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S programom Kärcherjevih 
izdelkov v letu 2018.
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DOBRODOŠLI DOMA

POZDRAVLJEN,  
VSAKDANJIK!
Doma pač pomeni doma. Kärcherjevi izdelki zago-
tovijo, da lasten dom ostane najlepši kraj na 
svetu, tudi če se občasno v njem naberejo drob-
tine, prah in umazanija, in sicer tako, da opravijo, 
kar najbolj znajo: lepo počistijo.
 
Celo povsem samodejno, saj se z novim robotskim 
sesalnikom – skoraj samo po sebi – vse osvobodi 
praha in drobtin. Če že govorimo o svobodi: za 
novo brezžično svobodo in tako čistočo brez meja 
poskrbijo naše čistilne naprave z izmenljivo aku-
mulatorsko baterijo za notranji in zunanji prostor. 
 
Nujna opravila spremenite v užitek in iz vsakda-
njika naredite praznik…
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VSEBINA

Vsebina

   Znotraj
 12  Sesalniki prahu
 26  Robotski sesalniki
 30  Čistilniki za trde talne površine
 36 Akumulatorske metle
 40 Akumulatorski čistilniki oken
 52 Parni čistilniki
 76  Parni sesalniki, polirne naprave
 84 Večnamenski sesalniki

  Zunaj
120  Visokotlačni čistilniki
162 Mobilno čiščenje
170 Stroji za pometanje

  Vrt
174  Črpalke
198 Sistemi za zalivanje

224 Servis
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

PRAVA MOČ PO AKCIJSKI CENI.

K 4 FULL CONTROL PS 40 + Car

 ■  Vodno hlajen indukcijski motor
 ■ Pištola Full Control s 6 m dolgo visokotlačno  
gibko cevjo in držalom

 ■ Razpršilna cev Vario Power
 ■ Odstranjevalec umazanije
 ■ Quick Connect
 ■ Sistem Plug ‘n‘ Clean
 ■ Vgrajen vodni filter
 ■ Teleskopski ročaj
 ■ Čistilo za kamen in fasade 3-v-1 (1 l)
 ■ Avtošampon 3-v-1 (1 l)
 ■ Zmogljiva krtača in talna šoba PS 40
 ■ Mehka krtača za pranje WB 60

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 4 Full Control 
PS 40 + Car

329,99 €*

vključno z opremo

K 5 Full Control Home + Car

 ■  Vodno hlajen indukcijski motor
 ■ Pištola Full Control s 8 m dolgo visokotlačno  
gibko cevjo in držalom

 ■ Razpršilna cev Vario Power
 ■ Odstranjevalec umazanije
 ■ Quick Connect
 ■ Sistem Plug ‘n‘ Clean
 ■ Vgrajen vodni filter
 ■ Aluminijast teleskopski ročaj
 ■ Čistilo za kamen in fasade 3-v-1 (1 l)
 ■ Talna šoba T 350
 ■ Avtošampon 3-v-1 (1 l)
 ■ Rotacijska krtača za pranje WB 100

K 5 Full Control 
Home + Car

439,99 €*

vključno z opremo

Tehnični podatki

Tlak (bar/MPa): maks. 145/14,5

Poraba vode (l/h): maks. 500

Zmogljivost (m2/h): 40

Dovodna temperatura (°C): maks. 40

Kataloška številka: 9.502-367

Tehnični podatki

Tlak (bar/MPa): maks. 130/13

Poraba vode (l/h): maks. 420

Zmogljivost (m2/h): 30

Dovodna temperatura (°C): maks. 40

Kataloška številka: 9.502-366

NOVONOVO
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

SESALNA MOČ, KI ZMORE VSE.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Komplet WD 4 Premium

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

 ■ Ploščati nagubani filter
 ■ Ozka šoba
 ■ Filtrska vrečka iz koprene
 ■ Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
 ■ Zelo dolga ozka šoba
 ■ Komplet s sesalno krtačo (sesalna krtača s trdimi,  
mehkimi ščetinami)

Tehnični podatki

Priključna moč: 1000 W

Posoda: 20 l, nerjavno jeklo

Dolžina kabla: 5 m

Kataloška številka: 9.502-368

Komplet WD 4 
Premium

139,99 €*

vključno z opremo

Komplet WD 5 Premium

 ■  Sesalna palica iz plastike, 2 x 0,5 m
 ■ Sesalna cev, 2,2 m
 ■ Posoda iz nerjavnega jekla
 ■ Snemljiva šoba za tla
 ■ Ploščati nagubani filter
 ■ Ozka šoba
 ■ Filtrska vrečka iz koprene
 ■ Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
 ■ Čiščenje filtra s pritiskom na gumb
 ■ Funkcija pihanja
 ■ Podaljšek sesalne cevi 3,5 m

Tehnični podatki

Priključna moč: 1100 W

Posoda: 25 l, nerjavno jeklo

Dolžina kabla: 5 m

Kataloška številka: 9.502-369

Komplet WD 5 
Premium

209,99 €*

vključno z opremo
NOVO NOVO
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*

REVOLUCIONARNO  
ČIŠČENJE TAL 2-V-1.

SENZACIONALNO!  
ORIGINAL PRAZNUJE DESET LET.

WV 2 Premium 10 Years Edition

 ■  Široka in ozka sesalna šoba.
 ■  Nova razpršilka s prevleko iz mikrovlaken  
in 20 ml čistilnega sredstva.

 ■ Polnilnik.

Čistilnik tal FC 5

 ■  2 v 1: brisanje in sesanje v enem koraku.
 ■ Inovativna funkcija samodejnega čiščenja.
 ■  Primerno za vsa običajna trda tla.
 ■  Vklj. z 1 parom čistilnih valjev in eno  
postajo za mirovanje in čiščenje.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. Več informacij najdete na strani 31 Več informacij najdete na strani 40

Čistilnik tal  
FC 5

279,99 €*

WV 2 Premium  
10 Years Edition

79,99 €*

vključno z opremo

Tehnični podatki

Delovna širina: 300 mm

Prazna teža: 4,6 kg

Nošena teža: 1,9 kg

Posoda za čisto vodo: 400 ml

Št. vrtljajev valjev: pribl. 500/min

Dolžina kabla: 7 m

Zmogljivost čiščenja na polnitev posode: pribl. 60 m2

Kataloška številka: 1.055-500

Tehnični podatki

Čas polnjenja akumulatorske baterije: 185 min

Delovne širine sesalnih šob: 280/170 mm

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Čas delovanja akumulatorske baterije: 35 min.

