
PARTNERIS 
PROFESIONALIAM 
VALYMUI
Antanas Juknevičius rekomenduoja

NAUJIENA!



Dakaras – daugiausiai iššūkių reikalaujančios pasaulio varžybos, kuriose susitinka 
patys geriausi ir stipriausi. Daugiau nei 15 dienų vyksta žmogaus kova su keliu bei 
gamtos paliktais pėdsakais jame. Dakaro varžybos reikalauja ne tik drąsių pilotų, 
šturmanų - čia reikia turėt geriausią techninę pagalbą bei specialistų komandą. 

Tokiose varžybose itin svarbu naudoti gerus įrankius ir patikimą techniką, 
kuria profesionalai galėtų dirbti nenutrūkstamai, greitai ir efektyviai pačiomis 
nepalankiausiomis sąlygomis. Todėl automobilių valymas jau daugelį metų 
patikėtas Kärcher aukšto slėgio įrangai, kurios technologinės sistemos leidžia ne 
tik nuplauti daugiau kaip 2.000 transporto priemonių, bet ir sutaupyti iki 80% 
vandens atsargų.  

Profesionalūs Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiai sukurti atsižvelgiant į 
įvairių veiklos sričių poreikius, vykdant pačius reikliausius valymo darbus. Būkite 
geriausi su profesionalia Kärcher valymo įranga.

NAUJIENA
Tausokite jėgas 
ir laiką su nauju 

Kärcher  
EASY!Force 

aukšto slėgio 
pistoletu bei 

unikalia Kärcher 
EASY!Lock 
jungtimi!

GERIAUSI SPRENDIMAI 
GERIAUSIEMS!

Galingas ir tvirtas aukšto slėgio įrenginys 
įvairiems valymo darbams.

   ■ 460-900 l/val vandens srautas
   ■ 40-200 bar vandens slėgis
   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos
   ■ 15 m aukšto slėgio žarna su rite
   ■ rotacinis ir 3-jų padėčių antgaliai

HD 9/20-4 MX Užs. kodas  1.524-927.0

HD 6/15 M 
HD 6/15 M St

HD 9/20-4 MX Plus
HDS 9/18-4 M

HG 64 / HG 43 HD 8/20 G Adv

Naujasis aukšto slėgio įrenginys HD 6/15 M - mobilus 
modelis su ratais lengvam transportavimui arba mažai 
vietos užimantis kompaktiškas stacionarus modelis. 
Dabar galite rinktis tik tai ko Jums reikia.

   ■ 560 l/val vandens srautas
   ■ 150 bar vandens slėgis
   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos
   ■ vertikali arba horizontali darbinė padėtis
   ■ vandens filtras, dėtuvės ir laikikliai priedams

685 €

1750 €

3600 €

HD 6/15 M St. Užs.kodas 1.520-950.0

HG 64 Užs.kodas 1.030-510.0

HG 43 Užs.kodas 1.030-500.0

1650 € / 1450 €

daugiau www.Kärcher.lt 

HDS 9/18-4 M Užs.kodas 1.077-911.0

Patikimas profesionalus pagalbininkas visose veiklose – šaltas 
vanduo, karštas vanduo, garo funkcija, tikslus ploviklio dozavimas, 
eco režimas - visa tai efektyviam darbui ir garantuotam rezultatui.

   ■ 450-900 l/val vandens srautas
   ■ 30-180 bar vandens slėgis
   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos
   ■ vandeniu aušinamas el. variklis
   ■ dvi talpos plovikliams 
   ■ eco!efficiency režimas

Antano 
Juknevičiaus 
rekomendacija
pasirenkant
priedus 

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

Antgalis putoms Adv Užs.kodas 6.394-968.0

Antgalis putoms Užs.kodas 6.394-969.0

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

55 €

Plovimo priemonė RM 81

Patogus antgalis su ploviklio kiekio ir 
purškimo kampo reguliavimu ir 1 l talpa 
- tvirta ploviklio puta ant valomų 
paviršių ilgesniam reakcijos laikui ir 
geresniam valymo rezultatui. 

