátfolyó-szabályozással, 4 I-idom, 10 csepegtetőmandzsetta, 5 földbe
szúrható csőtartó a tömlők
rögzítéséhez, 5 záró idom, 1 szűrő és 2 csatlakozóelem
 1 G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval
 Opciós tartozék: SensoTimer eco!ogic az igény szerint irányított öntözéshez

Kärcher Rain System®
2.645-238.0
Cikkszám (csomagolási egység)
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Kärcher Rain System® csepegtető készlet











Kezdőkészlet igény szerinti öntözéshez maximum 15 növény öntözéséhez a balkonon és teraszon
Ideális cserepes növények, virágok- és balkonládákhoz
Egyszerű, szerszám nélküli összeszerelés
10 m flexibilis 1/2”-tömlő, G3/4-csapcsatlakozó G1/2-átalakítóval és tömlőcsatlakozóval vízcsaphoz
való rögzítéshez
10 m 4-mm csepegtetőtömlő a cserepekhez való összekötéshez
15 csepegtető, szabályozható vízmennyiség 0 tól 10 l/h
15 leszúrótüske a csepegtető közvetlen rögzítése a cseréphez vagy a 4 mm tömlő rögzítése
10 T-idom a 4 mm-es tömlő összeköttetéséhez
Végzáró (3 × kicsi, 1 × nagy) tömlők lezárásához
Egyedileg kombinálható és bővíthető, pl. Kärcher Rain System®- esőztető rendszer mint
a SensoTimer a hatékony szabályozáshoz

Kärcher Rain System®

Cikkszám (csomagolási egység)

2.645-276.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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IGÉNY SZERINTI ÖNTÖZÉS

KERT

A Kärcherrel a kert öntözése valódi szórakozás! Új, kiváló minőségű, 4 cserélhető permetképpel dolgozó multifunkciós fém locsolópisztolyunk az innovatív
membrántechnológiának köszönhetően megakadályozza az utólagos csepegést
– teszi ezt a permetkép állítása során és a lekapcsolást követően is. A praktikus
Kärcher kerti zuhany frissítő élményről gondoskodik, és növények öntözésére is
alkalmas. Az ergonomikus Kärcher Premium öntözőrúd pedig egy sokoldalúan
felhasználható univerzális multitalentum.

Premium multifunkciós
fém locsolópisztoly

Premium fém
locsolópisztoly

 Csepegésmentes használat
 Fémből készült elemek a különösen nagy ellenállóképességért és hosszú élettartamért
 Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
 Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
 4 permetkép: öntözőrózsa, vízpermet, gyöngysugár, vízszintes lapos sugár
 Ergonomikus, egykezes mennyiségszabályozás
min. - max. értékek között
 A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez

 Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
 Fémből készült elemek a különösen nagy ellenállóképességért és hosszú élettartamért
 Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
 A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
 Ergonomikus, egykezes mennyiségszabályozás min.
- max. értékek között
 A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez

Locsolófejek és öntözőrózsák
Cikkszám, kar2.645-271.0
tonpapírban

2.645-270.0

Plus multifunkciós locsolópisztoly

Plus locsolópisztoly

 Csepegésmentes használat
 Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
 Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
 4 permetkép: öntözőrózsa, vízpermet, vízszintes
lapos sugár, pontsugár
 Ergonomikus, egykezes mennyiségszabályozás
min. - max. értékek között
 A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez

 Forgatható markolat az egyedi felhasználási lehetőségekért
 Puha műanyagból készült elemek a nagyobb kényelemért és biztonságért
 A permetkép fokozatmentesen beállítható a pontsugarútól a kúpos sugarúig
 Ergonomikus, egykezes mennyiségszabályozás min.
- max. értékek között
 A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és folyamatos öntözéshez

Locsolófejek és öntözőrózsák
Cikkszám, kar2.645-269.0
tonpapírban

2.645-268.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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A markolat rugalmas beállítása
A forgatható markolat optimálisan a felhasználó egyéni
igényeihez igazítható.

Jól kézhez áll
A kiváló minőségű puha
elemek csúszásmentes,
ergonomikus munkavégzést
tesznek lehetővé, és védenek
a sérülésektől.

Kényelmes mennyiségszabályozás
A vízmennyiség kényelmesen,
egy kézzel beállítható.

KERT

Csepegésmentes használat
A kettős membrántechnológia
megbízhatóan gondoskodik
a csepegésmentes használatról a permetkép állításánál és
a lekapcsolást követően.

Multifunkciós
locsolópisztoly

Locsolópisztoly

Szabályozható
locsolófej

Locsolófej

 A permetkép fokozat-  A permetkép fokozat-  A permetkép fokomentesen beállítható
mentesen beállítható
zatmentesen beállítható a pontsugarútól
a pontsugarútól a kúa pontsugarútól
pos és öntöző sugárig
a kúpos sugarúig
a kúpos sugarúig
 Ergonomikus, egyke Ergonomikus, egyke Ergonomikus, egykezes mennyiségszabázes mennyiségszabázes mennyiségszalyozás min. - max. érlyozás min. - max. érbályozás
tékek között
tékek között
0 - max. értékek között
 A kioldó egyszerű rög-  A kioldó egyszerű rögzítése a kényelmes és
zítése a kényelmes és
folyamatos öntözésfolyamatos öntözéshez
hez

 A permetkép állítási útja
rövid
 A permetkép fokozatmentesen állítható a
pontsugarútól a kúpos
sugarúig
 A vízátfolyás lezárható

		

Locsolófejek és öntözőrózsák
Cikkszám,
2.645-266.0
kartonpapírban
Cikkszám,
csomagolás nélkül

2.645-274.0

2.645-265.0

2.645-267.0

2.645-264.0

2.645-273.0

2.645-275.0

2.645-272.0

Plus multifunkciós
locsolópisztoly készlet

Locsolópisztoly készlet

Locsolófej készlet

Öntözőkészlet
 Plus multifunkciós locsolópisztollyal (2.645-269.0)
 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-193.0)
 Aqua Stop funkcióval ellátott
Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645-194.0)
 G3/4-es csapcsatlakozóval és
G1/2-es átalakítóval (2.645006.0)

Készlet
 Locsolópisztollyal (2.645-265.0)
 1/2”-hoz és 5/8”-hoz való tömlőcsatlakozóval
 1/2”-hoz és 5/8”-hoz való, Aqua
Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
 G3/4-es csapcsatlakozóval és
G1/2-es átalakítóval

Indulókészlet
 Locsolófejjel (2.645-264.0)
 1/2”-hoz és 5/8”-hoz való tömlőcsatlakozóval
 1/2”-hoz és 5/8”-hoz való, Aqua
Stop funkcióval ellátott tömlőcsatlakozóval
 G3/4-es csapcsatlakozóval és
G1/2-es átalakítóval

Locsolófejek és öntözőrózsák
2.645-290.0
Cikkszám,
kartonpapírban

2.645-289.0

2.645-288.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
203

LOCSOLÓFEJEK ÉS ÖNTÖZŐRUDAK

KERTI SZÓRAKOZÁS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Zuhanyozó rúd és öntözőrúd
egyben
A növények megöntözéséhez
a zuhanyozó rudat a tartóberendezésből egyszerűen ki
lehet emelni.

Stabil állás
A háromlábú állványnak és a
leszúrótüskének köszönhetően
a zuhanyozó minden talajon
stabilan megáll.

Tisztán és rendben
A zuhanyozó gyorsan és kényelmesen szétszerelhető és
helytakarékosan tárolható.

KERT

Kicsiknek és nagyoknak
A zuhanyozó magassága egy
kézzel, gombnyomásra beállítható 1,5 és 2,2 m között.

Kerti zuhany







Háromlábú állvánnyal és leszúrótüskével; 3 perc alatt felállítható
Állítható magasság 1,5 és 2,2 m között
Levehető zuhanyozó és öntözőrúd (2 az 1-ben)
Mozgatható locsolófej (180°) széles zuhanysugárral
Az átfolyó víz mennyisége egy kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
Kényelmesen és helytakarékosan tárolható

Kerti zuhanyok és öntözőrudak
Cikkszám

2.645-181.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Mozgatható locsolófej
A 180 fokban forgatható
locsolófej segít az öntözés
közben bekövetkező izombántalmak elkerülésében.

Bővíthető hosszúság
A teleszkópos öntözőrúd
kényelmes kartávolságot tesz
lehetővé, főképp a nagyméretű ágyások és a magasba
akasztott növények esetén.

Bővíthető hosszúság
Az öntözőrúd a fali tartóval
kombinálva szempillantás
alatt kerti zuhannyá alakul.

KERT

Kényelmes
mennyiségszabályozás
A vízmennyiség az ergonomikus markolatnak köszönhetően egy kézzel szabályozható.

Öntözőrudak
Cikkszám, áttetsző
csomagolásban

Premium

Plus

Öntözőrúd

 Az átfolyó víz mennyisége egy
kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
 6 permetkép
 Mozgatható locsolófej (180°)
 Kényelmesen felakasztható
 Teleszkópos rúd (70 –105 cm)

 Az átfolyó víz mennyisége egy
kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
 6 permetkép
 Mozgatható locsolófej (180°)
 Kényelmesen felakasztható

 Az átfolyó víz mennyisége egy
kézzel, valamint On/Off funkcióval beállítható
 6 permetkép

2.645-137.0

2.645-158.0

2.645-157.0

Fali tartó
 Öntözőrudak rögzítése kerti zuhanyként való használathoz
 Beltéri falakon öntözőrudak és egyéb csövek tárolásához is használható (cső átmérője: 16–20 mm)
 Tiplikkel és csavarokkal

Kerti zuhanyok és öntözőrudak
Cikkszám (csoma2.645-182.0
golási egység
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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ÖTLETES ESŐZTETŐK

KERT

A Kärcher sokoldalú esőztető-kínálata optimális megoldást jelent minden kert
számára, legyen az nagy, kicsi, sík vagy meredek. A négyszögesőztető-sorozat
egyedülálló fröccsenésvédelmével pedig még egyszerűbb a felállítás: az esőztetőt
gyorsan felállíthatja a megfelelő helyzetbe anélkül, hogy közben nedves lenne.

Esőztetők
Öntözési távolság
2 bar nyomáson
4 bar nyomáson
Permetkép

Cikkszám

RS 130/3
köresőztető

RS 120/2
köresőztető

 Masszív fémkarok
 Max. öntözési terület
133 m2

 Beállítható locsolásszög  Masszív leszúrótüske az  Különféle öntözési
egyenetlen vagy mereformák a 6 különbö Max. öntözési terület
ző alakú fúvókával
dek talajhoz
113 m2
 Max. öntözési terület 64  Fali tartó
m2
 Max. öntözési
 Kiegészítő adapter a
terület 78 m2
négyszögletes területek
öntözéséhez

ø m-ben
11
13

m2
95
133

2.645-019.0

CS 90 Vario

MS 100 multifunkciós
felületesőztető, 6-szoros

ø m-ben m2
8
50
12
113

ø m-ben m2
9
64
9
64

ø m-ben m2
8.4
55
10
78

2.645-020.0

2.645-025.0

2.645-026.0

PS 300 impulzus-, kör- és szektoresőztető

CS 90 Spike permetező esőztető

 Öntözési terület 30-360° között
 Masszív leszúrótüske az egyenetlen és meredek talajhoz
 Állítható öntözési sugár pl. fák alatti öntözéshez
 Masszív leszúrótüske az egyenetlen és meredek  Max. öntözési terület2) 64 m2
talajhoz
 Max. öntözési terület2) 706 m2
Esőztetők
Öntözési távolság
2 bar nyomáson
4 bar nyomáson
Permetkép
Cikkszám

ø m-ben
25
30

m2
490
706

2.645-023.0

ø m-ben
9
9

m2
64
64

2.645-024.0

Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Kényelmes felállítás
A fröccsenésvédelem megvédi
a felhasználót az esőztető
felállításánál.

Száraz területen
Az öntözési terület és a vízmennyiség beállítása nedvesség elől védve, kényelmesen
végezhető.

Változtatható öntözési szélesség
A fúvókák lekapcsolásával
szabályozható az öntözési
szélesség.

KERT

Négyszög esőztetők
Fokozatmentesen állítható öntözési terület max. 320 m²-ig.

Esőztetők
Öntözési távolság
2 bar nyomáson
4 bar nyomáson
Permetkép
Cikkszám

OS 5.320 SV
négyszög esőztető

OS 5.320 S
négyszög esőztető

OS 3.220
négyszög esőztető

 A hatótávolság fokozatmentesen
beállítható
 Különösen hosszú élettartamú
mechanika
 Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
 Állítható vízmennyiség (0 – max.)
 Max. öntözési terület2) 320 m²
 Szabályozható öntözési szélesség

 A hatótávolság fokozatmentesen
beállítható
 Különösen hosszú élettartamú mechanika
 Kényelmes felállítás a fröccsenésvédelemnek köszönhetően
 Állítható vízmennyiség (0 – max.)
 Max. öntözési terület2) 320 m²

 A hatótávolság fokozatmentesen
beállítható
 Különösen hosszú élettartamú
mechanika
 Max. öntözési terület2 220 m²

Hossz m Width m
5–16
5–12
6–20
6–16

2.645-135.0

m2
25–190
36–320

Hossz m
5–16
6–20

Szél. m m2
12
60–190
16
100–320

2.645-134.0

Hossz m
5–14
6–17

Szél. m
9
13

m2
45–120
80–220

2.645-133.0

Minden, az öntözési felületre vonatkozó adat 4 bar rendszernyomásra vonatkozik.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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EGY CSATLAKOZÓ – HÁROM ÁTMÉRŐ
Mindegy, milyen tömlőátmérővel van dolga, 1/2”-ossal, 5/8”-ossal vagy 3/4”-ossal, a Kärcher univerzális és kiválóan tömítő tömlőcsatlakozók mindig garantáltan
illeszkednek. Ezenkívül a csatlakozók kitűnő stabilitással, valamint maximális
húzó- és szakítószilárdsággal bírnak, és Aqua Stop funkcióval vagy anélkül is
választhatóak. Továbbá a kiváló minőségű Kärcher sárgaréz-sorozat kimondottan
az igényes kerti felhasználáshoz lett kifejlesztve. A masszív termékek kimunkálása és hosszú élettartama kimagasló. Természetesen az összes Kärcher csatlakoztatórendszer kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható szokványos
Click rendszerekkel.