Teža: 0,6 kg (vklj. z akumulatorsko baterijo)

Zmogljivost čiščenja: pribl. 105 m2 = 35 oken

Razpršilka: Standard

Kataloška številka: 1.633-426

VLOŽENA
PATENTNA

PRIJAVA

15 MIO.  
ZADOVOLJNIH  

STRANK PO 
CELEM SVETU

+40 % 
ČAS DELOVANJA 

AKUMULATORSKE 
BATERIJE

+50 % 
ZMOGLJIVOST

NOVO 
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MAJHEN KOMPAKTNEŽ  
Z IZJEMNO ZMOGLJIVOSTJO.

Ko povabite prijatelje, je ozračje vedno nabito z dobro voljo, na 
tleh pa se nabirajo drobtinice, čips in piškoti. S kompaktnim 
sesalnikom VC 5 bo takoj po zabavi vse spet v najlepšem redu: s 
svojim trojnim teleskopskim sistemom, visokozmogljivo talno 
šobo, filtrom brez vrečke in sesalno močjo, ki jo lahko uravnavate, 
bo majhen kompaktnež v najkrajšem času opravil tudi z največjim 
neredom. S Kärcherjevimi inteligentnimi rešitvami za čiščenje 
notranjosti boste vedno popolnoma pripravljeni na vsakdanjik.

Vrhunska zmogljivost
Kljub kompaktni obliki boste z 
njim dosegli izvrstne rezultate 
pri čiščenju – kot z dobrim, a 
velikim klasičnim sesalnikom.

Magnetni  
mirovni položaj
Varno odstavljanje  
med premorom pri 
delu. Udobno prena-
šanje. Kompaktno 
shranjevanje.

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

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

Brezžična svoboda z litij-
ionsko akumulatorsko baterijo
Doseže vse kotičke, ne zav-
zame veliko prostora in dolgo 
deluje: novi brezžični sesalnik 
prahu VC 5 Cordless z največjo 
svobodo pri premikanju. 

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

Optimalna svoboda  
pri premikanju
s pomočjo navpične oblike. 
Brez nadležnega vlečenja in 
zatikanja kabla. Idealen za 
čiščenje stopnic.

VC 5 Cordless med 
delom – tukaj si lahko 
ogledate videoposne-
tek o uporabi:

Z LITIJ-
IONSKO 

BATERIJO

VC 5 Cordless

Napetost: 18 V

Čas delovanja: maks. 40 min.

Zmogljivost čiščenja na polnilo filtra: 150 m2

Kataloška številka: 1.349-300 

Cena v €*: 329,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO
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SESALNIKI PRAHU

Na prvi pogled: Oh, kako je prikupen. Na drugi pogled: 
Oho, ta pa ni kar tako! Kompaktni sesalnik VC 5 je pose-
bej priročen. In s tem je tudi izjemno varčen s prostorom. 
Idealen za majhna gospodinjstva, kjer je treba s prosto-
rom varčevati. Zaradi patentirane trikratne teleskopske 
sesalne cevi ga lahko shranite celo v predal! S tem se ne 
more kosati noben klasični sesalnik. VC 5 pa se lahko. Saj 
bo kljub svojih kompaktni izvedbi poskrbel za maksi-
malne rezultate pri čiščenju, ki se jih ne bi sramovali niti 
veliki klasični sesalniki. S tem spada med sesalce na trgu, 
ki čistijo najbolje. Vendar zmore še veliko več: prihrani 
vam denar. Sesalnik lahko uporabljate brez dragih filtrskih 
vrečk. Preprosto odstranite polno filtrsko kaseto, jo 
izpraznite ter ponovno vstavite. In gremo naprej. 

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Preprosto shranjevanje na 
najmanjšem možnem prostoru. 

 ■ Izvrstna moč čiščenja, na ravni 
velikih klasičnih sesalnikov. 

 ■ Hitro praznjenje filtra. Brez  
stroškov zaradi dodatnih nakupov 
dragih vrečk.

SESALNIK ZA PRAH VC 5:  
IZJEMNO MOČAN. NEVERJETNO MAJHEN. 

Kompakten, močan, brez vrečke: Novi VC 5 Cordless v 
ničemer ne zaostaja za sesalnikom VC 5 – zmore tudi kaj 
več. Njegova visokozmogljiva litij-ionska akumulatorska 
baterija nadomesti vtičnico in majhnemu sesalnemu 
čudežu zagotovi do eno uro brezžične svobode pri premi-
kanju. Do takrat bi vam moralo uspeti, da posesate večino 
stanovanj – tudi zaradi optimalno za napravo prilagojene 
preklopne talne šobe in zelo učinkovitega motorja brez 
ščetk. 

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Zmogljiva litij-ionska akumulatorska 
baterija zagotovi do 40 minut 
brezžične svobode pri premikanju. 

 ■ Preprosto shranjevanje na 
najmanjšem možnem prostoru. 

 ■ Brez razlike v zmogljivosti čiščenja 
v primerjavi z žičnimi sesalniki 
prahu.

SESALNIK ZA PRAH VC 5 CORDLESS: IZJEMNO 
MOČAN. NEVERJETNO MAJHEN. BREZŽIČEN.

Shranjevanje na najmanjšem možnem 
prostoru 
Več prostora za shranjevanje za druge 
predmete.

Prilagodljiv zglob 
Preprosto vodenje in uporaba pod 
pohištvom.

Filtrski sistem brez vrečke  
Z vgrajenim sistemom za čiščenje filtra.

1

2

3
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NOVI KÄRCHERJEV PROGRAM  
SESALNIKOV PRAHU.

SESALNIKI PRAHU

VC 6 Premium

 ■ Celo večje površine boste sesali hitro in udobno.
 ■ Električno uravnavanje sesalne moči na ročaju 
(tipka +/–) z dodatno funkcijo pripravljenosti).

 ■  Edinstven sistem QuickClick zagotavlja hitro  
in preprosto menjavo šob.

 ■  S sistemom EasySlider za izogibanje oviram  
boste preprečili praske na pohištvu.

VC 6

 ■ Celo večje površine boste sesali hitro in udobno.
 ■ Obroč EasySlider preprečuje udarce ob ovire  
za sesanje brez škode.

 ■  Edinstven sistem QuickClick zagotavlja hitro in  
preprosto menjavo šob z eno roko.