95 € / 95 €

Antgalis putoms 

HD 8/20 G Adv Užs.kodas 1.187-904.0

2500 €

Karšto vandens valymo savybės visuomet geresnės už 
šalto - suteikite naujų galių Jūsų turimam šalto vandens 
aukšto slėgio įrenginiui. Su naujaisiais Kärcher aukšto 
slėgio karšto vandens generatoriais pakaitinkite 
vandenį iki 80oC temperatūros ir mėgaukitės 
aukštesne valymo kokybe bei darbo 
efektyvumu.

   ■ ypač efektyvi kaitinimo sistema
   ■ tvirtas rėmas su ratais mobiliems dar-

bams
   ■ vandens slėgis iki 220 bar
   ■ 10 m aukšto slėgio žarna su pistoletu

885 €
HD 6/15 M Užs.kodas 1.150-930.0

NAUJIENA!

NAUJIENA!
Dirbkite nepriklausomai nuo el. energijos 
šaltinio - aukšto slėgio įrenginys su vidaus 
degimo varikliu - visiška mobilumo laisvė.

   ■ 200-750 l/val vandens srautas
   ■ 10-200 bar vandens slėgis
   ■ 6,6 kW Honda benzininis variklis
   ■ EASY!Force ir EASY!Lock sistemos
   ■ tvirtas rėmas ir pripučiami guminiai 

ratai
   ■ plovimo priemonių inžektorius su 

tiksliu dozatoriumi



NT 65/2 Tact2 Tc 1.667-287.0 Platus antgalis 4.130-400.0

Purvas, smėlis ir dulkės yra tai, be ko neatsiejamas Dakaro ralis. Po 
kiekvieno etapo ne tik automobilių išorė, tačiau ir salonas bei patys 
lenktynininkai skęsta daugybėje sluoksnių dulkių. Šiame Dakaro etape 
karaliauja Kärcher dulkių siurbliai – galingi, universalūs ir kompaktiški, 
tačiau užtikrinantys maksimalų našumą darbe ir mažesnius 
eksploatavimo kaštus. Šie dulkių siurbliai yra su automatine oro filtro 
valymo sistema, todėl oro filtro keitimas yra ženkliai retesnis. 
Būkite profesionalai su Kärcher dulkių siurbliais. 

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

YPAČ DIDELIEMS DULKIŲ 
IR PURVO KIEKIAMS

NT 65/2 Tact2 Tc

NT 22/1 Ap NT 35/1 Ap

Galingas, didelės talpos vakuuminis 
siurblys sausų dulkių, šlapio purvo 
ar skysčių siurbimui. Išverčiama 
arba nuimama nuo mobilaus rėmo 
talpa, išpylimo žarna susiurbtiems 
skysčiams pašalinti, priedų 
laikikliai, reguliuojamos padėties 
rankena ir dar daugiau sprendimų 
patogiam Jūsų darbui.

Plautus grindų antgalis (61 cm)

Specialus antgalis greitam didelio ploto grindų valymui. 
Reguliuojamo aukščio. Komplektuojamas su siurbimo 
šepetėliais ir gumomis (sausoms dulkėms ar skysčiams 
siurbti) bei prijungimo žarna ir tvirtinimo adapteriu. Tinka 
tik NT 65/2 Tact Tc (1.667-287.0) vakuuminiam siurbliui.

   ■ du siurbimo varikliai
   ■ Tact2 automatinė filtro valymo 

sistema
   ■ 4 m siurbimo žarna su alkūne
   ■ plokščias poliesterio oro filtras
   ■ galimybė naudoti su plačiu (61 cm) 

grindų antgaliu (užsakomas atskirai)

330 €
NT 35/1 Ap

Užs. kodas 11.184-505.0

Puikus pagalbininkas įvairiausiuose 
darbuose. 35 l talpa ir plokščias oro 

filtras su filtro valymo sistema - 
ilgalaikiam darbui be trikdžių.