1/2" = 13 mm

5/8" = 15 mm

KERT

3/4" = 19 mm

Premium univerzális tömlőcsatlakozó

Premium univerzális Plus univerzális
tömlőcsatlakozó Aqua tömlőcsatlakozó
Stop funkcióval

Plus univerzális
tömlőcsatlakozó
Aqua Stop funkcióval

Univerzális
tömlőcsatlakozó

 Masszív tömlőrögzítő alumíniumból
 Markolaton kialakított mélyedések puha
műanyagból a
könnyed kezelhetőségért
 Univerzálisan
használható minden szokványos
kerti tömlőhöz

 Masszív tömlőrög-  Markolaton kizítő alumíniumból
alakított mélyedések puha
 Markolaton kialakíműanyagból a
tott mélyedések
könnyed kezelpuha műanyagból a
hetőségért
könnyed kezelhetőségért
 Univerzálisan
használható
 Fröccsenésmentes
minden szokváleválasztás az Aqua
nyos kerti tömStop funkciónak
lőhöz
köszönhetően
 Univerzálisan használható minden
szokványos kerti
tömlőhöz

 Markolaton kialakított mélyedések
puha műanyagból a
könnyed kezelhetőségért
 Fröccsenésmentes
leválasztás az Aqua
Stop funkciónak
köszönhetően
 Univerzálisan használható minden
szokványos kerti
tömlőhöz

 Ergonomikus
formatervezés
a könnyed kezelhetőségért
 Univerzálisan
használható
minden szokványos kerti
tömlőhöz

Tömlőcsatlakoztató rendszerek
Cikkszám
2.645-195.0)

2.645-196.0

2.645-193.0

2.645-194.0

2.645-191.0

Cikkszám

–

–

2.645-203.0

2.645-204.0

2.645-201.0

Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua
Stop funkcióval

Univerzális
tömlőjavító

 Ergonomikus for-  Ergonomikus formatervezés a
matervezés a
könnyed kezelhekönnyed kezelhetőségért
tőségért
 Fröccsenésmentes  2 tömlő összekapcsolásához vagy
leválasztás az
javításához
Aqua Stop funkciónak köszönhető-  Univerzálisan
en
használható minden szokványos
 Univerzálisan
használható minkerti tömlőhöz
den szokványos
kerti tömlőhöz
Tömlőcsatlakoztató rendszerek
Cikkszám
2.645-192.0
Cikkszám

2.645-202.0

2.645-197.0

Szabályozó szelep

G3/4-es csapcsatla- G1-es csapcsatlakokozó G1/2-es átala- zó G3/4-es átalakíkítóval
tóval

 Az átfolyás szabá-  Különösen mas�-  Különösen mas�lyozásához
szív
szív
 2 utas csatlakozó-  Az átalakító lehe-  Az átalakító leheval
tővé teszi a 2
tővé teszi a 2 különböző menetkülönböző me Tömlő és esőztető,
netmérethez való
mérethez való
vagy 2 tömlő ös�csatlakoztatást
szekapcsolásához
csatlakoztatást
 Elsősorban a Kär Minden szokvácher kerti szivat�nyos Click rendtyúkhoz való csatszerhez / csatlalakoztatáshoz
kozóhoz
alkalmas

2.645-198.0

2.645-006.0

2.645-007.0

2.645-065.0

2.645-066.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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3 utas elosztó
Kiváló minőségű 3 utas
elosztó 3 független szabályozóval.

Mélyedések a markolaton
A különösen kényelmes, markolaton kialakított mélyedések megkönnyítik a Kärcher
Premium és Plus csatlakozók
fel- és leszerelését.

3 utas csatlakozó
Intelligens 3 utas csatlakozó 3
tömlő egyszerű összekapcsolásához.

KERT

Aqua Stop funkció
A fröccsenésmentes, biztonságos leválasztásért.

Csapcsatlakozó kerek vízcsapokhoz

Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez

2 utas elosztó

 Tökéletes a menetnél- küli vízcsapokhoz
 Az átalakítónak
köszönhetően
15-20 mm közötti külső átmérőkhöz alkalmas
 Szerszám nélkül
szerelhető a
nemesacél tömlőbilincs megszorításával
 Kompatibilis a
kereskedelmi
forgalomban
kapható Click
rendszerekkel

 Lehetővé teszi
egykerti tömlő
házban történő
csatlakoztatását
 Masszív rögzítés
a sárgaréz belső
menetnek köszönhetően
 Menetvédelem a
könnyű rögzítésért

 2 utas csatlakozó
 2 független,sza-  Csapcsatlakozó
tömlőösszekapcsobályozható vízG1-esmenetes
lásához
Wasser-csatlavízcsapokhozés
kozás
G3/4-es átalakító-  3 utas csatlakozó
hoz
 Ideális két tömlő
tömlőösszekapcsolásához
egy G3/4-es víz-  Lehetővé teszi az
csaphoztörténő
egyidejűleg 3
 Masszív formatercsatlakoztatásátömlőveltörténő
vezés
ra
öntözést
 G3/4-es csap 3 független, fokocsatlakozó G1/2zatmentes szabályozó
es átalakítóval
 3 csapcsatlakozóval

3 utas elosztó

2 utas csatlakozó + 3
utas csatlakozó

Tömlőcsatlakoztató rendszerek
Cikkszám
2.645-256.0

2.645-010.0

2.645-199.0

2.645-200.0

2.645-008.0 I -009.0

Cikkszám

–

–

–

2.645-068.0

–

Készülékcsatlakoztató
G1/2 I G3/4

Tömítőgyűrű-készlet

 Tömlőcsatlakozók és pl. belső
menetes esőztetők összekapcsolásához

 3 tömítőgyűrű (2 × G3/4-eshez,  6 tömítőgyűrű (4 × 10,8 × 2,6
1 × G1-eshez)
mm, 1 × 15,9 × 2,6 mm, 1 × 17,1
× 2,6 mm)
 1 előszűrő G3/4-es csapcsatlakozóhoz
 1 szűrő esőztetőhöz

Tömlőcsatlakoztató rendszerek
Cikkszám
2.645-098.0 I -099.0

2.645-073.0

O-gyűrű készlet

2.645-074.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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EGY ERŐS KAPOCS

Hosszú élettartamú anyag
A kiváló minőségű sárgaréz sorozat kimondottan az
igényes kerti felhasználáshoz
készült.

KERT

Műanyag gyűrű
Kényelmes markolat a puha
műanyagból készült gyűrűnek
köszönhetően.

Sárgaréz sorozat
Cikkszám, áttetsző
csomagolásban

Sárgaréz sorozat
Cikkszám, áttetsző
csomagolásban

Sárgaréz tömlőcsat- Sárgaréz tömlőcsat- Sárgaréz tömlőlakozó,
lakozó Aqua Stop
csatlakozó, 3/4”
1/2”
funkcióval, 1/2” é

Sárgaréz tömlőcsatlakozó Aqua
Stop funkcióval,
3/4”

 Kiváló minőségű  Kiváló minőségű  Kiváló minőségű
sárgaréz tömlősárgaréz tömlősárgaréz tömlőcsatlakozó
csatlakozó
csatlakozó
 Kényelmes gumi-  Kényelmes gumi-  Kényelmes gumigyűrű a markolagyűrű a markolagyűrű a markolaton a könnyű keton a könnyű keton a könnyű
zelhetőségért és a
zelhetőségért és a
kezelhetőségért
jobb rögzítéshez
jobb rögzítéshez
és a jobb rögzítéshez
 Illik az 1/2"-os
 Fröccsenésmentes
 Illik a 3/4"-os
tömlőkhöz
leválasztás az
tömlőkhöz
Aqua Stop funkciónak köszönhetően
 Illik az 1/2"-os
tömlőkhöz

 Kiváló minőségű 
sárgaréz tömlőcsatlakozó
 Kényelmes gumigyűrű a markolaton a könnyű kezelhetőségért és a 
jobb rögzítéshez
 Fröccsenésmentes 
leválasztás az
Aqua Stop funkciónak köszönhetően
 Illik a 3/4"-os
tömlőkhöz

2.645-015.0

2.645-018.0

2.645-017.0

2.645-016.0

Sárgaréz tömlőjavító, 1/2” és 3/4”

1/2"-os és 5/8"-os
(2.645-102.0) vagy
3/4"-os (2.645103.0) belső átmérőjű tömlők összekapcsolásához
Sérült tömlő javításához
Masszív sárgarézből

2.645-102.0 I -103.0

2 utas sárgaréz
csatlakozó

Sárgaréz G1-es csapcsat3 utas sárgaréz csatlakozó G3/4-es sárgaréz csapcsatlakozó G1/2-es átala- lakozó
kítóval

 Két tömlő összekapcsolásához és tömlőhosszabbításhoz
 Masszív sárgarézből

 Három tömlő összekap-  Kiváló minőségű sárga-  Kiváló minőségű sárgacsolásához
réz csapcsatlakozó
réz csapcsatlakozó
 Lehetővé teszi 2 füg Kényelmes gumigyűrű  Kényelmes gumigyűrű
getlen tömlővezeték
a markolaton a könnyű
a markolaton a könnyű
lefektetését
kezelhetőségért és a
kezelhetőségért és a
jobb rögzítéshez
jobb rögzítéshez
 Masszív sárgarézből
 Az átalakító lehetővé
teszi a 2 különböző
menetmérethez való
csatlakoztatást

2.645-100.0

2.645-101.0

2.645-013.0

2.645-014.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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EGÉSZSÉGTUDATOS ÖNTÖZÉS – FTALÁTOK NÉLKÜL

Tömlők
Belső átmérő
Hossz
Súly
g/m
Cikkszám

Tömlők
Belső átmérő
Hossz
Súly
g/m
Cikkszám
2)
3)

PrimoFlex® Premium tömlő

PrimoFlex® Plus tömlő

 Igényes kertészkedőknek
 Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi
kerti tömlő
 Ellenáll a nagy nyomásnak a kettős rétegezésnek köszönhetően: innovatív szövött és keresztszálas szövet sárga DuPont™ Kevlar®2) szálakkal
 5 réteg
 Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
 A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében
 Szélsőségesen rugalmas, törés- és csavarodásálló
 Repesztőnyomás 50 bar3)
 Rendkívül hőálló –20 és +65 °C között
 Kadmium-, bárium- és ólommentes
 18 év garancia

 Gyakorlott kertészkedőknek
 Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti
tömlő
 Szélsőségesen masszív, rugalmas és törésálló tömlő
 Innovatív keresztszálas szövet sárga DuPont™ Kevlar®2)
szálakkal
 3 réteg
 Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
 A fényt át nem eresztő belső réteg megakadályozza az
algaképződést a tömlő belsejében
 Repesztőnyomás 45 bar3)
 Rendkívül hőálló –20 és +65 °C között
 Kadmium-, bárium- és ólommentes
 15 év garancia

1/2"
20 m
155
2.645150.0

1/2"

50 m
155
2.645-151.0

20 m
130
2.645144.0

50 m
130
2.645-145.0

3/4"
25 m
230
2.645148.0

50 m
230
2.645-149.0

PrimoFlex® tömlő

Spiráltömlő készlet I
Spiráltömlő indulókészlet, 10 m

 Könnyen kezelhető kerti tömlő nyomásálló, szövött
rétegezéssel
 Egészségre ártalmatlan, ftalátmentes minőségi kerti
tömlő
 3 réteg
 Időjárás- és UV-álló külső fedőréteg
 A fényt át nem eresztő köztes réteg megakadályozza
az algaképződést a tömlő belsejében
 Repesztőnyomás 24 bar3)
 Rendkívül hőálló –20 és +65 °C között
 Kadmium-, bárium- és ólommentes
 12 év garancia
 Méteráruként kapható az egyedi hosszúsághoz,
max. 50 m (csak 2.645-247.0)

 Ideális kisebb kertek, erkélyek, teraszok
vagy kempingek növényeinek öntözéséhez
 10 m ftalátmentes, törés- és UV-álló spiráltömlő
 Multifunkciós pisztoly 4 permetképpel
 2 spiráltömlő-csatlakozó törésvédelemmel,
1 × Aqua Stop funkcióval
 G3/4-es csapcsatlakozó és belső szerelvényekhez
való csapcsatlakozó (csak 2.645-178.0)
 Fali tartó (csak 2.645-178.0)

20 m
110
2.645-138.0

1/2"
50 m
110
2.645-139.0

KERT

A Kärcher PrimoFlex® minőségi tömlők mentesek az egészségre káros lágyítószerektől. Nagy teherbírásukkal, rugalmasságukkal és törésállóságukkal, valamint optimális funkcióikkal és kezelhetőségükkel lenyűgözik felhasználójukat.
Számos tömlőnk emellett praktikus készletben kapható, így azon nyomban
használatra kész.

3/4”
30m
110

25m
220

50m
220

2.645-248.0

2.645-142.0

2.645-143.0

A DuPont™ és a Kevlar® az E.I. du Pont de Nemours and Company márkái vagy bejegyzett márkái.
Az adatok az 1/2”-es (13 mm-es) szerelvény nélküli tömlőkre vonatkoznak.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Tömlőcsatlakoztató készlet
Ideális a kert öntözéséhez
és magasnyomású tisztítók
vízellátásához.

Tömlőkészlet vízellátáshoz
Kerek, menet nélküli vízcsapokhoz való csatlakoztatáshoz. A kényelmes vízellátáshoz.

Tömlőtartó
Praktikus tömlőtartó a falon
történő elhelyezéshez.