 ■ Električno uravnavanje sesalne moči na napravi.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Energetski razred: A

Vhodna moč: 600 W

Teža: 6,6 kg

Delovni radij: 10 m

Kataloška številka: 1.195-605

Cena v €*: 329,99

Tehnični podatki

Energetski razred: A

Vhodna moč: 600 W

Teža: 6,6 kg

Delovni radij: 10 m

Kataloška številka: 1.195-600

Cena v €*: 289,99

VC 5 Cordless

 ■  Idealno za majhna gospodinjstva z malo prostora za shranjevanje.
 ■  Filtrski sistem brez vrečk: hitro praznjenje filtra brez viso-
kih stroškov zaradi dodatnega nakupovanja filtrskih vrečk.

 ■  Širok nabor dodatne ponudbe, npr. za težko dostopna ozka 
mesta, blazine in občutljive površine.

 ■  Litij-ionska akumulatorska baterija za dolgo delovanje aku-
mulatorske baterije.

VC 5

 ■  Idealno za majhna gospodinjstva z malo prostora za shra-
njevanje.

 ■  Filtrski sistem brez vrečk: hitro praznjenje filtra brez viso-
kih stroškov zaradi dodatnega nakupovanja filtrskih vrečk.

 ■  Širok nabor dodatne ponudbe, npr. za težko dostopna ozka 
mesta, blazine in občutljive površine.

Tehnični podatki

Napetost: 18 V

Čas delovanja: maks. 40 min

Čas polnjenja: 180 min

Teža: 2,8 kg

Kataloška številka: 1.349-300

Cena v €*: 329,99

Tehnični podatki

Energetski razred: A+ (lestvica od A+++ do D)

Vhodna moč: 500 W

Teža: 3,2 kg

Delovni radij: 8,5 m

Kataloška številka: 1.349-100

Cena v €*: 189,99

NOVO
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SESALNIKI PRAHU

VC 2

 ■ Idealen za čiščenje stanovanj in majhnih hiš.
 ■ Vklj. s predalom za pribor, v katerem sta shranjeni  
ozka šoba in krtačka za pohištvo.

 ■  Odstranljiva filtrska vrečka.

VC 3

 ■ Idealen za čiščenje stanovanj in majhnih hiš.
 ■ Multiciklonski sesalnik brez vrečke.
 ■ Zmogljivi sesalnik brez filtrske vrečke.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Energetski razred: A

Vhodna moč: 700 W

Teža: 5,1 kg

Delovni radij: 7,5 m

Kataloška številka: 1.198-105

Cena v €*: 129,99

Tehnični podatki

Energetski razred: A (lestvica od A+++ do D)

Vhodna moč: 700 W

Teža: 4,4 kg

Delovni radij: 7,5 m

Kataloška številka: 1.198-125

Cena v €*: 139,99

Vodni filter DS 6

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

Tehnični podatki

Energetski razred: A

Vhodna moč: 650 W

Vodni filter 2 l

Teža: 7,5 kg

Delovni radij: 10,2 m

Kataloška številka: 1.195-220

Cena v €*: 329,99

Ime proizvajalca ali 
blagovne znamke

Stopnja emisije prahu
Kazalnik za čiste emisije v zrak

Razred za čiščenje preprog
Sesanje prahu na standardizirani 
preskusni preprogi

Model

Razred za čiščenje trdih tal
Sesanje prahu na trdih tleh 
z zapolnjenimi režami

Emisije hrupa
Raven hrupa sesalnika prahu 
v dB(A)

Povprečna poraba električne 
energije
Povprečno gospodinjstvo s 
87 m² življenjskega prostora in 
50 postopki čiščenja na leto. 
Dejanska vrednost je odvisna 
od uporabe naprave.

NOVO
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PRESSURE WASHERS

 ■

 ■

 ■   

SESALNIKI PRAHU

FANTASTIČNIH PET.
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VC 6 Premium A 600 Filtrska vrečka iz koprene 10 preklopno  ■  ■  ■ –

Kabelski sesalniki prahu
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VC 5 Cordless 18 40 11 brez vrečke, odstranljiva  
filtrska kaseta

preklopna –  ■ –

Brezžični sesalniki

VC 6 A 600 Filtrska vrečka iz koprene 10 preklopno  ■  ■  ■ –

VC 5 A+ 500 brez vrečke, odstranljiva  
filtrska kaseta

8,5 preklopno –  ■ – –

VC 3 A 700 brez vrečke, multiciklon 7,5 preklopno  ■ –  ■ –

VC 2 A 700 Filtrska vrečka iz koprene 7,5 preklopno  ■ –  ■ –

Vodni filter DS 6 A 650 Vodni filter 10,2 preklopno  ■  ■ –  ■

Sesalnik z vodnim filtrom

 NOVO  ■ Vključeno v obseg dobave.
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PRIBOR IN ČISTILA
SESALNIKI PRAHU

DODATNA REŠITEV ZA VEČ ČISTOČE.
Včasih s sesalnikom učinkovito premikanje ni mogoče, ker je na njem 
shranjenega veliko pribora. To velja predvsem za zelo občutljiva ali 
težko dostopna mesta. Tukaj vam priskoči na pomoč posebna 
dodatna oprema Kärcher. Zmogljivi pripomočki za posebne primere.

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

Posebna šoba za sesanje 
vzmetnic in težko dosto-
pnih medprostorov v pos-
telji.

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

Sesalna šoba na zračni 
pogon. Optimalna za 
preproge z dolgimi vlakni 
in idealna za sesanje 
živalskih dlak. Za posebej 
intenzivno in temeljito 
čiščenje. Ni združljiva s 
sesalnikom VC 5/VC 5 
Cordless.

Krtačka za pohištvo s pose-
bej mehkimi ščetinami. Za 
nežno odstranjevanje prahu 
na pohištvu, lučkah in dru-
gih občutljivih površinah 
ter električnih napravah.

Filtrske vrečke iz koprene, 
izredno odporne na trganje, 
iz 5-slojnega koprenastega 
materiala za daljšo visoko 
moč sesanja in visoko 
stopnjo zadrževanja prahu. 
S priročnim sistemom 
zapiranja za higienično 
odstranjevanje.
5 kosov.

Ekskluzivna šoba za parket 
za kompaktni sesalnik VC 5. 
Z mehkimi ščetinami iz 
naravnih dlak. Za nežno/
previdno čiščenje občutlji-
vih trdih tal, npr. parketa in 
laminata. Primerno tudi za 
vsa druga trda tla.