   ■ efektyvi pusiau automatinė filtro 
valymo sistema 

   ■ 35 l konteinerio talpa 
   ■ plokščias oro filtras
   ■ 2,5 m ilgio siurbimo žarna
   ■ laikikliai priedams, žarnai ir el. 

laidui

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

18 €

Siurbimo žarna

Speciali prailginimo žarna patogesniam 
darbui. Žarnos ilgis 2.5 m tinka NT 35/1 
Ap ir NT 25/1 Ap siurbliams.

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

40 €

Antgalių rinkinys automobiliui

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

Šis ypač lengvas ir 
kompaktiškas vakuuminis 
siurblys nustebins Jus 
siurbimo galia ir siurbimo 
patogumu. Tinka sausoms 
dulkėms, šlapiam purvui ir 
skysčiams.

   ■ efektyvi pusiau automatinė filtro 
valymo sistema

   ■ drėgmei atsparus cilindrinis 
poliesterio oro filtras

   ■ 1,9 m ilgio siurbimo žarna su alkūne

NT 22/1

Užs.kodas 1.378-600.0

155 €

1100 € 330 €

NAUJIENA!



#DAKAR2018

KM 70/20 2SB Užs.kodas 1.517-107.0

Su šia stumdoma mechanine šluota greitai 
ir patogiai išvalysite didelius plotus tiek 
lauke, tiek patalpose.

700 € B

BR 40/10 Adv

Užs. kodas 1.783-311.0

BR 40/10 Adv

KM 70/20 2SB

Šis grindų plovimo įrenginys puikiai 
tinka visų tipų grindų dangoms. Ypač 
patogu naudoti apstatytose patalpose 
pvz. autoservise

2000 €

Pagrindinis šepetys smulkioms 
dulkėms

Mikštas, drėgmei atsparus šepetys spe-
cialiai smulkių dulkių šlavimui. Tinka 
naudojimui tiek lauke, tiek ir patalpų 
viduje. 

Šepetys smulkioms dulkėms

Užs.kodas 6.903-995.0 

100 €

Komplektas kiliminės dangos valymui

Dar daugiau galimybių su tuo pačiu 
įrenginiu! Lengvai ir patogiai išvalysite 
net ir kiliminę dangą. (Tinka tik BR 
40/10 Adv).

Komplektą sudaro: specialūs kiliminei 
dangai šepečiai (2 vnt) ir siurbimo 
juostelės (2 vnt), kiliminės dangos 
ploviklis RM 764 (1 l) ir dėmių valiklis 
RM 769 (0,5 l).

Komplektas kiliminei dangai

Užs. kodas 6.290-175.0

330 €

   ■ visų šepečių prispaudimo / aukščio 
reguliavimas

   ■ reguliuojamo aukščio stūmimo rankena
   ■ išjungiami (pakeliant) šoniniai šepečiai 

(atskirai kiekvienas arba abu kartu)
   ■ lengvai nuimamas didelės talpos 

konteineris
   ■ dideli ratai lengvam ir užtikrintam 

darbui net ir esant nelygiai dangai

   ■ darbinis plotis 400 mm
   ■ reguliuojamas šepečių prispaudimas
   ■ universalūs plovimo šepečiai kietai 

grindų dangai
   ■ nedidelis įrenginio aukštis 
   ■ plauna ir siurbia tiek stumiant, tiek 

traukiant
   ■ transportavimo ratukai
   ■ palenkiama į abi puses valdymo 

rankena
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La Rioja
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SaltaSalta
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OruroOruro

Lima

Ica
Start

LA PAZ
Rest Day 12/01

CÓRDOBA
Finish

LIMA

#Dakar2018

JANUARY 
6TH - 20TH

PERU
LIMA

BOLIVIA
LA PAZ

ARGENTINA
CÓRDOBA

DREAM. 
DARE. 
LIVE IT.
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Pasiūlymas galioja 
Kärcher centruose:
Ukmergės g. 283, Vilnius +370 52 031 681 
Dubysos g. 19, Klaipėda +370 46 297 041
Savanorių pr. 301, Kaunas +370 37 216191
El. p.: info@lt.kaercher.com
www.Kärcher.lt