KERT

Tömlőkészlet
Ideális kezdőknek, kertek és
teraszok öntözéséhez.

Tömlőkészletek
Hossz
Cikkszám

Tömlőkészletek
Hossz
Cikkszám

Tömlőkészlet, 20 m

Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m Tömlőkészlet tömlőtartóval, 30 m

 Ideális készlet kezdőknek
 Locsolópisztoly (2.645-265.0)
 G3/4-es csapcsatlakozó G1/2es átalakítóval (2.645-006.0)
 1/2"-PrimoFlex® tömlő
 Univerzális tömlőcsatlakozó
(2.645-191.0)
 Univerzális tömlőcsatlakozó
Aqua Stop funkcióval (2.645192.0)

 Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként
történő
felhasználáshoz
 Tömlőtartó
 Locsolófej (2.645-264.0)
 G1-es csapcsatlakozó G3/4-es
átalakítóval (2.645-007.0)
 1/2"-PrimoFlex® tömlő
 Univerzális tömlőcsatlakozó
(2.645-191.0)
 Univerzális tömlőcsatlakozó
Aqua Stop funkcióval (2.645192.0)

 Ideális készlet kezdőknek
 Locsolópisztoly (2.645-265.0)
 G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es
átalakítóval (2.645-006.0)
 1/2”-PrimoFlex® tömlő
 Univerzális tömlőcsatlakozó
(2.645-191.0)
 Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua
Stop funkcióval (2.645-192.0)

20 m
2.645-115.0

15 m
2.645-114.0

30 m
2.645-282.0

Tömlőcsatlakozó készlet
magasnyomású tisztítókhoz

Csatlakozó készlet

 Ideális készlet egy magasnyomású tisztító vízszállítójaként
történő felhasználáshoz
 10 m 3/4"-PrimoFlex® tömlő
 G3/4-es csapcsatlakozó
 Univerzális tömlőcsatlakozó
(2.645-193.0)
 Univerzális tömlőcsatlakozó
Aqua Stop funkcióval (2.645194.0)

 A tömlőkocsi és –tartó vízcsappal történő összekapcsolásához
 Illik minden szokványos termékhez
 G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval (2.645-006.0)
 2 × Univerzális tömlőcsatlakozó
(2.645-191.0)
 1,5 m 5/8"-PrimoFlex® tömlő

10 m
2.645-156.0

2.645-122.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

212

213

TÖMLŐTÁROLÁS ÉS TÖMLŐKOCSIK

AZ ÚJ MOZGÁSSZABADSÁG

KERT

Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és -ráncigálás: a Kärcher új tömlőkocsijai jelentősen megkönnyítik a kerti munkát. Végre nem kell többé a tömlőt
fáradságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen
A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszi könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. Ezen felül a tömlők számos praktikus Kärcher tárolórendszerrel elegánsan tárolhatók és szükség esetén gyorsan elővehetők. Például az
egyenletesen működő automatikus tömlőbehúzóval, a beépített szögszabályozóval és a 180 fokos forgatási lehetőséggel kifejlesztett CR 7.220 Automatic
Premium tömlődobozzal.

Mobil tömlőtárolás
Tömlőkapacitás
1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)
3/4" (19 mm)
Cikkszám

HT 80 M fém tömlőkocsi

HT 80 M Kit fém tömlőkocsi








 Olyan, mint a HT 80 M tömlőkocsi
 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Plus tömlővel 2.645-144.0,
Plus locsolópisztollyal 2.645-268.0, 4 Plus
univerzális tömlőcsatlakozóval (3 × 2.645-193.0, 1
× 2.645-194.0) és G3/4-es csapcsatlakozóval

Masszív és rozsdaálló acélkeret és dob
Csúszásmentes, ergonomikus markolat
Állítható magasságú tolóvilla
Tömlővezetés és szabadon futó kézi hajtókar
Lekerekített tömlőcsatlakozó
2 Plus univerzális tömlőcsatlakozóval (2.645193.0)

max. 80 m
max. 60 m
max. 40 m
2.645-042.0

max. 80 m
max. 60 m
max. 40 m
2.645-043.0

HT 4.500 tömlőkocsi

HT 4.520 Kit 1/2”
tömlőkocsi

 Csúszásmentes, ergonomikus

markolat

 Állítható magasságú tolóvilla
 Összecsukható a helytakarékos 
tároláshoz
 Lekerekített tömlőcsatlakozó
 Rögzítési lehetőség az öntözőrúd

és
a locsolófej számára
 Nagyobb mobilitás a rövid tömlőkhöz kialakított tartófülnek
köszönhetően
 2 tömlőcsatlakozó
 Készre szerelt
Mobil tömlőtárolás
Tömlőkapacitás
1/2” (13 mm)
3/4" (19 mm)
Cikkszám

max. 50 m
max. 23 m
2.645-170.0

Olyan, mint a HT 4.500
HT 4.520 Kit 1/2" készlet 20 m
1/2"-PrimoFlex® tömlővel
Locsolófej (2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakozó, 1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop
funkcióval, G3/4-es csapcsatlakozó és
G1/2-es átalakító
Készre szerelt

max. 50 m
max. 23 m
2.645-168.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Nagyobb mozgásszabadság
Elég volt a tömlő vesződséges
ráncigálásából: az akadályok
az új tömlőkocsival most egészen egyszerűen és elegánsan
áthidalhatók.

Kompakt kényelem
Az új Kärcher tömlőkocsik
különösen helytakarékosan
tárolhatók.

Masszív és hosszú élettartamú
Kiváló minőségű fém tömlőkocsi igényes kertészkedőknek.

KERT

Stílusosan mozgékony
Egyszerűen akassza a rövid
tömlővégződést a tartófülre, helyezze a tartozékokat
közvetlenül a készülékre, és
vigye a tömlőkocsit kényelmesen a felhasználási helyre.

HT 3.400 tömlőkocsi
 Állítható magasságú tolóvilla
 Összecsukható a helytakarékos tároláshoz
 Készre szerelt

Mobil tömlőtárolás
Tömlőkapacitás
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
Cikkszám

max. 40 m
max. 20 m
2.645-180.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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TÖKÉLETESÍTETT TÖMLŐTÁROLÁS

Praktikus elfordulásgátló
Az állítható elfordulásgátlóval
elkerülhetők a falon és tárgyakon okozható sérülések.

Mennyeien kompakt
Ideális az erkélyhez: a jelentéktelen súlynak és a kompakt
méreteknek köszönhetően a
CR 3.110 pofonegyszerűen
szállítható.

Könnyen járó tömlőfeltekerés
A tömlő és a tartólábak
közötti optimális távolság
kényelmes feltekerést tesz
lehetővé.

KERT

Funkcionális és visszafogott
Nem akad be, a látvány nem
zavaró: A szélsőségesen lapos
kivitelezésű fali tartó nagyon
visszafogott. A CR 7.220 Automatic biztonságosan fel, majd
leemelhető.

Premium CR 7.220 automata tömlődob






Automatikus és rendezett tömlőfeltekerés
Könnyen járó tömlőletekerés
Lapos, helytakarékos fali tartó
0°-180°-ig elforgatható
Az állítható elfordulásgátlóval elkerülhetők a tömlődob közelében
lévő falon és tárgyakon okozható sérülések
 20 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes 1/2"-es tömlővel, Plus locsolófejjel, 1 tömlőcsatlakozóval, 1 Aqua Stop funkciós tömlőcsatlakozóval, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval
 Kényelmes tartozéktárolás
 Készre szerelt
Telepített tömlőtárolás
Tömlőkapacitás
Cikkszám

1/2" (13 mm) = max. 20 m
2.645-218.0

CR 3.110 kompakt tömlődoboz






Első tömlődob erkélyek, tetőteraszok és kiskertek öntözéséhez
Különösen helytakarékosan tárolható a lakásban
Nincs se szennyeződés, se vízkifolyás a lakásban
Kényelmes és gyors fel- és letekerés
A vízszállító tömlő és a tartozékok közvetlenül a tömlődobozon tárolhatóak
 10 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes tömlővel, Plus locsolófejjel,
2 Aqua Stop funkciós tömlőcsatlakozóval a fröccsenésmentes leválasztáshoz, G3/4-es csapcsatlakozóval és G1/2-es átalakítóval, lapos
fali tartóval, bel- és kültéri vízcsapokhoz való csatlakozóidomokkal
 Készre szerelt

Telepített tömlőtárolás
Tömlőkapacitás
Cikkszám

5/16" (8 mm) = max. 10 m
2.645-210.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Mindig gyorsan kéznél
Nincs többé rendetlenség,
nincs többé fárasztó keresgélés: az új tömlőtartók és
–hordozók elegendő helyet
nyújtanak a kerti tartozékoknak.

Kényelmes öntözés
A praktikus fali tartó fáradságmentes, hajolgatásmentes
öntözést tesz lehetővé.

Egyszerű tárolás
Helytakarékos tárolási lehetőség a tömlő és a tartozékok
számára.

KERT

Levehető tömlődob
A levehető tömlődob segítségével rugalmasan öntözhet.

HR 7.300 Premium
tömlőhordozó

HR 7.315 Kit 1/2” Premium
tömlőhordozó

 Tömlők, locsolófejek és öntöző-  Olyan, mint a HR 7.300 tömlőrózsák praktikus és helytakaréhordozó
kos tárolásához
 Fali tartóval, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlővel, locsolófejjel
 Tágas tárolódoboz kertészkesztyűk, -ollók, -lapátok, stb. szá(2.645-264.0), 3 tömlőcsatlakomára
zóval, 1 Aqua Stop funkciós tömlőcsatlakozóval, G3/4-es csap Rögzítési lehetőség az öntözőcsatlakozóval és G1/2-es
rúd és a locsolófej számára
átalakítóval
 Levehető tömlődob (2 az 1-ben)
 Fali tartóval és 2 tömlőcsatlako-  Készre szerelt
zóval
 Készre szerelt
Telepített tömlőtárolás
Tömlőkapacitás
1/2" (13 mm)
5/8" (15 mm)
Cikkszám

max. 30 m
max. 20 m
2.645-163.0

max. 30 m
max. 20 m
2.645-164.0

Premium tömlőtartó doboz

Plus tömlőtartó

Tömlőtartó

 Tömlők praktikus és helytakarékos
tárolásához
 Tárolási lehetőség locsolófejek és
öntözőrózsák számára
 Tárolórekesz csapcsatlakozók,
csatlakozók és kertészkesztyűk
számára
 Kiegészítő tárolódoboz kerti ollók
és egyéb kerti szerszámok számára

 Tömlők praktikus és helytakarékos tárolásához
 Tárolási lehetőség locsolófejek
és öntözőrózsák számára
 Tárolórekesz csapcsatlakozók,
csatlakozók és kertészkesztyűk számára

Masszív kidolgozás
 Egyszerű rögzítés kültéri falon
 Tárolási lehetőség locsolófejek
és öntözőrózsák számára
 Minden ismert kerti tömlőhöz

2.645-161.0

2.645-044.0

Telepített tömlőtárolás
Cikkszám
2.645-162.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; tömlő belső átmérője: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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A KÄRCHER SZIVATTYÚKÍNÁLAT:
MINDEN FELHASZNÁLÁSHOZ TÖKÉLETES MEGOLDÁS.
A Kärcher nyomószivattyúi az eső- és talajvizet hordóból, vízgyűjtő aknából és kútból szállítják elegendő nyomással oda, ahol szükség van rá. Így megvalósítható a kert erőforrásokat kímélő és takarékos öntözése, valamint a mellékhelyiség és a mosógép házi vízellátása. Ezzel szemben a merülőszivattyúk eltávolítják a nemkívánatos vagy már szükségtelen vizet: a medence tavaszi nagytakarítása előtt vagy a pince beázását követően a
hosszú élettartamú és masszív szivattyúk gyorsan és megbízhatóan segítenek a víztelenítésben. Ráadásul az új,
sekély vízszinthez is használható szennyezett vizes merülőszivattyúnk mindkét követelménynek eleget tesz,
ezáltal különféle felhasználásokra alkalmas.

Tartalomjegyzék – Szivattyúk
Merülőszivattyúk		
Nyomószivattyúk		
Tartozékok szivattyúrendszerekhez
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226. oldal
238. oldal

SZIVATTYÚK

2

2

KERT

1

1

1 Merülőszivattyúk áttekintése:
Kiváló minőségű merülőszivattyúink lehetővé teszik a nagyobb
vízmennyiségek el- és átszivattyúzását. Az SP Dirt sorozat
szivattyúi a koszrészecskéket tartalmazó vízhez, például áradásoknál, elárasztott munkagödröknél vagy tavaknál kiválóan alkalmasak. A vízben lévő részecskék – a szivattyú teljesítménykategóriájától függően – akár 30 milliméteresek is lehetnek. Az
SP Flat sorozat sekély vízszinthez is használható szivattyúit
az enyhén szennyezett vizekhez fejlesztették ki, és például
medencék kiszivattyúzásához, valamint mosógépszivárgásnál
vagy vízaknákban való használatra alkalmasak. Döntő előny: a
sekély vízszinthez is használható szivattyúk a vizet akár egy
milliméteres szintre leszivattyúzhatják, és így szinte egy felmosással egyenértékű nedves felületet hagynak maguk után.