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

Šoba za parket  
z naravnimi ščetinami
Kataloška št. 4.130-172
Cena v €*: 55,99

Šoba za vzmetnice
Kataloška št. 6.906-755
Cena v €*: 11,99

Turbo šoba za oblazinjene 
površine
Kataloška št. 2.903-001
Cena v €*:  
50,99

Turbosesalna šoba
Kataloška št. 4.130-177
Cena v €*: 61,99

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

Filtrska vrečka iz koprene 
VC 6/VC 6 Premium
Kataloška št. 6.904-329
Cena v €*: 13,99

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

Komplet za čiščenje VC VC2/3
Kataloška št. 2.863-255
Cena v €*: 40,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVO

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

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

Visoko zmogljivi filter 
HEPA 12 zanesljivo zadrži 
pelod, spore glivic, 
bakterije in izločke pršic. 
Zadržanih je do 99,9 % 
vseh delcev, večjih od 
0,3 µm.

Pralni vmesni filter filtrira 
drobne delce (na primer 
prašne delce in alergene) iz 
kondenziranega vlažnega 
zraka.

Nadomestna filtrska vrečka 
za sesalnik VC 2. S 
priročnim sistemom 
zapiranja za higienično 
odstranjevanje. 
5 kosov.

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

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

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

Poseben visoko učinkovit 
filter, ki zanesljivo filtrira 
99,95 % vseh delcev, večjih 
od 0,3 µm. Kakovostno 
tesnjenje za zaščito pred 
pelodom, sporami glivic, 
bakterijami in pršicami.

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

Filter HEPA 12**
VC 6/VC 6 Premium
Kataloška št.: 6.414- 805
Cena v €*: 26,99

Filter za zaščito motorja
Kataloška št. 6.414-631
Cena v €*: 35,99

Filtrska vrečka  
iz koprene VC 2
Kataloška št. 2.863-236
Cena v €*:  
13,99

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

Dolgoročni filter VC 5
Kataloška št. 2.863-239
Cena v €*: 14,99

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

Filter HEPA 13 DS**
Kataloška št. 2.860-273
Cena v €*: 26,99

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

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

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

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

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

FoamStop neutral
Kataloška št. 6.295-873
Cena v €*: 7,99

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

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

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

TRI, ŠTIRI, NA POVRŠINO!

ROBOTSKI SESALNIK

Napredni sistem  
senzorjev
Senzorji razdalje in senzorji za 
padce preprečujejo trčenja s 
pohištveno opremo in drugimi 
ovirami v prostoru ter padce po 
stopnicah.

Intuitivno upravljanje
Bodisi ročno na napravi 
bodisi prek uporabniku 
prijazne aplikacije.

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

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

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

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tukaj najdete dodatne 
informacije o sesalnem 
robotu RC 3:

RC 3

Zmogljivost: pribl. 160 m2 na polnjenje

Čas čiščenja na polnjenje: 90–120 min

Posoda za umazanijo: 0,35 l

Hrup med delovanjem: 71 dB(A)

Kataloška številka: 1.198-203 

Cena v €*: 769,99

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

Na voljo od  
2. četrtletja

2018.

NOVO
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ROBOTSKI SESALNIK

PAMETNO KRMILJENJE  
POMENI PAMETNO ČIŠČENJE. 

ČIST DOM – VEDNO.

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

Če želite očistiti samo izbrane površine, je najbolje uporabiti 
posebno čiščenje določenih površin. Preprosto prek aplika-
cije tapnite ustrezno površino na karti čiščenja in robotski 
sesalnik bo posebej temeljito odstranil umazanijo s površine 
1,5 krat 1,5 metra. Karta čiščenja poleg tega natančno prika-
zuje, kateri deli stanovanja so že bili posesani.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Samostojno čiščenje celotnega sta-
novanja.  

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

 ■ Pametno nadzorovanje časov delo-
vanja in funkcij prek aplikacije. 

 ■ Samostojno polnjenje med in  
po čiščenju.  

 ■ Več časa za prijetnejše stvari  
v življenju.

Inteligentni navigacijski sistem  
s kamero in laserjem
Za temeljito, samostojno čiščenje.

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

Pametno nadzorovanje
prek priročnih funkcij aplikacije  
v domačem omrežju.

1

2

3
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BRISANJE IN SESANJE 
V ENEM KORAKU.

Revolucija pri čiščenju tal po načelu 2-v-1: Ne samo, da briše, tudi sesa. In to 
vse v enem koraku. Tako boste s Kärcherjevo napravo FC 5 pri čiščenju trdih 
tal prihranili do 50 odstotkov časa*. Nepritrjena, prisušena ali mokra umaza-
nija se preprosto odstrani z vrtečimi se valji. Ti so vedno navlaženi s svežo 
vodo, umazana voda pa se neposredno odsesa. S samodejnimi valji vam tal 
ne bo treba drgniti. Rezultat: čista tla, brez napora. Primerno za vsako vrsto 
trdih tal – tudi za parket. S Kärcherjevimi inteligentnimi rešitvami za čiščenje 
notranjosti boste vedno popolnoma pripravljeni na vsakdanjik.

*   Z združitvijo dveh delovnih korakov (sesanja in brisanja)  
v enega boste prihranili pri čiščenju tal do 50 % časa.

Ergonomski mehak ročaj  
s stikalom za vklop/izklop
Za varno držanje in preprosto  
delo.

Učinkovito shranjevanje kabla
Prilagodljiva kljuka za kabel  
poskrbi za optimalno shranje-
vanje in hiter odvzem kabla.

Preprosta menjava valjev
Kakovostne valje iz 
mikrovlaken lahko hitro 
zamenjate in očistite.

Higienska posoda za umazano vodo
Valji umazanijo odstranijo 
neposredno v posodo za uma-
zano vodo. To pa lahko hitro in 
preprosto izpraznite.

Prilagodljiv vrtljivi zglob
Za veliko okretnost.

Zelo dobra zmogljivost čiščenja
Električni valji se vrtijo naprej,  
tako da olajšajo brisanje in 
izboljšajo zmogljivost čiščenja.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.   ** glede na stopnjo umazanije.

Samodejno navlaževanje
Vrteči se valji se samodejno 
navlažijo z vodo iz posode za 
svežo vodo.

Preprosto polnjenje
Udobno polnjenje vode in 
preprosto doziranje čistila.

Več revolucionarnega 
o napravi FC 5  
najdete tukaj:

FC 5

Zmogljivost: pribl. 60 m² na eno polnjenje posode**

Delovna širina: 300 mm

Št. vrtljajev valjev: pribl. 500/min

Posoda za čisto vodo: 400 ml

Kataloška številka: 1.055-500 

Cena v €*: 279,99
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ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE

REVOLUCIONARNO DRUGAČE.

Mogoče se FC 5 ne more ravno primerjati z izumom 
kolesa. Kljub temu pa je način delovanja naprave prava 
majhna senzacija. Vrteči se električni valji se med čišče-
njem navlažijo z vodo iz posode za svežo vodo. Samo-
dejno in neprekinjeno. Valji se vrtijo naprej, s čemur pos-
tane mučno drgnjenje stvar preteklosti, zmogljivost 
čiščenja pa se izjemno izboljša. Pri tem valji umazanijo 
odstranijo neposredno v posodo za umazanijo. Za higi-
ensko čiščenje. Za bleščeče rezultate. In z minimalno stop-
njo preostanka vlage na tleh. V 2 minutah so tla suha in 
boste lahko nanje znova stopili. 

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Do 50-odstotni prihranek časa* –  
nadležno predhodno sesanje pred 
mokrim brisanjem je stvar 
preteklosti. 

 ■ 20 % boljša zmogljivost čiščenja** 
v primerjavi z običajno krpo, 
zahvaljujoč inovativni funkciji 
samodejnega čiščenja valjev. 

 ■ 85-odstotni prihranek vode*** – 
v primerjavi s čiščenjem z običajno 
krpo. 

 
*  Z združitvijo dveh delovnih korakov (sesanja in brisanja) v enega boste prihranili pri čiščenju tal do 50 % časa.
**  Primerjava naprave FC 5 z običajno krpo za brisanje tal v kategoriji testiranja „brisanje“.  

Navezuje se na določene rezultate testiranja glede učinkovitosti čiščenja, sprejema umazanije in čiščenja robov.
***  Pri čiščenju površine tal 60 m² z napravo FC 5 (poraba: 0,6 l) v primerjavi z običajno krpo za brisanje tal in  

vedrom, ki je napolnjen s 5 litri (poraba: 5,0 l).

2 v 1 
brisanje brez nadležnega predhodnega 
sesanja.

Uporabnik ne pride v stik z umazanijo,  
saj ima sistem funkcijo higienskega 
samodejnega čiščenja.

Hiter čas sušenja  
zaradi nizke preostale vlage.

1

2
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PRIBOR IN ČISTILA
ČISTILNIKI ZA TRDE TALNE POVRŠINE

DOBRO POČUTJE ZA VAŠA TLA.
Vrhunsko čisto. Vrhunsko negovano. Vrhunska izbira: Naš nabor 
sredstev za čiščenje in negovanje za popolno čiščenje vseh vrst trdih tal.

Za temeljito čiščenje, ki 
varuje material, ter osveži-
tev in nego lakiranih lese-
nih tal. Z učinkovito zaščito 
pred vlago, tako da tla ne 
nabreknejo.
Vsebina: 500 ml

Čisti, neguje in varuje nao-
ljena ter voskana lesena tla 
ter ne pušča sledi, za svil-
nat lesk brez dodatnega 
brisanja.
Vsebina: 500 ml

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

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

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

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

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

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

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

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

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

Valji z mikrovlakni, 
rumeni
Kataloška št. 2.055-006
Cena v €*: 25,99

Valji z mikrovlakni, sivi
Kataloška št. 2.055-007
Cena v €*: 25,99
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AKUMULATORSKA METLA

    Akumulatorsko metlo shranite tja, kjer bo vedno hitro pri roki: 
v kuhinji ali v jedilnem prostoru.    

HITRO ČIŠČENJE Z 
BATERIJSKO METLO.
Vmesno čiščenje za malenkosti
Ali res želite zaradi par drobtinic 
sestaviti sesalnik? Iz omare v 
dnevno sobo, nato je treba najti 
vtičnico, vstaviti kabel, 2 sekundi 
sesati in nato nazaj v omaro?  
To boste lažje in hitreje opravili s 
Kärcherjevo akumulatorsko metlo. 
Izjemno priročno. Takoj na voljo. 
Hitro pospravljeno. Tako kot metla 
– samo bolj praktična. Brez vrtin-
čenja prahu bo vse pospravila 
hitro in čisto: drobtinice, lase, prah. 
Praznjenje posode z enim pose-
gom roke. Brez prepogibanja. Brez 
stika z umazanijo.

Vedno pri roki
Praktična akumulatorska metla je s 
svojimi 30 minutami delovanja 
akumulatorske baterije kot nare-
jena za veliko spontanih čistilnih 
opravil. Sistem Kärcher Adaptive 
Cleaning bo poskrbel za to, da bo 
akumulatorska metla postala 
naravni sovražnik vidne umaza-
nije. S premičnim robom za pome-
tanje boste drobtine, nitke in 
podobno nesnago hitro in 
zanesljivo pobrali – tako na trdih 
tleh kot na preprogah. 

NAŠ 
NASVET
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AKUMULATORSKA METLA

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

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

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Prilagodljiv dvojni zglob
Preprosto manevriranje.  
Tudi med pohištvom in stoli.

Stransko snemljiva 
posoda za umazanijo
Brez neposrednega  
stika z umazanijo.

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

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

Samodejni 
vklop/izklop 
Intuitivno, hitro in 
brez prepogibanja.

Univerzalna krtača
Za optimalno čiščenje 
preprog in trdih tal.

Čiščenje z 
akumulatorsko metlo  
z napravo KB 5:

KB 5

Čas delovanja akumulatorske baterije: 30 min

Delovna širina univerzalne krtače: 210 mm

Prostornina posode: 0,37 l

Napetost akumulatorske baterije: 3,7 V

Kataloška številka: 1.258-000 

Cena v €*: 79,99
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SENZACIONALNO! 
ORIGINAL PRAZNUJE DESET LET! 
DARILA PA PREJMETE VI.
Vse najboljše Kärcherjev sesalnik oken! Za deseti rojstni dan 
vam podarimo 40 % več časa delovanja akumulatorske baterije. 
Že desetletje Kärcherjev akumulatorski sesalnik oken WV 2 
Premium zagotavlja, da je čiščenje oken otročje lahko, in tako 
zelo zadovolji številne stranke. Sesalnik je prijetno tih, se 
udobno prilega roki in čisti do roba okna. Zdaj WV 2 Premium 
zažari v ekskluzivnem oblikovanju ob desetletnici!

Zamenljiva 
sesalna šoba
s širino 170  
ali 280 mm

Priključni vtič  
za napajalni  
kabel

Kovinski logotip  
na široki sesalni šobi 
in rumene ustnice.

Prikaz napolnjenosti 
akumulatorske baterije
LED-prikazovalnik pra-
vočasno sporoči, kdaj 
je treba akumulatorsko 
baterijo napolniti.

Logotip
Logotip za desetle-
tnico in daljši čas 
delovanja! Logotip na 
levi strani naprave.