2

2 Nyomószivattyúk áttekintése:
A BP Home nagy teljesítményű, beépített nyomáskiegyenlítő
tartállyal felszerelt házi vízellátó berendezései az ipari vizet
teljesen automatikusan, erőteljesen és megbízhatóan oda
szivattyúzzák, ahol az felhasználásra kerülhet – például a mosógép vagy a mellékhelyiség ellátásához. A BP Home & Garden
sorozat házi és kerti szivattyúi egyaránt alkalmasak kerti és
házon belüli használatra is. Emellett az állandó üzemi nyomás
egyúttal megbízható kertöntözést is biztosít.
A tisztán kerti öntözéshez a BP Barrel és a BP Garden szivat�tyúk jelentik az ideális kezdő megoldást. A BP Barrel hordószivattyúval közvetlenül az esővízgyűjtő hordóból öntözhet
anélkül, hogy nehéz öntözőkannákat kellene emelgetnie. A
nagyobb teljesítményű BP Garden modellekhez minden további
nélkül esőztetők is csatlakoztathatók. A BP Cistern merülőszivattyú vízgyűjtő aknákhoz, hordókhoz vagy széles kútaknákhoz
alkalmas. Víz alatt működik és automatikusan kikapcsol, ha
a vízszint túl alacsonyra süllyed. Fő felhasználási területe a
kertöntözés. A BP Deep Well sorozat szivattyúit közvetlenül
a vízben kell elhelyezni. Kis méretükből és a nagyobb üzemi
nyomásból fakadóan a szivattyúk ideális megoldást jelentenek
keskeny kutaknál. A kiegészítő nyomáskapcsolóval a szivattyúk
házi vízellátásra is alkalmasak.
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MERÜLŐSZIVATTYÚINK MEGGYŐZŐEN MEGBÍZHATÓAK.
A Kärcher merülőszivattyúi egy, a profi alkalmazásokból ismert és bevált kerámia csúszógyűrű-tömítéssel felszereltek. Ez a kiváló minőségű tömítés a szivattyút masszívabbá, hosszabb élettartamúvá, és komoly privát
igénybevételre alkalmassá teszi. Szennyezettvíz-merülőszivattyúink gond nélkül szállítják a szennyezett vizet
A pontból B pontba. A sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk a vizet akár egy milliméteres szintre elszívják, és kellemes, egy felmosással egyenértékűen nedves felületet hagynak maguk után. Ráadásul az új,
sekély vízszinthez is használható szennyezett vizes merülőszivattyúnk mindkét követelménynek eleget tesz,
ezáltal különféle felhasználásokra alkalmas.

Tartalomjegyzék – Merülőszivattyúk
Szennyezettvíz-merülőszivattyúk 		
Sekély vízszinthez is
használható merülőszivattyúk 		
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222. oldal
224. oldal

MERÜLŐSZIVATTYÚK

SUBMERSIBLE PUMPS IN BRIEF
*

Tó /
úszásra
alkalmas
tó

Áradás

Teljesítményadatok

Kis
munkagödör
(max.
100 m3)

Mosógép- Medence
szivárgás /
Talajvíz
beszivárgás

Vízakna

SP 7
Dirt
Inox





SP 7
Dirt





SP 5
Dirt











–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



–



KERT

Szennyezettvíz-merülőszivattyúk –
nagy mennyiségű szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása

7000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
max.

SP 3
Dirt

20 mm
max.

25
350

mm
min.

W

max.

5500 l/h

max.

4,5 / 0,45 m/bar
max.

SP 1
Dirt

20 mm
max.

25 mm
min.

250

W

max.

Sekély vízszinthez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyú –
nagy mennyiségű tiszta, vagy szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása
9500 l/h

max.

7 / 0,7 m/bar
max.

SP 5
Dual

20 mm
max.





–



1 mm
min.

500 W

max.

Sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk –
nagy mennyiségű tiszta és enyhén szennyezett víz gyors el- és átszivattyúzása

SP 6
Flat
Inox

–

–

–







–

–

–





–

6000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2
Flat

5 mm
max.

1 mm
min.

250

W

max.

*A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.
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SZENNYEZETTVÍZ-MERÜLŐSZIVATTYÚK – NAGYOBB
IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ
Szennyezett vizes szivattyúink minden elemükben masszívak és rendkívül hosszú élettartamúak. Minden, bármekkora igénybevételt megkövetelő feladaton úrrá lesznek privát felhasználás során, és – a teljesítménykategóriától függően – az akár 30
mm-es szennyeződésrészecskéket tartalmazó vizet is elszállítják. A készülék automatikusan beindul, amint a fokozatmentesen
beállítható Level Sensor szintérzékelő vízzel érintkezik. Az SP 7 Dirt Inox és az SP 6 Flat Inox modellek igény szerint automata

KERT

és manuális üzemmódban is működtethetők a szivattyún lévő külön kapcsolóval.

Rendkívül hosszú élettartam
Az olajkamrával biztosított
kerámia csúszógyűrű-tömítés jelentősen megnöveli
a merülőszivattyúk élettartamát.

A kapcsolási magasság rugalmas beállítása
A függőlegesen állítható
úszókapcsoló megnöveli a
rugalmasságot a kapcsolási
szint beállításánál.

SP 7 Dirt Inox

Tökéletes védelem
A beépített vagy kiegészítőként kapható előszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a
szennyeződésektől.

SP 7 Dirt

A szivattyúzás automatikus
indítása
A szintérzékelő azonnal reagál,
alacsony vízszint esetén is.

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

 Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek
köszönhetően
 A kapcsolási szint foko- 
zatmentes beállítása a
szintérzékelővel
 Beépített nemesacél
előszűrő

 Átállítás automata és kézi
működtetés között a szivattyún elhelyezett kapcsolóval
Műszaki adatok
Max. szállítási mennyiség*
Max. szállítási magasság /
nyomás

Állítható magas-  Állítható magas-  Rögzítési lehetőség az úszókapságú úszókapcsoságú úszókapcsocsoló számára
ló a nagyobb ruló a nagyobb rugalmasságért
galmasságért
Beépített nemesacél előszűrő

l/h
m / bar

15,000
8 / 0.8

15,500
8 / 0.8

9,500
7 / 0.7

7.000 I 5,500
6 / 0.6 I 4.5 /  0.45

Max. szemcseméret
Fennmaradó folyadék max.
magassága

mm
mm

30
35

30
35

20
25

20
25

Max. motorteljesítmény

W

750

750

500

350 I 250

Max. merülési mélység
Szállított folyadék max. hőmérséklete
Súly tartozékok nélkül
Méretek tartozékokkal (h ×
sz × m)
Csatlakozó menete
Csatlakozókábel
Kábeltípus

m
°C

7
35

7
35

7
35

7
35

kg
mm

kb. 7
238 × 287 × 354

kb. 6.5
230 × 285 × 354

kb. 5
229 × 238 × 303

kb. 4.5 I kb. 4
229 × 238 × 303

m

G1 1/2
10
H07 3G1

G1 1/2
10
H07 3G1

G1
10
H05 3G0.75

G1
10
H05 3G0.75

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0
I -500.0

Cikkszám

 A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől.
Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.
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MERÜLŐSZIVATTYÚK

SZENNYEZETTVÍZ-MERÜLŐSZIVATTYÚK – NAGYOBB
IGÉNYBEVÉTELT KÍVÁNÓ FELADATOKHOZ

Sekély vízszinthez is használható merülőszivíttyúink tiszta vagy enyhén, akár 5 mm-es részecskékkel szennyezett vizet

szállítanak.A felmosáshoz hasonlóan nedves eredményhez a tartólábakat egyszerűen be kell hajtani, így a víz akár 1 milliméteres
szintre is elszivattyúzható. A szűrőkosár egyszerű beállítása SP 5 Dual modellünket szempillantás alatt alakítja át szennyezettvízszivattyúból sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúvá. Ez a sokoldalú gép így éppúgy alkalmas a szennyezett,

Felmosással egyenértékűen
nedves eredmény
A tartólábak behajtása után
a sekély vízszinthez is
használható merülőszivattyúk
akár 1 mm-es szintre szívják
el a vizet – mintha éppen
felmostak volna.

Felmosással egyenértékű
nedves eredmény
A kapcsolási szint a
szintérzékelő egyszerű
eltolásával fokozatmentesen
szabályozható.

SP 5 Dual

SP 6 Flat Inox

Kézi vagy automata üzemmód
Egyszerű átállítás kézi és automata üzemmód között.

Praktikus gyorscsatlakozó
Gyors és komplikációmentes
tömlőkezelés a Quick Connect
rendszernek köszönhetően.

KERT

mint a tiszta víz elszivattyúzás.

SP 2 Flat

 Rendkívül hosszú élettartamú a kerámia csúszógyűrű-tömítésnek köszönhetően
 2 az 1-ben funkció az akár 20 mmes récseszkékkel szennyezett vízhez
és akár 1 mm-es szintre történő
elszivattyúzáshoz
 Állítható magasságú úszókapcsoló a nagyobb rugalmassághoz

 Akár 1 mm-es szintre történő elszi-  Akár 1 mm-es szintre történő elszivattyúzás
vattyúzás
 Rögzítési lehetőség az úszókapcso A kapcsolási szint fokozatmentes
beállítása a szintérzékelő segítséló számára
gével
 Levehető nemesacél előszűrő
 Átállítás automata és kézi üzemmód között a szivattyún lévő kapcsolóval

l/h
m / bar

9.500
7 / 0,7

14,000
9 / 0.9

6,000
5 /  0.5

mm
mm

20
1

5
1

5
1

W

500

550

250

m
°C

7
35

7
35

7
35

kg
mm

kb. 5.5
237 × 241 × 279

kb. 6
238 × 287 × 356

kb. 4
227 × 240 × 262

m

G1
10
H05 3G0.75

G1 1/2
10
H07 3G1

G1
10
H05 3G0.75

1.645-580.0

1.645-505.0

1.645-501.0

223

MERÜLŐSZIVATTYÚK

KERT

SEKÉLY VÍZSZINTHEZ IS HASZNÁLHATÓ MERÜLŐSZIVATTYÚK
A FELMOSÁSHOZ HASONLÓAN NEDVES EREDMÉNYEKÉRT

SP 7 Dirt Inox
Felszereltség
Kerámia csúszógyűrű-tömítés

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt









Átállítás sekély vízszinten történő
szívásra

–

–

–

–

2 az 1-ben funkció

-

-

-

-

Szintérzékelő
Függőlegesen állítható úszókapcsoló


–

–


–


–
–

Átállítás automata/kézi üzemmód
között

kapcsoló a szivattyún

rögzítési lehetőség rögzítési lehetőség rögzítési lehetőség
az úszókapcsolóaz úszókapcsolóaz úszókapcsolónak
nak
nak

Nemesacél előszűrő

beépített

beépített

kiegészítő tartozékként kapható

kiegészítő tartozékként kapható

Quick Connect









Tömlőcsatlakozó elem

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

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

1 1/4"

1 1/4"

Cikkszám

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0 I -500.0

 A szállított csomag tartalmazza.   * Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől.
Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, és minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők átmérője.
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SP 5 Dual

SP 6 Flat Inox













–



–

–
–

rögzítési lehetőség
az úszókapcsolónak

kapcsoló a szivattyún

rögzítési lehetőség az úszókapcsolónak

–

levehető

kiegészítő tartozékként kapható




1", 1 1/4", 1 1/2" visszacsapó
szeleppel
1.645-505.0

1 1/4"

SP 2 Flat



1 1/4"
1.645-580.0



1.645-501.0
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NYOMÓSZIVATTYÚK – MEGBÍZHATÓAK ÉS HOSSZÚ
ÉLETTARTAMÚAK.
Legkésőbb a vízszámlára vetett pillantáskor felismeri minden háztulajdonos, hogy az ivóvíz egyre értékesebbé válik. Miért is ne használhatna akkor alternatív forrásból származó, költségtakarékos vizet? A Kärcher
minőségi nyomószivattyúi megfelelő megoldást nyújtanak minden felhasználási célhoz. Segítségükkel kiválóan felhasználható a talaj-, az eső- és a forrásvíz vagy a kútból nyert víz a mosógéphez, a WC-öblítéshez
vagy a kertöntözéshez. Az eredmény: megbízható vízellátás és tiszta lelkiismeret.

Tartalomjegyzék – Nyomószivattyúk
Házi és kerti szivattyúk 		
Házi vízellátók		
Kerti szivattyúk 		
Hordószivattyúk 		
Szivattyú kutakhoz 		
Szivattyú vízgyűjtő aknákhoz
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230.
232.
234.
236.
237.
237.

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

NYOMÓSZIVATTYÚK

2

4

3

5

1 Kényelmes és erős kerti megoldások
A Kärcher nagy teljesítményű kerti szivattyúi kitűnően alkalmasak a kert alternatív vízforrásokból történő öntözéséhez. A
különösen kényelmes felhasználásról a praktikus lábkapcsoló
gondoskodik.

4 Erőforrások használata és kímélése
Az innovatív, a hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő,
beépített be-/kikapcsolóval felszerelt Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélően öntözhető meg lágy és tápanyagban gazdag esővízzel.

2 Alternatív vízellátás a házban
A nagy teljesítményű házi vízellátók alternatív forrásokból,
például kutakból vagy vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher
minőségben szállítják a vizet, és költségkímélő vízellátást
nyújtanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználáshoz.

5 Minden mélységben meggyőző
A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak
segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyűjtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A
többfokozatú hidraulika gondoskodik az eső-, a kútból nyert, a
talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő
nyomással történő szállításáról.

KERT

1

3 Tökéletes a házban és a kertben egyaránt
Legyen szó kertöntözésről vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens
házi és kerti szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív
vízforrások kihasználásához. Szükség esetén a készülékek
automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még
nagyobb teljesítményt és hatékonyságot, valamint még
hosszabb zavarmentes működést nyújtanak a többfokozatú
szivattyúk.
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NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE

A ház és a kert vízellátása

Teljesítményadatok

Kerti felhasználás

Házban történő Házban történő
felhasználás*
és kerti felhasználás*

Home & Garden
BP 7
Home & Garden

**

60/6 m/bar
max.

6000 l/h

max.

Max. 1,200 m2

Max.
12 személy

Max. 900 m2
+ max.
4 személy

Max. 1,000 m2

Max.
12 személy

Max. 800 m2
+ max.
4 személy

Max. 800 m2

Max.
10 személy

Max. 600 m2
+ max.
4 személy

Max. 500 m2

Max.
8 személy

Max. 300 m2
+ max.
4 személy

–

Max.
12 személy

–

–

Max.
8 személy

–

1200 W

max.