Snemljiva posoda  
za praznjenje 
umazane vode.
V Kärcherjevi rumeni 
barvi.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Več informacij o 
akumulatorskemu 
sesalniku oken WV 2 
najdete tukaj:

WV 2 Premium 10 Years Edition

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Zmogljivost čiščenja: 105 m² na polnjenje 

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Čas delovanja akumulatorske baterije: 35 min

Kataloška številka: 1.633-426 

Cena v €*: 79,99

NOVO
OMEJENO 
ŠTEVILO 
KOSOV!

Na voljo do konca 
leta 2018

+40 %
ČAS DELOVANJA

AKUMULATORSKE
BATERIJE

+50 % 
ZMOGLJIVOST
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NAŠA PREDELANA USPEŠNICA.  
ČISTILNIK OKEN WV 5.

AKUMULATORSKI ČISTILNIK OKEN

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN:

 ■ Sistem za menjavo akumulator-
ske baterije za  čiščenje brez 
prekinitev: čistite tako dolgo, kot 
želite. In ne samo tako dolgo, 
dokler drži akumulatorska 
 baterija.

 ■ Praktični distančniki za udobno 
čiščenje in popolno čistočo do 
okenskih robov.

 ■ Gumijast ročaj s praktičnim 
 prikazom stanja napolnjenosti 
akumulatorske baterije.

Zamenljiva akumulatorska baterija 
Čiščenje brez prekinitev.

Čiščenje do roba  
Distančnik za popolne rezultate pri čiščenju ob 
okenskih robovih.

Udoben ročaj s prikazom napolnjenosti  
akumulatorske baterije
Gumijasta prevleka za boljšo uporabo in 3 LED-diode 
za pregled napolnjenosti akumulatorske baterije.

1

2

3

15 MIO.  
ZADOVOLJNIH  

STRANK PO 
CELEM SVETU
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AKUMULATORSKI ČISTILNIK OKEN

Nimate volje do čiščenja oken? Kaj pravite na sesanje oken?
Z originalnim Kärcherjevim akumulatorskim sesalnikom oken 
bo to postalo pravo doživetje. Akumulatorski sesalnik oken, 
pršilka s prevleko z mikrovlakni, sesalna šoba in koncentrat 
za čiščenje oken – v kompletu je vse, kar potrebujete za hiter 
začetek novega obdobja čiščenja oken.

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

 ■  Izjemno vzdržljiv sesalnik – z njim boste lahko sočasno 
očistili številna okna.

 ■ Z izmenljivo akumulatorsko baterijo in polnilno postajo.
 ■ Z razpršilko in koncentratom za čiščenje oken.

WV 5 Premium

 ■  Izjemno vzdržljiv sesalnik – z njim boste lahko  
sočasno očistili številna okna.

 ■ Odstranljiva litij-ionska akumulatorska baterija.
 ■ Z razpršilko in koncentratom za čiščenje oken.

Tehnični podatki

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Skupna moč čiščenja z 2 akumulatorskima 
baterijama: pribl. 210 m² = 70 oken

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Čas delovanja akumulatorske baterije: 2 × 35 min

Čas polnjenja akumulatorske baterije: 2 × 185 min

Teža: 0,7 kg

Kataloška številka: 1.633-447

Cena v €*: 109,99

Tehnični podatki

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Zmogljivost čiščenja na eno polnjenje akumulatorske 
baterije: pribl. 105 m² = 35 oken

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Čas delovanja akumulatorske baterije: 35 min

Čas polnjenja akumulatorske baterije: 185 min

Teža: 0,7 kg

Kataloška številka: 1.633-453

Cena v €*: 89,99

WV 2 Premium

 ■ Vsestranski sesalnik – za vse gladke površine.
 ■ S fiksno litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
 ■  Z razpršilko in koncentratom za čiščenje oken.

Tehnični podatki

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Zmogljivost čiščenja na eno polnjenje akumulatorske 
baterije: pribl. 75 m² = 25 oken 

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Čas delovanja akumulatorske baterije: 25 min

Čas polnjenja akumulatorske baterije: 120 min

Teža: 0,6 kg

Kataloška številka: 1.633-430

Cena v €*: 79,99

WV 2 Premium 10 Years Edition

 ■ Vsestranski sesalnik – za vse gladke površine.
 ■ S fiksno litij-ionsko akumulatorsko baterijo.
 ■  Z razpršilko in koncentratom za čišč  enje oken.
 ■  40% daljši čas delovanja v primerjavi s sesalnikom WV2 Premium.

Tehnični podatki

Posoda za umazano vodo: 100 ml

Zmogljivost čiščenja na eno polnjenje akumulatorske 
baterije: pribl. 105 m² = 35 oken 

Delovna širina sesalnih šob: 280 + 170 mm

Čas delovanja akumulatorske baterije: 35 min

Čas polnjenja akumulatorske baterije: 185 min

Teža: 0,6 kg

Kataloška številka: 1.633-426

Cena v €*: 79,99

+40%
ČAS DELOVANJA

AKUMULATORSKE
BATERIJE

NOVO

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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PREGLED DRUŽINE NAPRAV WV.

AKUMULATORSKI ČISTILNIK OKEN

 ■ Vključeno v obseg dobave.
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WV 5 Premium NSC Kit 100 2  × 35 pribl. 210 m2 = 70 oken 2  × 185 280 + 170  ■  ■  ■

WV 5 Premium  100 35 pribl. 105 m2 = 35 oken 185 280 + 170  ■  ■  –

Jubilarni WV2 Prem. (10let) 100 35 pribl. 105 m2 = 35 oken 185 280 + 170  ■  ■  –

WV 2 Premium 100 25 pribl. 75 m2 = 25 oken 120 280 + 170  ■  ■  –

Akumulatorski čistilnik oken

NOVO 
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PRIBOR IN ČISTILA
AKUMULATORSKI ČISTILNIK OKEN

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

Komplet je sestavljen iz 
polnilne postaje in 
izmenljive akumulatorske 
baterije za akumulatorski 
čistilnik oken WV 5. V 
polnilno postajo lahko 
vstavite posamično 
akumulatorsko baterijo ali 
pa v njej hranite cel 
akumulatorski čistilnik 
oken.

Za menjavo poteznih gum 
akumulatorskega čistilnika 
oken. Za čistočo vseh 
gladkih površin brez prog. 
2 kosa. WV 50, WV 75, 
WV 2, WV 5.

S pomočjo teleskopskega 
kompleta podaljškov za 
Kärcherjev akumulatorski 
čistilnik oken boste lahko 
popolno in brez težav očis-
tili tudi visoka okna. Obe 
palici lahko izvlečete od 
1,2 do 2 metra dolžine.