48/4,8 m/bar
max.

BP 5
Home & Garden

6000 l/h

max.

1000 W

KERT

max.

BP 4
Home & Garden

45/4,5 m/bar
max.

3800 l/h

max.

950 W

max.

40/4 m/bar
max.

BP 3
Home & Garden

3300 l/h

max.

800 W

max.

Házi vízellátók
50/5,0 m/bar
max.

BP 5 Home

4500 l/h

max.

1100 W

max.

36/3,6 m/bar
max.

BP 3 Home

3000 l/h

max.

800 W

max.

Kerti szivattyúk
45/4,5 m/bar
max.

**

BP 4
Garden Set

4000 l/h

max.

Max. 800 m2

–

–

Max. 500 m2

–

–

Max. 350 m2

–

–

1000 W

max.

BP 3
Garden
(BP 3 Garden Set
készletként is
kapható)

40/4 m/bar
max.

3500 l/h

max.

800 W

max.

35/3,5 m/bar
max.

BP 2
Garden

3000 l/h

max.

700 W

max.

* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.
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NYOMÓSZIVATTYÚK ÁTTEKINTÉSE

Teljesítményadatok
A ház és a kert vízellátása

Kerti felhasználás

Házban történő Házban történő
felhasználás * és kerti felhasználás*

Max. 100 m2

–

Hordószivattyúks
BP 3
Barrel
(BP 3 Barrel Set
készletként is
kapható)

11/1,1 m/bar
max.

3800 l/h

max.

400 W

–

max.

Szivattyú kutakhoz
55/5,5 m/bar
5000 l/h

max.

1000 W

max.

BP 4
Deep Well

Max. 1,100 m2

+
Max.
12 személy

+
Max. 500 m2
+ max. 6 személy

KERT

max.

BP 6
Deep Well

43/4,3 m/bar
max.

4600 l/h

max.

700 W

max.

Max. 900 m2

+
+
Max. 6 személy Max. 300 m2
+ max. 4 személy

Max. 1,200 m2

+
+
Max. 6 személy Max. 600 m2
+ max. 2 személy

Szivattyú vízgyűjtő aknákhozs
32/3,2 m/bar
max.

BP 2
Cistern

5700 l/h

max.

800 W

max.

* A ház ellátására vonatkozó értékek egy maximum 3 szintes házra vonatkoznak.
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TÖKÉLETES SZIVATTYÚK A HÁZBA ÉS A KERTBE

KERT

Legyen szó kertöntözésről, vagy a mosógép és a mellékhelyiség vízellátásáról, a Kärcher hosszú élettartamú és intelligens minőségi szivattyúi ideálisan alkalmasak az alternatív vízforrások kihasználására. Szükség esetén a készülékek automatikusan bekapcsolnak, majd később le is állnak. Még nagyobb teljesítményt
és hatékonyságot, valamint még hosszabb zavarmentes működést nyújtanak a többfokozatú szivattyúk.
Ugyanakkora szállított vízmennyiség mellett kisebb motorteljesítmény szükséges, mint a hagyományos Jet
rendszerű szivattyúknál. Ez kb. 30 százalék energiát takarít meg.

Biztonságos és hosszú élettartamú
A Kärcher házi és kerti szivat�tyúit szériaszerűen előszűrővel, visszacsapó szeleppel és
szárazonfutás elleni védelemmel látták el.

***

Ergonomikus formatervezés
A nagyméretű lábkapcsoló kényelmes és hátkímélő be- és
kikapcsolást tesz lehetővé.

Jól tájékozott
Üzemzavar esetén a hibakijelző közvetlenül megmutatja,
hogy a szívó- és nyomóoldalon pontosan hol található a
zavar oka.

30 %

Rugalmasan szerelhető
A készülékek rugalmasan
kezelhető 2 utas csatlakozóadapterrel felszereltek a
tömlők optimális csatlakoztatásához.

30 %

**

**

Energy-saving

Energy-saving

BP 7 Home & Garden

BP 5 Home & Garden

 Tökéletes a házban és a kertben
 Tökéletes a házban és a kertben
 Rendkívül hosszú élettartam
 Rendkívül hosszú élettartam
 Többfokozatú a jobb energiahatékonyság és  Többfokozatú a jobb energiahatéaz alacsonyabb zajszint érdekében
konyság és az alacsonyabb zajszint
érdekében
Műszaki adatok
Max. szállítási magasság / nyomás
Max. szállított vízmennyiség*
Max. motorteljesítmény
Max. felszívási magasság
Szivattyú-hajtómű
Szállított folyadék max. hőm.
Súly tartozékok nélkül
Méretek (h × sz × m)
Csatlakozó menete
Csatlakozókábel H07RN-F

m / bar
l/h
W
m
°C
kg
mm
m

Felszereltség
Automatikus start/stop-funkció
0 wattos készenléti üzemmód
Multistage hajtómű
Előszűrővel és visszacsapó szeleppel
Szárazonfutás elleni védelem
Nagy töltőnyílás
G1-es 2 utas csatlakozóadapter
Kényelmes lábkapcsoló
Kábeltárolás
Hibakijelző
Cikkszám

60/6.0
6,000
1,200
8
5-fokozatú
35
kb. 13.5
230 × 540 × 373
G1
1.85

48/4.8
6,000
1,000
8
4-fokozatú
35
kb. 13
230 × 540 × 373
G1
1.85











1.645-373.0


–








1.645-355.0

 
A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.
Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.
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Automatikusan okos
A Kärcher házi és kerti szivattyúi kizárólag akkor működnek, ha szükség van rájuk.
Vízigénytől függően automatikusan be- és kikapcsolnak.

m / bar
l/h
W
m
°C
kg
mm
m

Duplán praktikus
A 2 utas csatlakozóadapter
két vízkimenet egyidejű
használatát teszi lehetővé,
például a pázsit esőztetővel
való öntözése melletti kézi
öntözést.

Kényelem a házban és a kertben
A szivattyúk megbízhatóan
látják el a mosógépet vízzel,
és egyúttal folyamatos
nyomást hoznak létre a kert
egyenletes öntözéséhez.

Szélsőségesen halk és hatékony
A többfokozatú szivattyúk a
Jet rendszerű szivattyúkkal
összehasonlítva 30 százalék
energiát takarítanak meg
azonos teljesítmény mellett,
és egyben csendesek.

BP 4 Home & Garden

BP 3 Home & Garden

 Tökéletes a házban és a kertben
 Rendkívül hosszú élettartam

 Tökéletes a házban és a kertben
 Rendkívül hosszú élettartam

45/4.5
3,800
950
8
Jet
35
kb. 11
230 × 540 × 373
G1
1.85

40/4.0
3,300
800
8
Jet
35
kb. 10.5””’
230 × 540 × 373
G1
1.85



–







1.645-363.0


–
–







1.645-353.0

KERT
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** Jet rendszerű szivattyúkkal összehasonlítva, a szállított vízmennyiségre vonatkozóan.
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HÁZI VÍZELLÁTÓK – AZ ALTERNATÍV VÍZELLÁTÁS

KERT

A nagy teljesítményű BP 5 Home és BP 3 Home házi vízellátók alternatív forrásokból, például kutakból vagy
vízgyűjtő aknákból a bevált Kärcher minőségben, teljesen automatikusan szállítják a vizet, és költségkímélő
vízellátást biztosítanak a mosógéphez, a WC-öblítéshez és hasonló felhasználásokhoz. Különösen praktikus: a
házi vízellátók emellett igény szerint automatikusan be-, majd kikapcsolnak.

Hatékony és kényelmes
Az átfogó nyomáskiegyenlítő
tartálynak köszönhetően a BP
Home-szivattyúk még csekély
mennyiségű átfolyó víz esetén is csendesen és energiakímélő módon működnek.

Műszaki adatok
Max. szállítási magasság /
nyomás
Max. szállított vízmennyiség *
Max. motorteljesítmény
Max. felszívási magasság
Szivattyú-hajtómű
Szállított folyadék max. hőm,
Súly tartozékok nélkül
Méretek (h × sz × m)
Csatlakozó menete
Csatlakozókábel H07RN-F

Teljes ellenőrzés alatt
A beépített nyomásmérő a
szivattyú nyomásállapotának
állandó ellenőrzését teszi lehetővé. Így semmi sem múlhat a
véletlenen.

Garantáltan biztonságos
A beépített hővédelem vészhelyzet esetén is gondoskodik
a biztonságról: a házi vízmű
automatikusan kikapcsol, ha a
szivattyú szárazon futna.

Biztosított helyzet
A szivattyú csavarral a padlóra rögzíthető lábai állandó
jelleggel biztos helyet garantálnak.

BP 5 Home

BP 3 Home

 Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
 Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
 Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes
használathoz
 Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozóadapterrel

 Tökéletes az alternatív házi vízellátáshoz
 Optimális védelem a beépített hővédelemnek köszönhetően
 Nyomáskiegyenlítő tartály a kényelmes használathoz
 Egyszerű mozgatás, hála az ergonomikus fogantyúnak
 Visszacsapó szeleppel és G1-es csatlakozóadapterrel

m / bar

50/5.0

36/3.6

l/h
W
m

4,500
1,100
8
Jet
35
kb. 14.5
506 × 270 × 513
G1
1

3,000
800
7
Jet
35
kb. 11.5
450 × 270 × 550
G1
1

nemesacél
–
–


24 l



1.645-370.0

nemesacél




19 l



1.645-365.0

°C
kg
mm
m

Felszereltség
Csőkarima és motortengely
Beépített be -/kikapcsoló
Kényelmes fogantyú
Beépített nyomáskijelző
Hővédelem
Nyomáskiegyenlítő tartály
Visszacsapó
G1-es csatlakozóadapter szivattyúkhoz
Rögzítési lehetőség
Cikkszám

 A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.
Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és
öntözőrendszerek átmérője.
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KÄRCHER KERTI SZIVATTYÚK –
KÉNYELMESEK ÉS ERŐTELJESEK
A Kärcher nagy teljesítményű szivattyúi kiválóan alkalmasak a kert alternatív forrásokból, például vízgyűjtő
aknákból vagy esővízgyűjtő hordókból származó vízzel történő öntözésére. Különleges kényelemről gondoskodik a praktikus lábkapcsoló. A BP 4 Garden kerti szivattyú bimetál-biztosítéka véd a túlmelegedéstől, és a
biztonság mellett a szivattyú élettartamát is növeli.

KERT

**

5 év garancia
Egyszerűen regisztrálja készülékét a www.karcher.hu
oldalon és mi 5 év garanciát
vállalunk rá.

Tökéletesen biztosítva
A beépített bimetál-biztosíték
védi a szivattyút a túlmelegedéstől.

Hajolgatás nélkül
A nagyméretű lábkapcsolónak
köszönhetően a szivattyú kényelmesen, hátkímélő módon
be- és kikapcsolható.

Azonnal használatra kész
A BP 4 Garden Set készlet
tartalma: azonnali csatlakoztatásra kész, vákuumbiztos
spiráltömlő szűrővel és visszafolyásgátlóval.

**

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden Set Plus

BP 3 Garden

 Az optimalizált csatlakozó adapter szerszám használata nélkül teszi lehetővé a csatlakoztatást minden kerti pumpához
 Hosszú élettartam
 A beépített bimetál-biztosí- 
ték optimális védelmet nyújt
a hosszú élettartam érdekében
 Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os
spiráltömlőnek (3,5 m) köszönhetően, szűrővel és vis�szacsapó szeleppel
Műszaki adatok
Max. szállítási magasság /
nyomás

m / bar

45 / 4.5

40 / 4.0

40 / 4.0

l / óra
W
m

4000
1000
8
Jet
35
approx. 9
220 × 405 × 260
G1
1.5

3500
800
8
Jet
35
approx. 8.5
220 × 405 × 260
G1
1.5

3500
800
8
Jet
35
approx. 8.5
220 × 405 × 260
G1
1.5

Felszereltség
Kényelmes markolat
Optimalizált csatlakozócsonk
Csatlakozóadapter G1-es
szivattyúkhoz













Kényelmes lábkapcsoló
Bimetál-biztosíték
Tömlőkészlet
Öntözőkészlet
Cikkszám




–
1.645-352.0


–


1.645-357.0


–
–
–
1.645-351.0

Max. vízszállítás *
Max. motorteljesítmény
Max. felszívási magasság
Szivattyú-hajtómű
Szállított folyadék max. hőm.
Súly tartozékok nélkül
Méretek (h × sz × m)
Csatlakozó menete
Csatlakozókábel H07RN-F
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Közvetlen használat a csomag részét képező 3/4"-os
spiráltömlőnek köszönhetően, szűrővel és visszacsapó
szeleppel, 20 m 1/2"-Primoflex® tömlővel, Plus locsolófejjel, csatlakozókkal és
csapcsatlakozóval

°C
kg
mm
m

 A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.
Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

Kényelmesen szállítható
Az ergonómikus markolat
kényelmes kezelést tesz
lehetővé.

Összegyűjteni azt jelenti spórolni
A ciszternákból vagy hordókból összegyűjtött esővizet a BP
nyomószivattyúk kényelmesen oda szállítják ahol épp szükség
van rá.

Sokféle öntözési mód
A BP nyomószivattyúk
lehetővé teszik az öntözést
különféle tartozékokkal mint
pl. szórófejek, öntözőrúd és
esőztetők.