170 mm široka sesalna 
šoba za akumulatorski 
čistilnik oken WV 2 in 
WV 5. Posebej primerna za 
letvičasta okna in majhna 
okna.

Priročna pasna torba za 
shranjevanje akumulator-
skega čistilnika oken in 
razpršilke.

Izmenljiva akumulatorska 
baterija za akumulatorski 
čistilnik oken WV 5 omo-
goča neprekinjeno čiščenje.

Nadomestni polnilnik EU za 
polnjenje Kärcherjevega 
akumulatorskega čistilnika 
oken.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Sesalna šoba
Kataloška št. 2.633-112
Cena v €*: 20,99

Pasna torbica
Kataloška št. 2.633-006
Cena v €*: 25,99

Izmenljiva akumulatorska 
baterija
Kataloška št. 2.633-123
Cena v €*: 25,99

Napajalnik
Kataloška št. 2.633-107
Cena v €*: 14,99

Nadomestna ustnica
Širok (280 mm)
Kataloška št. 2.633-005
ozke (170 mm)
Kataloška št. 2.633-104
Cena v €*: 9,99

Polnilna postaja + izmenljiva 
akumulatorska baterija
Kataloška št. 2.633-116
Cena v €*: 50,99

Podaljševalni komplet
Kataloška št. 2.633-111
Cena v €*: 45,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

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

Sredstvo za čiščenje vseh 
vodoodpornih gladkih 
površin, na primer stekla, 
oken, ogledal, kabin za tuši-
ranje itd.; v priročno 
odmerjenem pakiranju. Dež 
hitreje odteče, upočasni 
nalaganje umazanije.
Vsebina: 4 x 20 ml

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

Prevleka iz mikrovlaken 
poskrbi za notranjost s pri-
trditvijo na ježka za opti-
malno odstranjevanje uma-
zanije z razpršilko WV z 
vseh gladkih površin (za 
razpršilke od leta 2017 
naprej).
2 kosa.

Komplet z razpršilko za 
Kärcherjev akumulatorski 
čistilnik je sestavljen iz 
razpršilke, brisala, prevleke 
iz mikrovlaken in 20 ml čis-
tilnega koncentrata za 
okna.

Za čiščenje vseh vodood-
pornih gladkih površin brez 
prog. Odstrani tudi trdov-
ratne madeže, na primer 
mastne plasti,žuželke, 
odtise kože in emisije.
Vsebina: 500 ml

Idealne za zunanja okna: 
Prevleka iz mikrovlaken za 
zunanjost s pritrditvijo na 
ježka in posebej velikim 
številom abrazivnih vlaken. 
Vklj. s strgalom za umaza-
nijo za trdovratno umaza-
nijo (za razpršilko od leta 
2017 naprej).
2 kosa.

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

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

Prevleke iz mikrovlaken 
Notranjost
Kataloška št. 2.633-130
Cena v €*: 12,99

Komplet razpršilk 
Premium
Kataloška št. 2.633-129
Cena v €*: 20,99

Koncentrat za čiščenje 
stekla in oken RM 503
Kataloška št. 6.295-302
Cena v €*: 7,99

Koncentrat za čiščenje 
stekla in oken RM 500
Kataloška št. 6.295-933
Cena v €*: 6,99

Prevleke iz mikrovlaken 
Zunanjost
Kataloška št. 2.633-131
Cena v €*: 13,99

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

Komplet z razpršilnikom
Kataloška št. 2.633-114
Cena v €*: 14,99
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Kaj imata skupnega čiščenje tal in likanje? Oboje lahko opravite 
z enim Kärcherjevim parnim čistilnikom. Z univerzalnim siste-
mom za parno likanje SI 4 EasyFix Iron (vklj. z aktivno likalno 
mizo AB 1000), ki ga lahko uporabljate za več vrst gospodinj-
skih opravil, bo likanje postalo vaš hobi. Konstantno visok 
pritisk pare olajša likanje v povezavi z aktivnim odsesavanjem 
pare – celo pri težkih tkaninah. Tako boste pri likanju prihranili 
do 50 odstotkov časa.

PARA ZMORE VEČ.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

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

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

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

Kakovosten parni likalnik
Visok tlak pare in gladka likalna 
površina iz nerjavnega jekla 
poskrbita za popolne rezultate 
pri likanju.

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

Tukaj greste s polno 
paro naprej:

Komplet SI 4 EasyFix Iron

Zmogljivost: 100 m2

Čas segrevanja: 4 min

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

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.512-454 

Cena v €*: 599,99
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Nič več igre mačke in miši z umazanijo in bakterijami.  
Traja samo 30 sekund, preden je parni čistilnik SC 3 EasyFix popol-
noma pripravljen, da celotni zmešnjavi naredi konec. Odstrani 
99,99 odstotkov bakterij, ki so običajne za gospodinjstvo. Brez 
kemičnih snovi. Učinkovito. Udobno. In v rekordnem času.

ODSTRANI 99,99 % BAKTERIJ*.  
POVSEM BREZ KEMIKALIJ.

*  Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99,99 odstotkov vseh bakterij z običajnih gladkih gospodinj-
skih površin.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Kratek čas segrevanja
Na delo je pripravljen  
že po 30 sekundah.

Večnamenski pribor
Čiščenje, prilagojeno 
potrebam različnih površin 
s talno šobo, ročno šobo, 
okroglo krtačo itd.

Neprekinjeno čiščenje  
s paro
V posodo za vodo lahko v vsakem 
času dolivate vodo, tako da boste 
lahko čistili brez prekinitev.

Komplet za čiščenje  
tal EasyFix
s priročno pritrditvijo na 
ježka za namestitev krpe za 
čiščenje tal iz mikrovlaken 
na talno šobo preprosto s 
pritiskom – in s prav tako 
preprostim odstranjeva-
njem brez stika z umaza-
nijo. 

Brez ročnega  
odstranjevanja vodnega kamna
Zahvaljujoč inteligentni kartuši za 
odstranjevanje vodnega kamna 
se iz napolnjene vode samodejno 
odstrani vodni kamen.

Tukaj boste izvedeli  
več o naši napravi  
SC 3 EasyFix:

SC 3 EasyFix

Zmogljivost: 75 m2

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode: 1 l

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.513-110 

Cena v €*: 169,99
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Kärcherjev ročni parni čistilnik je priročno kompakten. 
Aparat lahko hranite kar na mestu uporabe, na primer v 
omarici v kuhinji ali kopalnici. SC 1 EasyFix je takoj pri 
roki, zato je idealen za občasno uporabo. Aparat je 
kljub svoji priročnosti zelo močan ter poskrbi za higie-
nično čistočo v globino – popolnoma brez kemikalij.