KERT

NYOMÓSZIVATTYÚK

**

BP 2 Garden Set Plus

BP 2 Garden

 Az optimalizált csatlakozó adapter szerszám használata nélkül teszi lehetővé a csatlakoztatást minden kerti pumpához
 Hosszú élettartam
 Közvetlen használat a csomagban
szállított tartozékokkal:
3/4”-spiráltömlő szűrővel és
visszacsapó szeleppel, 20 m
1/2”-Primoflex®- tömlő, Szórófej
Plus, Csatlakozó és csapcsatlakozó.
Műszaki adatok
Max. szállítási magasság / nyomás
Max. vízszállítás *
Max. motorteljesítmény
Max. felszívási magasság
Szivattyú-hajtómű
Szállított folyadék max. hőm.
Súly tartozékok nélkül
Méretek (h × sz × m)
Csatlakozó menete
Csatlakozókábel H07RN-F
Felszreletség
Kényelmes markolat
Optimalizált csatlakozócsonk
Csatlakozóadapter G1-es szivattyúkhoz
Kényelmes lábkapcsoló
Bimetál-biztosíték
Tömlőkészlet
Öntözőkészlet
Cikkszám

m / bar
l / óra
W
m
°C
kg
mm
m

35 / 3.5
3000
700
8
Jet
35
approx. 8
220 × 405 × 260
G1
1.5

35 / 3.5
3000
700
8
Jet
35
approx. 8
220 × 405 × 260
G1
1.5





–


1.645-362.0





–
–
–
1.645-350.0

 A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől és öntözőrendszerektől.
Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a csatlakoztatott tömlők és
öntözőrendszerek átmérője.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.
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HORDÓSZIVATTYÚ – EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES
ÖNTÖZÉS

KERT

A hordón való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített be-/kikapcsolóval felszerelt innovatív Kärcher hordószivattyúnak köszönhetően a kert kényelmesen, hatékonyan és költségkímélő módon öntözhető meg lágy
és tápanyagban gazdag esővízzel. Az előnyök kézzelfoghatóak: nem kell többé nehéz öntözőkannát emelgetni. Nem szükséges az értékes ivóvizet használni. Nincs több szükségtelenül magas vízszámla.

Egyszerű és könnyű
A locsolókanna tökéletes
helyettese: a hordószivattyú
esővíz szállítására történő
használata kíméli a hátat és
drága ivóvizet takarít meg.

Műszaki adatok
Max. szállítási magasság /
nyomás
Max. vízszállítás *
Max. motorteljesítmény
Max. merülési mélység
Szállított folyadék max.
hőm.
Súly tartozékok nélkül
Méretek (h × sz × m)
Csatlakozókábel H05RN-F

Mintha ráöntötték volna
A praktikus, hordóra való
rögzítést szolgáló akasztó
tökéletes tartást biztosít a
legmagasabb fokú illesztési
pontosságnak köszönhetően.

Praktikus és biztonságos
A hordóra való rögzítést szolgáló akasztón lévő beépített
be-/kikapcsoló gyors be- és
kikapcsolást tesz lehetővé
helyben, így energiát takarít
meg.

Innovatív és kényelmes
A Kärcher hordószivattyúk
kényelmes fogantyúval,
állítható hosszúságú tömlővel,
valamint előszűrővel felszereltek.

BP 1 Barrel

BP 1 Barrel Set

 Rugalmas rögzítés a hordó peremén
 Előszűrővel
 Az úszókapcsolóba beépített be-/kikapcsolóval

 Ideális készlet kezdőknek
 BP 1 Barrel szivattyú tartozékokkal: locsolópisztoly, 15 m 1/2"-PrimoFlex® tömlő,
Univerzális tömlőcsatlakozó, Aqua Stop
funkciós univerzális tömlőcsatlakozó

m / bar

11 / 1.1

11 / 1.1

l/h
W
m
°C

3,800
400
7
35

3,800
400
7
35

kg
mm
m

kb. 5
135 × 170 × 520
10

kb. 5
135 ×170 × 520
10

















–
1.645-460.0


1.645-465.0

Felszereltség
Kényelmes markolat
Rugalmas rögzítés a hordó peremén
Állítható hosszúságú tömlő
Előszűrővel
Beépített be-/kikapcsolóval
Szabályozó- és zárószeleppel
Kapcsolási magasság egyszerű beállítása
Öntözőtartozék
Cikkszám

 A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől
és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a
csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.
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MERÜLŐ NYOMÓSZIVATTYÚK – MÉLYSÉGESEN
MEGGYŐZŐEK

Optimális védelem
A BP Deep Well távtartó lába
a beszerelés során védi meg a
szivattyút a szennyeződésektől, az előszűrő pedig a teljes
élettartama alatt.

Biztonságos és masszív
A készülék nemesacélból
készült háza és menetes
csonkja gondoskodik a
Kärcher merülő nyomószivattyúinak ütőszilárdságáról
és hosszú élettartamáról.

Műszaki adatok
Max. szállítási magasság /
nyomás
Max. vízszállítás *
Max. motorteljesítmény
Max. merülési mélység
Szivattyú-hajtómű
Átmérő
Szállított folyadék max.
hőm.
Súly tartozékok nélkül
Méretek (h × sz × m)
Csatlakozó menete
Csatlakozókábel H07RN-F

30 m mélyre ható távolság
A rendkívül hosszú kábelnek
(30 m) köszönhetően a BP 6
Deep Well a vizet a nagy mélységekből is kiemeli. A csomag
rögzítőkötelet is tartalmaz.

BP 6 Deep Well

BP 4 Deep Well

 Nemesacél szivattyúház
és menetes csonk
 3/4"-os és 1"-os tömlőcsatlakozó idom visszacsapó szeleppel és tömlőbilinccsel
 Beépített távtartó láb szerelési segédletként
 Különálló be-/kikapcsoló
a kábel végén
 30 m-es csatlakozókábellel és rögzítőkötéllel

 Nemesacél szivattyúház
 Nemesacél szivattyúés menetes csonk
ház, menetes csonk és
kényelmes markolat
 3/4"-os és 1"-os tömlőcsatlakozó idom vissza 3/4"-os és 1"-os tömlőcsatlakozó idom visszacsapó szeleppel és tömlőcsapó szeleppel és tömbilinccsel
lőbilinccsel
 Beépített távtartó láb szerelési segédletként
 Úszókapcsoló rugalmasan állítható kapcsolási
 Különálló be-/kikapcsoló a
magassággal
kábel végén
 15 m-es csatlakozókábellel és rögzítőkötéllel

m / bar

55 / 5.5

43 / 4.3

32 / 3.2

l/h
W
m

5,000
1,000
27
8-fokozatú
99
35

4,600
700
12
6-fokozatú
99
35

5,700
800
7
3-fokozatú
128
35

kb. 8
105 ×105 × 810
G1
30

kb. 7.5
105 ×105 ×710
G1
15

kb. 10
130 ×130 × 475
G1
10

nemesacél
1", 3/4"

nemesacél
1", 3/4"

nemesacél
1", 3/4"








–

30 m
1.645-422.0

15 m
1.645-421.0

–
1.645-420.0

mm
°C
kg
mm
m

Felszereltség
Szivattyúház és menetes csonk
Tömlőbilinccsel felszerelt tömlőcsatlakozó
idommal
Beépített visszacsapó szelep
Távtartó láb beszerelési segédletként
Rögzítőkötél
Cikkszám

Egyszerű kezelés
A Deep Well Box túláram elleni védelmet nyújt, valamint
kényelmesen és biztonságosan kezelhető be-/kikapcsolóval felszerelt.

KERT

A Kärcher kompakt és rugalmas nemesacél merülőszivattyúinak segítségével az alternatív vízforrások, például a vízgyűjtő aknák vagy a kutak forráskímélő öntözéshez használhatóak fel. A többfokozatú hidraulika
gondoskodik az eső-, a kút-, a talaj- és a forrásvíz akár mélyebben fekvő rétegekből, elegendő nyomással
történő szállításáról.

BP 2 Cistern

 A szállított csomag tartalmazza.  
* Tipp: a szivattyú szállítási teljesítménye függ a szállítás magasságától és a csatlakoztatott tömlőktől
és öntözőrendszerektől. Nagyobb átfolyási mennyiség akkor érhető el, minél alacsonyabb a szállítási magasság, valamint minél nagyobb a
csatlakoztatott tömlők és öntözőrendszerek átmérője.
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MEGFELELŐ TARTOZÉKOK SZIVATTYÚKHOZ
A megfelelő Kärcher tartozékkal a szivattyúk gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhetők. Vákuumbiztos spiráltömlők, szívókészletek, előszűrők, csatlakozók, szárazonfutás elleni védelem és elektromos nyomáskapcsoló – a tartozékok átfogó kínálata gondoskodik arról, hogy a házban és a kertben felmerülő minden feladat
optimálisan megoldható legyen. Így használható fel az alternatív forrásokból származó víz hatékonyan és
egyedien, valamint forráskímélő módon.

Masszív és biztonságos
A vákuumbiztos spiráltömlők a Kärcher szivattyúkhoz történő
csatlakoztatáshoz készletben vagy az egyedi kialakításhoz
méteráruként is kaphatók.
Tökéletesen felszerelt
A megfelelő tartozék a szárazonfutás elleni védelemtől a nyomáskiegyenlítő tömlőig kényelmes és üzembiztos használatot
tesz lehetővé.
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Optimális védelem
A szűrők megvédik a szivattyúkat a szennyeződésektől és
az eltömődésektől, valamint korlátlan teljesítőképességről
gondoskodnak.
A Kärcher minden alkalmazáshoz a megfelelő szűrőt kínálja.
Kiválóan csatlakoztatható
A Kärcher adapterekkel és csatlakozókkal a tömlők gond
nélkül és biztonságosan csatlakoztathatók az adott szivat�tyúhoz.

TARTOZÉKOK MERÜLŐSZIVATTYÚKHOZ

MINDEN SZIVATTYÚHOZ A MEGFELELŐ TARTOZÉK
Lehetséges tartozék
Szennyezettvíz-merülőszivattyúk
Előszűrő

Szivattyúcsatlakozó idom

Tömlők

1", 1 1/4", 1 1/2"
Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt
Inox
Szivattyúba beépített

Szállított csomag tartalmazza
1", 1 1/4", 1 1/2"
Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt
Szivattyúba beépített

Szállított csomag tartalmazza
Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Szállított csomag tartalmazza

SP 5 Dirt
12*

3/4"
és 1"

PrimoFlex®
3/4"
2.645-142.0

13*

PrimoFlex® Plus
3/4"
2.645-148.0

A szivattyúcsatlakozó idom (13*) kiegészítőleges használatakor

KERT

**

Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Szállított csomag tartalmazza

SP 3 Dirt
12*

3/4"
és 1"

PrimoFlex®
3/4"
2.645-142.0

13*

PrimoFlex® Plus
3/4"
2.645-148.0

A szivattyúcsatlakozó idom (13*) kiegészítőleges használatakor

Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Szállított csomag tartalmazza

SP 1 Dirt
12*

3/4"
és 1"

PrimoFlex®
3/4"
2.645-142.0

13*

PrimoFlex® Plus
3/4"
2.645-148.0

A szivattyúcsatlakozó idom (13*) kiegészítőleges használatakor

Sekély vízszinthez is használható szennyezettvíz-merülőszivattyúk

1 1/4”

Szövettömlő készlet1 1/4"
22” 2.997-100.0

Szállított csomag tartalmazza
SP 5 Dual
PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
1" 2.645-247.0

3/4”
és 1”

**

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

A szivattyúcsatlakozó idom (13*) kiegészítőleges használatakor

Sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk
Előszűrő

Szivattyúcsatlakozó idom

Tömlők

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

**

SP 6 Flat
Inox

Included in the scope
of delivery

Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0
Szállított csomag tartalmazza
Szövettőmlő készlet (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Szállított csomag tartalmazza

SP 2 Flat
12*

3/4"
és 1"

13*

PrimoFlex®
3/4"
2.645-142.0

PrimoFlex® Plus
3/4"
2.645-148.0

A szivattyúcsatlakozó idom (13*) kiegészítőleges használatakor
* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.
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TARTOZÉKOK NYOMÓSZIVATTYÚKHOZ

A KÄRCHER SZIVATTYÚK BÁRHOL CSATLAKOZTATHATÓK
Nyomóoldal
2

Szívóoldal

Mindegy, hogy a szívó- vagy a nyomóoldalon – a Kärcher megfelelő és egyedien
kombinálható minőségi tartozékaival a szivattyúk gyorsan, egyszerűen és biztonságosan üzembe helyezhetők. A következő oldalon található tartozéktáblázatunkban hasznos információkat talál az egyes tartozékokról.

KERT

1

A radiális tömítési elv előnye: a
tömítés a külső rádiuszban helyezkedik el, a csatlakozóadapter
és a szivattyú között.

A Kärcher BP tartozékok az egyes részeket tökéletesen
működő egységgé kötik össze.

Egyszerűbben, jobban, tömítettebben
A külső rádiuszban lévő tömítés csökkenti a szerelés közbeni erőkifejtést, és – egyéb csatlakozásokkal összehasonlítva –
egyidejűleg javít a tömítési eredményen.

Lehetséges tartozék
Házi és kerti szivattyúk
1

**

BP 7
Home &
Garden

Szívóoldali lehetőségek

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

1, 2*

3*

BP 3
Home &
Garden

Nyomóoldali lehetőségek

8*

BP 5
Home &
Garden
BP 4
Home &
Garden

2

For pipelines

Opcionális:
előszűrő

2.645-193.0

Csapcsatlakozó
2.645-007.0

15*, 16*

11*

Szívótömlő***

15*, 16*

11*

Szívótömlő***

4,  5*

11*

Szívótömlő***

6*

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

17*

21*

Csővezetékekhez

* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.
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Lehetséges tartozékok

Házi vízellátók

8*

1, 2*

BP 5 Home

3*

Csővezetékekhez
6.997-355.0

15*, 16*

7*

BP 3 Home
Opcionális:
előszűrő

11*

Szívótömlő***

15*, 16*

11*

Szívótömlő***

4,  5*

11*

Szívótömlő***

6*

19*

21*

Csővezetékekhez

Kerti szivattyúk

**

BP 4
Garden Set

Szívóoldali lehetőségek

2

Nyomóoldali lehetőségek

KERT

1

1, 2*
7*

2.645-193.0
Csapcsatlakozó
2.645-007.0

BP 3
Garden

11*

Szívótömlő***

4,  5*

11*

Szívótömlő***

6*

3/4“ (e. g. 2.645-148.0)

Opcionális:
előszűrő

BP 2
Garden

17*

* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
** A www.karcher.hu oldalon való regisztrációval a garancia 5 évre meghosszabbítható.

Lehetséges tartozék
Hordószivattyúk

3/4” (z. B. 2.645-148.0)

BP 1
Barrel
2.645-193.0
2.645-203.0

(e. g. 2.645-268.0)

2.645-194.0
2.645-204.0

Szivattyú kutakhoz
BP 6
Deep Well

13*

14*

18*

3/4" (e. g. 2.645-148.0)
1” csővezeték

BP 4
Deep Well

19*

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

Szivattyú vízgyűjtő aknákhoz
13*

BP 2
Cistern

3/4" (e. g. 2.645-148.0)

14*
19*

1” csővezeték
3/4" (e. g. 2.645-148.0)

* Ezek a számok a következő oldalon található tartozéktáblázatra vonatkozó hivatkozási számok. A táblázatban további információkat talál az adott kiegészítőről.
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Szisztematikusan hatékony
A Kärcher egyedien kombinálható minőségi tartozékainak köszönhetően a szivat�tyúk gyorsan és egyszerűen használatba vehetők. A vákuumbiztos spiráltömlők, a
szívógarnitúrák, az előszűrők, a csatlakozók, a szárazonfutás elleni biztosítékok, az
elektronikus nyomáskapcsolók és egyéb tartozékok optimálisan egymáshoz igazíthatóak, és forráskímélő üzemmódra tervezettek. Így szükség szerint alakítható ki
az egyedi öntözési terület, és az alternatív forrásokból származó víz a lehető leghatékonyabban használható fel.

Cikkszám

Hossz

Átmérő

Vákuumnak ellenálló spiráltömlők
1

Szívócső szett 3,5 m

1

2.997110.0

Hossz: 3.5 m

3/4"

Szívócső szett 7 m

2

2.997111.0

Hossz: 7 m

3/4"

3.Szívócső szett, 1,5m; csővezetékekhez 1”

3

2.997112.0

Hossz: 1.5 m

3/4"

Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval,
3/4”-os

4

6.997345.0

–

3/4"

Basic vákuumszűrő visszafolyásgátlóval,
1”-os

5

6.997342.0

–

1"

Premium vákuumszűrő visszafolyásgátlóval

6

6.997341.0

3/4”-os és 1”-os tömlőkhöz

–

Előszűrő, kicsi

7

2.997211.0

4000l/h-ig, Lyukátmérő:
250 μm (0,25 mm)

–

Előszűrő, nagy

8

2.997210.0

6000l/h-ig, Lyukátmérő:
250 μm (0,25 mm)

–

Előszűrő merülő szivattyúkhoz, kicsi

9

2.997201.0

Lyukátmérő: 5 mm

–

2

3

Szűrők

4, 5

6

7

8

9

 A szállított csomag tartalmazza.
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 Lehetséges tartozék.
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BP 6 Deep Well.

SP 2 Flat.

Leírás
Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő vákuumszűrővel és visszafolyás-gátlóval. A szívótömlő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz.

1         

Csatlakoztatásra teljesen kész, vákuumbiztos spiráltömlő vákuumszűrővel és visszafolyás-gátlóval. A szívótömlő meghosszabbításaként is használható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz.

2         

A szivattyú kúthoz vagy csővezetékekhez történő vákuumbiztos csatlakoztatásához a
szívóoldalon. A szivattyú csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell
venni. Kétoldali G1-es (33,3 mm) csatlakozómenet.

3      

A méteráruként kapható szívótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló
megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási
időt. Tömlőbilinccsel.

4         

A méteráruként kapható szívótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló
megakadályozza a szállított víz visszafolyását, és ezáltal lerövidíti az újraszívási
időt. Tömlőbilinccsel.

5         

Masszív fém-/műanyag kivitel. A méteráruként kapható szívótömlőhöz való csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló megakadályozza a szállított víz visszafolyását,
és ezáltal lerövidíti az újraszívási időt. Tömlőbilinccsel.

6         

Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz.
A szivattyú durva koszszemcséktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mosható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz.

7

Szivattyú-előszűrő minden szokványos, beépített szűrő nélküli szivattyúhoz.
A szivattyú durva koszszemcséktől vagy homoktól való védelméért. A finomszűrő mosható. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz.

8  

A masszív és egyszerűen elhelyezhető előszűrő megvédi a merülőszivattyút,
és ezáltal növeli a működés közbeni biztonságot.

9

 

KERT

BP 7 Home & Garden

BP 7 Home & Garden
BP 5 Home & Garden
BP 4 Home & Garden
BP 3 Home & Garden
BP 5 Home
BP 3 Home
BP 4 Garden Set
BP 3 Garden
BP 2 Garden
BP 6 Deep Well
BP 4 Deep Well
BP 2 Cistern
SP 7 Dirt Inox
SP 7 Dirt
SP 5 Dirt
SP 3 Dirt
SP 1 Dirt
SP 5 Dual
SP 6 Flat Inox
SP 2 Flat

BP 4 Garden Set.
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Cikkszám

Hossz

Átmérő
–

Adapterek/csatlakozók

10

KERT

11

Szivattyúcsatlakozó idom visszacsapó szeleppel

10

6.997359.0

3/4”-os és 1”-os tömlőkhöz

Csatlakozó adapter szívótömlőhöz, és kerti
tömlőhöz 1” + ¾”

11

2.997113.0

3/4”-os és 1”-os tömlőkhöz

Csatlakozóadapter szivattyúkhoz, G1-es

12

6.997473.0

1” az 1”-ra

–

2 utas csatlakozóadapter szivattyúkhoz, G1es

13

6.997474.0

1” az 1”-ra

–

Csatlakozóadapter szivattyúkhoz, G1-es

14

2.997120.0

1” az 1”-ra

–

Csatlakozódarab szívótömlőhöz 1” (25 mm)
PerfectConnect

15

2.997115.0

1” az 1”-ra

–

Csatlakozódarab szívótömlőhöz 1 ¼” (32 mm)
PerfectConnect

16

2.997116.0

1" to 1 1/4"

–

Basic csatlakozóidom

17

6.997358.0

–

–

Premium csatlakozóidom

18

6.997340.0

–

–

Szárazonfutás elleni biztosíték

19

6.997355.0

–

–

Elektronikus nyomáskapcsoló szárazonfutás
elleni biztosítékkal

20

6.997357.0

–

–

Csatlakozó cső szett G3/4, PerfectConnect 1,5 m
PerfectConnect

21

2.997125.0

Hossz: 1,5 m

3/4”

Szövettőmlő készlet

22

2.997100.0

Hossz: 10 m

1 1/4"

12
13

14

15

16
17
18
Egyéb

19
20

21

22

 A szállított csomag tartalmazza.
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B P 7 Home & Garden
BP 5 Home & Garden
BP 4 Home & Garden
BP 3 Home & Garden
BP 5 Home
BP 3 Home
BP 4 Garden Set
BP 3 Garden
BP 2 Garden
BP 6 Deep Well
BP 4 Deep Well
BP 2 Cistern
SP 7 Dirt Inox
SP 7 Dirt
SP 5 Dirt
SP 3 Dirt
SP 1 Dirt
SP 5 Dual
SP 6 Flat Inox
SP 2 Flat

TARTOZÉKOK SZIVATTYÚRENDSZEREKHEZ

  

Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítéssel
és visszacsapó szeleppel (nem alkalmazható BP Home & Garden szivattyúknál). G1
csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz, valamint 3/4”-os és 1”-os tömlőkhöz.

10

Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz. Tömlőszorítóval, lapostömítéssel es visszacsapó szeleppel házi, kerti és Home & Garden szivattyúkhoz. G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz, valamint 3/4”-os es 1”-os tömlőkhöz.

11         

Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához.

12    

     

Belső menetes szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához.
Rugalmasan használható 1 vagy 2 aktív kifolyóval. A kifolyók használhatók mindkét
oldalon, vagy alternatív módon az egyik kifolyó fenti elhelyezésével.

13    

     

Belső menetes Kärcher szivattyúk vízcsatlakozóval való összekapcsolásához. Speciális
tartozékok más gyártók termékeihez, illetve 2018 nál régebbi Kärcher tartozékokhoz.

14            

Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz a szívóoldalon. A szivattyú
csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. G1-es (33,3 mm)
csatlakozómenet. Kompatibilis az 1”-os PE csőátmérővel.

15      

Tömlők vákuumbiztos csatlakoztatása a szivattyúhoz a szívóoldalon. A szivattyú
csatlakoztatásakor a helyi vízjogi előírásokat figyelembe kell venni. G1-es (33,3 mm)
csatlakozómenet. Kompatibilis az 1”-os PE csőátmérővel.

16      

1/2”-os (12,7 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz történő
csatlakoztatásához.

17      

3/4”-os (19 mm) víztömlők G1 csatlakozómenetes (33,3 mm) szivattyúkhoz történő
csatlakoztatásához. A megnövelt vízátfolyáshoz.

18            

Ha nem folyik át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja. G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.

19

       

Ideális egy kerti szivattyú házi vízellátó automatává történő átalakításához. Vízszükséglet fennállása esetén a szivattyú automatikusan be-, majd kikapcsol. Ha nem folyik
át víz a szivattyún, a szárazonfutás elleni biztosíték megvédi a szivattyút a károsodástól, és automatikusan lekapcsolja.
G1-es (33,3 mm) csatlakozómenettel.
1,5 m tömlőkészlet tömlők flexibilis csatlakoztatásához merev csővezeték-rendszerekhez. Az összekötő tömlő által kevesebb a vibráció, ezáltal jelentősen halkabb a működés.
G1 (33,3 mm) csatlakozó menet a tömlő mindkét végén.

20

     

Rugalmas szövettömlő nemesacél tömlőbilinccsel (30 – 40 mm), szerszámot nem igénylő
összekapcsolást lehetővé tevő szárnyascsavarral. Különösen ajánlott merülőszivattyúkhoz nagy vízmennyiségek elszivattyúzásánál. Max. üzemi nyomás: 5 bar.
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#
2
2
2
3
3

246

utas
utas
utas
utas
utas

sárgaréz csatlakozó
csatlakozó / 3 utas csatlakozó
elosztó
sárgaréz csatlakozó
elosztó

210
209
209
210
209

A
AB 1000
AD 2
AD 4 Premium

Oldal
170
115
115

B
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP

Oldal
236
236
237
235
235
234
234
232
231
237
234
231
232
230
237
230

1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7

Barrel
Barrel Set
Cistern
Garden
Garden Set Plus
Garden
Garden Set Plus
Home
Home & Garden
Deep Well
Garden Set
Home & Garden
Home
Home & Garden
Deep Well
Home & Garden

C
CR 3.110 kompakt tömlődoboz
CR 7.220 Automatic Premium tömlődoboz

Oldal
216
216

Cs
CS 90 Vario
CS 90 Spike permetező esőztető
Csapcsatlakozó belső szerelvényekhez
Csapcsatlakozó kerek vízcsapokhoz
Csatlakozókészlet
Csepegtetőmandzsetta
Csepegtetőtömlő-készlet

Oldal
206
206
209
209
212
199
200

D
Display öntözőrudakhoz
Display Premium öntözőrudakhoz
DS 6

Oldal
205
205
143

F
Fali tartó
FC 5
FC 5 Premium
Földbe szúrható csőtartó
FP 303
Fúvókakészlet

Oldal
205
148
149
199
150
200

G
G1/2 I G3/4
G1-es csapcsatlakozó G3/4-es átalakítóval
G1-es sárgaréz csapcsatlakozó
G3/4-es csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval
G3/4-es sárgaréz csapcsatlakozó G1/2-es átalakítóval

Oldal
209
208
210
208
210

H
HR 7.300 Premium tömlőhordozó
HR 7.315 Kit 1/2“ Premium tömlőhordozó
HT 3.400 tömlőkocsi
HT 4.500 tömlőkocsi
HT 4.520 Kit 1/2“ tömlőkocsi
HT 4.520 Kit 5/8“ tömlőkocsi
HT 80 M fém tömlőkocsi
HT 80 M Kit fém tömlőkocsi

Oldal
217
217
215
214
214
214
214
214

I
I-idom

Oldal
200

K
K 2 akkumulátorkészlet
K 2 Compact
K 2 Compact Car & Home
K 2 Compact Car | K 2 Compact Home
K 2 Full Control
K 2 Full Control Home
K 2 Premium Full Control
K 2 Premium Full Control Home
K 3 Full Control
K 3 Full Control Car
K 4 Full Control
K 4 Full Control Home
K 4 Premium Full Control
K 4 Premium Full Control Home
K 5 Compact
K 5 Full Control
K 5 Full Control Home
K 5 Premium Full Control Plus
K 5 Premium Full Control Plus Home
K 7 Compact
K 7 Full Control Plus
K 7 Full Control Plus Home
K 7 Premium Full Control Plus
K 7 Premium Full Control Plus Home
Kärcher Rain Box
Kärcher Rain System® tömlő
Kärcher Rain System® csepegtetőkészlet
KB 5
Kerti zuhany
Készülékcsatlakoztató
KHB 5 akkumulátor
KHB 5 akkumulátorkészlet

Oldal
53
50
50
50
49
49
47
47
44
47
41
41
37
37
27
33
33
29
29
26
23
23
19
19
201
199
201
151
204
209
55
55

L
Locsolófej
Locsolófej-készlet
Locsolópisztoly
Locsolómandzsetta

Oldal
203
203
203
199

M
Mobil kültéri tisztító
MS 100 multifunkciós felületesőztető, 6-szoros
Multifunktions locsolópisztoly
Multifunktions locsolópisztoly szett Plus
Multifunktions locsolópisztoly Plus

Oldal
83
206
203
202
202

N
Négyszögesőztető

Oldal
207

Ny
Nyomáscsökkentő szűrővel

Oldal
200

O
O-gyűrű készlet
OS 3.220
OS 5.320 S
OS 5.320 SV

Oldal
209
207
207
207

Ö
Öntözőrúd

Oldal
205

P
Plus öntözőrúd
Premium öntözőrúd
PS 300 impulzus-, kör- és szektoresőztető
Premium tömlőtartó dobozzal
Premium univerzális tömlőcsatlakozó

Oldal
205
205
206
217
208

TÁRGYMUTATÓ

208
202
217
202
208
208
211
211
211

R
RC 3
Részecskeszűrő
RS 120/2 köresőztető
RS 130/3 köresőztető

Oldal
145
200
206
206

S
S 550
S 650
S 650 2 az 1-ben
S 750
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4“
Sárgaréz tömlőcsatlakozó, 3/4“, Aqua Stop funkcióval
Sárgaréz tömlőjavító, 1/2“ és 5/8“ / 3/4“
Sárgaréz locsolófej
SC 1
SC 1 EasyFix
SC 1 EasyFix Premium
SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix Premium
SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFix Premium
SC 4 EasyFix
SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix Premium
SC 4 EasyFix Premium Iron
SC 5 EasyFix
SC 5 EasyFix Iron
SE 5.100
SE 4001
SE 4002
SensoTimer ST 6 Duo
SensoTimer ST 6
SI 4 EasyFix Iron
SP 2 Flat
SP 3 Dirt I SP 1 Dirt
SP 5 Dirt
SP 5 Dual
SP 6 Flat Inox
SP 7 Dirt
SP 7 Dirt Inox
Spiráltömlő készlet
Spiráltömlő indulókészlet, 10 m
SV 7

Oldal
91
91
91
91
210
210
210
113
169
169
169
167
167
165
165
163
163
163
163
161
161
116
117
117
197
197
170
223
222
222
223
223
222
222
211
211
171

Sz
Szabályozható locsolófej
Szabályozó szelep

Oldal
203
208

T
Tartalék-érzékelőpárna
Tömítőmandzsetta
Tömítőkészlet
Tömlőcsatlakozó készlet magasnyomású mosókhoz
Tömlőtartó
Tömlőkészlet tömlőtartóval, 15 m
Tömlőkészlet locsolófejjel, 15 m
Tömlőkészlet locsolófejjel, 20 m
Tömlőkészlet locsolófejjel, 30 m
Tömlőkészlet locsolófejjel, 20 m
Tömlőkészlet vízellátáshoz

Oldal
198
199
209
212
217
212
212
212
212
212
212

U
Univerzális tömlőcsatlakozó

Oldal
208

Univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval
Univerzális tömlőjavító
V
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC

2
3
5
5 Cordless
5 Premium
6
6 Premium

W
WD 2
WD 2 Home
WD 3
WD 3 Battery
WD 3 Battery Premium
WD 3 Battery Premium Set
WD 3 Battery Set I
WD 3 Car
WD 3 P
WD 3 Premium
WD 3 Premium Home
WD 4
WD 4 Car
WD 4 Premium
WD 5
WD 5 P Premium
WD 5 Premium
WD 5 Renovation
WD 6 P Premium
WD 6 P Premium Renovation
WT 2 öntözőautomata
WT 4 öntözőautomata
WT 5 öntözőautomata
WV Classic
WV 2 Premium
WV 5 Premium
Z
Záróidom

208
208
Oldal
141
140
139
135
139
142
142
Oldal
105
113
104
107
107
107
107
112
104
104
102
103
111
103
101
101
101
110
101
109
198
198
198
157
156
155

TÁRGYMUTATÓ

Premium univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval
Premium multifunkciós fém locsolópisztoly
Plus tömlőtartó
Plus locsolópisztoly
Plus univerzális tömlőcsatlakozó
Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval
PrimoFlex® tömlő
PrimoFlex® Plus tömlő
PrimoFlex® Premium tömlő

200
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TISZTÍTÓSZEREK
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#
3 az 1-ben Ultra habtisztító tisztítószer

Oldal
79

A
Autótisztító sampon
Autótisztító sampon, 3 az 1-ben
Autótisztító sampon, 3 az 1-ben
Ablaktisztító koncentrátum, RM 503
Alap tisztítószer keménypadlókhoz RM 533

Oldal
78
78
78
191
190

F
Fatisztító
Fatisztító 3 az 1-ben
Felnitisztító, 3 az 1-ben

Oldal
77
77
79

H
Habzásgátló, FoamStop citrusos
Habzásgátló, FoamStop gyümölcsös

Oldal
189
189

K
Kerékpártisztító, 3 az 1-ben
Kő- és homlokzattisztító
Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben

Oldal
79
75
75

M
Műanyagtisztító
Műanyagtisztító 3 az 1-ben

Oldal
77
76

Oldal
P
Padlóápoló olajozott/viaszolt fához, RM 535
189
Padlóápoló felületkezelt fához, RM 534
189
Padlóápoló viaszolt / olaj-viasz bevonatú parkettához, RM 530 190
Padlóápoló felületkezelt parkettához / laminált padlóhoz /
parafához, RM 531
190
Padlóápoló matt kőhöz / linóleumhoz / PVC-hez, RM 532
190
Padlótisztító kőhöz, RM 537
189
Patio & Deck koncentrátum
77
R
RM 519 szőnyegtisztító
Rovareltávolító 3 az 1-ben

Oldal
188
79

Sz
Szóróflakon
Szóróanyag (zsákos kiszerelés)

Oldal
77
75

T
Textilimpregnáló szer Care Tex RM 762

Oldal
188

U
Univerzális padlótisztító, RM 536

Oldal
189

Ü
Üvegtisztító, 3 az 1-ben, gél állagú
Üvegtisztító koncentrátum, RM 500
Üvegtisztító koncentrátum, RM 503
Üvegtisztító, 3 az 1-ben Glass Finisher

Oldal
77
191
191
77

V
Vízkőmentesítő por
Vízkőoldó patronok

Oldal
191
191

Z
Kerékpártisztító, 3 az 1-ben

Oldal
79

JEGYZETEK

JEGYZETEK
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JEGYZETEK

JEGYZETEK

250

JEGYZETEK

JEGYZETEK
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JEGYZETEK
KERT

JEGYZETEK
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JEGYZETEK
KERT

JEGYZETEK
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JEGYZETEK

JEGYZETEK
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JEGYZETEK

JEGYZETEK

255

JEGYZETEK

JEGYZETEK

256

JEGYZETEK

JEGYZETEK
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1)
2)
3)

258

Full Control Plus sorozat
Ezek a készülékek az új
Kärcher Full Control Plus
magasnyomású tisztítóinkhoz tartoznak.

Rendkívül nagy szívóerő
A WD 6 készüléksorozat a
Kärcher energiatakarékos
Power-technológiájának köszönhetően rendkívül nagy
szívóerővel5) bír.

Full Control sorozat
Ezek a készülékek az új
Kärcher Full Control magasnyomású tisztítóinkhoz
tartoznak.

Szélsőségesen nagy szívóerő
A WD 5 készüléksorozat a
Kärcher energiatakarékos
Power-technológiájának köszönhetően szélsőségesen
nagy szívóerővel5) bír.

36 V-os lítiumion-rendszer
Készülékek Kärcher 36 V-os
akkumulátor-platformú lítiumionos pótakkumulátorokkal.

Rendkívüli szívóerő
A WD 3-4 készüléksorozatok a
Kärcher energiatakarékos
Power-technológiájának köszönhetően rendkívüli szívóerővel5) bírnak.

18 V-os lítiumion-rendszer
Készülékek Kärcher 18 V-os
akkumulátor-platformú lítiumionos pótakkumulátorokkal.

Nagy szívóerő
A WD 2 készüléksorozat a
Kärcher energiatakarékos
Power-technológiájának köszönhetően nagy szívóerővel5)
bír.

Smart Home – okos készülék
A készülék egy applikáció
segítségével a lakás közeléből irányítható.

Elektrosztatikus feltöltődés
elleni védelem
Biztonságos kezelés a fogantyúban lévő elektrosztatikus
védelemnek köszönhetően.

Vízhűtéses motor
Magasnyomású tisztítók,
melyek vízhűtéses motorral
felszereltek.

Elektrosztatikus feltöltődés
elleni védelem
Nemesacél tartályok biztonságos kezelése az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemnek köszönhetően.

Silent (halk) kivitel
50%-kal csendesebb, mint
ugyanazon teljesítménykategória más készülékei.

Kärcher ReBoost szűrőtisztítás
A szívóerő villámgyorsan,
gombnyomásra újra megemelhető.

PremiumFlex tömlő csavarodás elleni védelemmel
A tömlőn kialakuló csomók
maguktól kibomlanak.

Nagy szívóerejű és takarékos
Tartós és nagy szívóerő alacsony energiafelhasználás
mellett.

3 az 1-ben tisztítószer
3 az 1-ben formulával.
Kiváló tisztítóhatás, kíméletes ápolás és megbízható
védelem egyetlen tisztítószerrel.

Könnyű szűrőkivétel
A szűrőrendszer egy kézmozdulattal kivehető – a piszokkal
való érintkezés nélkül.

Plus tisztítószer-koncentrátum
A koncentrátumot a használat előtt 1:9 arányban
vízzel szükséges hígítani.

Maximális mozgásszabadság
Nincs zavaró vezeték, se tömlő,
és magunk után húzandó készülék sem.

Vario Power szórószár
Fokozatmentes szabályozás
az alacsonytól a magas
nyomásig.

Lítiumion-akkumulátor
Hosszú élettartamú lítiumion-akkumulátor.

Szennymaró
Forgó pontsugár a
különösen erőteljes
tisztításhoz.

Kompakt kivitel
Bármilyen kis helyen
tárolható.

A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás elpusztítja a háztartásban szokványos felületekről a háztartásokban előforduló baktériumok 99,99%-át.
Az „előszívás” és „felmosás” munkalépések kombinálása egyetlen munkafolyamatban akár 50% időt is megtakaríthat a padlótisztítás során.
Az FC 5 készülék esetén egy felmosókendő-huzattal felszerelt hagyományos felmosóhoz képest a „felmosás” tesztkategóriában. Tisztítási hatékonyságra,
szennyeződésfelvételre és peremtisztításra vonatkozó közölt teszteredményekre vonatkozik.

PIKTOGRAMMOK

4)
5)

Kicsi, mégis kimagasló
A szennyeződés első
osztályú felvétele keménypadlókról és szőnyegekről.

Háromszor gyorsabb
A Kärcher akkumulátoros
ablaktisztítóival az ablaktisztítás 3× gyorsabb a
hagyományos módszerhez
képest.

Porzsák nélkül
A szennyeződés gyors és
egyszerű eltávolítása anélkül, hogy drága porzsákok
vásárlására volna szükség.

Csíkmentes
A kiváló minőségű lehúzófej és a szívófunkció
csíkmentes, ragyogóan
tiszta üvegfelületről
gondoskodik.

HEPA szűrő
A szűrő visszatartja az
allergiát okozó polleneket,
gombaspórákat, baktériumokat és atkákat.

Csepegésmentes
Az akkumulátoros ablaktisztítók megbízhatóan
szívják fel a vizet az
üvegfelületről – csepegés
nélkül.

Vízszűrő
Az innovatív vízszűrőrendszer megbízhatóan köti meg
a szennyeződést, valamint
tiszta és friss levegőről
gondoskodik.

Jobb tisztítási eredmény
Egy gőztisztító tisztítási
eredménye higiénikusabb,
mint egy tisztítószerrel
használt kézi felmosófejé.4)

Intelligens vezérlés
Intelligens kamerás-lézeres
navigációs rendszerrel felszerelt készülék az önálló
tisztításért.

Multifunkciós
Gőztisztítóink sokoldalú
háztartási felhasználásra
alkalmasak.

Kettős kefés rendszer
Speciális keferendszer
a szennyeződés alapos
felszedéséhez

Aqua Stop funkció
Az Aqua Stop funkcióval
a tömlők kényelmesen,
fröccsenésmentesen
leválaszthatók.

50% időmegtakarítás2)
Az előszívás elhagyható,
ami akár 50% időt takaríthat meg.

Vízmegtakarítás
A termékek hatékonyan
és célzottan öntöznek,
pontosan ott, ahol arra
szükség van.

Pórusokig ható, vegyszermentes tisztaság
Gőztisztítás során a
baktériumok akár 99,9%-a
elpusztul.1)

Fém
A masszív fém alkatrészek
hosszabb élettartamról
gondoskodnak.

20%-kal jobb tisztítási
teljesítmény3)
Az öntisztító funkcióval
ellátott forgó hengerek
higiénikus tisztaságról
gondoskodnak.

Ftalátmentes
Káros lágyítószerek és
nehézfémek nélkül.

Köztes tisztítás
Bármikor bevethető –
tökéletes a nagytakarítások
közötti tisztításhoz.

Automatikus öntözés
Az öntözés automatikusan
beindul, és a növények
igényeihez igazodik.

Kärcher adaptív tisztítási
rendszer
Az akkumulátoros seprő optimálisan felgyűjti a szenynyeződést.

Bimetál-biztosíték
A beépített bimetál biztosíték védi a szivattyút a
túlmelegedéstől.

Az eredeti
Az akkumulátoros ablaktisztítók feltalálójaként
forradalmasítottuk és
tökéletesítettük az ablaktisztítást.

Szárazonfutás elleni védelem
A beépített, szárazonfutás
elleni biztosíték megvédi a
szivattyút és automatikusan
lekapcsolja.

A Kärcher gőztisztítókkal végzett alapos tisztítás során a tisztítási eredmény jobb, mint egy tisztítószerrel alkalmazott kézi felmosó
használata során. Nemzetközi teljesítménynormák szerint tesztelve.
A mérés a szívócsöveken történt az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.

Kärcher Hungária Kft.
Központ
H-1118 Budapest, Budaörsi út 62.
Tel. +36 1 920 6600
E-mail info@kaercher.hu www.karcher.hu
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