HITRO PRI ROKI.  
HITRO KONČANO.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Majhen, priročen,  
s preprostim shranjevanjem
Vedno bo hitro pri roki, saj ga 
boste lahko zaradi kompaktne 
oblike shranili neposredno v 
prostoru, kjer ga uporabljate.

Ročni parni čistilnik  
in parna metla v eni napravi
SC 1 lahko uporabljate kot 
ročni parni čistilnik, ob 
razširitvi s kompletom za 
čiščenje tal EasyFix pa ga 
lahko uporabljate tudi kot 
parno metlo.

Komplet za čiščenje tal EasyFix  
z udobnim sistemom pritrditve 
na ježka
Preprosta namestitev krpe za 
čiščenje tal iz mikrovlaken na 
talno šobo samo s pritiskom. 
Odstranjevanje krpe za čiščenje 
tal brez stika z umazanijo. 

Obširen paket dodatne opreme
Z ročno šobo, točkovno šobo, 
zmogljivo šobo, okroglo krtačo 
in še veliko več.

Močan izpust pare  
s tlakom 3,0 bar
Preprosto odstranjevanje  
umazanije vseh vrst – tudi na 
težko dostopnih mestih.

Otroško varovalo na napravi
Sistem zapiranja nudi zaščito 
pred nenamerno uporabo otrok 
med igranjem.

Tukaj boste našli še več 
informacij o našem 
gospodinjskem parnem 
čistilniku:

SC 1 EasyFix

Zmogljivost: 20 m²

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,2 l 

Tlak pare: maks. 3 bar

Kataloška številka: 1.516-330 

Cena v €*: 99,99



58 59

4

1

2 3

5

PARNI ČISTILNIKI

Na vaših tleh se lahko dogaja vse mogoče. Ampak žal 
jih ne uporabljajo samo plazeči se dojenčki, otroci med 
igro in domače živali. Še dobro, da obstajajo parni čis-
tilniki. Na površinah kot so kamen, ploščice, PVC, lami-
nat ali lakiran parket, boste zanesljivo poskrbeli za 
higiensko čistočo brez kemijskih ostankov. Talna šoba 
EasyFix z lamelami bo poskrbela za to, da se bo para 
zelo dolgo zadrževala tik ob tleh in tako dosegla svojo 
največjo stopnjo učinkovitosti. Popoln rezultat: 
Kärcherjevi parni čistilniki odstranijo 99,99 odstotkov** 
vseh bakterij, ki so običajne za gospodinjstva, na trdih 
podlagah – in so tako bistveno bolj higienski kot obi-
čajna krpa*. Vendar Kärcherjevi parni čistilniki niso 
učinkoviti samo na trdih tleh: Tudi tekstilne talne 
obloge lahko – ob uporabi nastavka za preproge – 
preprosto osvežite s Kärcherjevim parnim čistilnikom.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Optimalni rezultati čiščenja po 
zaslugi učinkovite tehnologije 
lamel. 

 ■ Zaradi prožnega zgloba šobe in 
ploščate talne šobe EasyFix čisti 
pod praktično vsakem pohištvu. 

 ■ Namestitev in odstranjevanje 
krpe za čiščenje tal – povsem 
brez stika z umazanijo – zaradi 
udobnega sistema pritrditve na 
ježek ne obremenjuje hrbta. 

 ■ Z nastavkom za preproge za 
 nenaporno osvežitev tekstilnih 
talnih oblog. 

NAJBOLJŠI PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE TAL*.

*   Učinek temeljitega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z brisalcem in čis-
tilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

**  Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99,99 odstotkov vseh običajnih bakterij z običajnih 
trdih gospodinjskih površin.

Učinkovita tehnologija lamel
Zaradi lamel na spodnji strani talne šobe EasyFix 
para dolgo ostane blizu tal, kar zagotovi optimalne 
rezultate čiščenja. 

Vrhunske sposobnosti uporabe pod pohištvom
Zaradi ploščatega oblikovanja in prilagodljive zglobe 
šobe talna šoba EasyFix brez težav doseže mesta 
pod pohištvom

1

2

Udobni sistem pritrditve na ježek
Preprosta pritrditev krpe za čiščenje tal na talno 
šobo EasyFix brez nevarnosti zdrsa in obremenitve 
za hrbet.

Zamenjava krpe za čiščenje tal brez stika z umazanijo
Preprosto stopite na sponko za nogo, ki je nameš-
čena na krpi za čiščenje tal, in talno šobo EasyFix 
povlecite navzgor. 

Tudi za tekstilne talne obloge
Zaradi nastavka za preproge, ki ga lahko namestite 
brez težav.

3

4

5
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PARNI ČISTILNIKI

V novi seriji Kärcherjevih parnih čistilnikov lahko najdete pravo 
rešitev za vsako potrebo. Od zmogljivega vsestranskega čistilnika 
za velike površine pa vse do malega ročnega parnega čistilnika za 
manjša opravila.

Komplet SC 5 EasyFix Iron

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

 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix in parnim  
likalnikom.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 150 m2

Čas segrevanja: 3 min

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

Tlak pare: maks. 4,2 bar

Kataloška številka: 1.512-533

Cena v €*: 489,99

SC 5 EasyFix

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

 ■ S kompletom za čiščenje tal EasyFix.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 150 m2

Čas segrevanja: 3 min

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

Tlak pare: maks. 4,2 bar

Kataloška številka: 1.512-530

Cena v €*: 429,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 100 m2

Čas segrevanja: 4 min

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

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.512-450

Cena v €*: 239,99

Komplet SC 4 EasyFix Iron

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

 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix in parnim  
likalnikom.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 100 m2

Čas segrevanja: 4 min

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

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.512-453

Cena v €*: 349,99

SC 4 EasyFix

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

 ■  S kompletom za čiščenje tal EasyFix.

NOVO

NOVO NOVO

NOVO
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PARNI ČISTILNIKI

NARAVNA IZBIRA: PARA.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SC 3 EasyFix

 ■  Stalno v pripravljenosti: para brez prekinitev.  
Takoj na voljo.

 ■  Posoda, ki jo je mogoče vedno polniti med uporabo,  
za delo brez prekinitev.

 ■  Vodni kamen je odstranjen s posebno kartušo v napravi.

SC 2 EasyFix

 ■ Vstopni razred: lahek, kompakten in ravno pravšnji  
za začetek.

 ■ S kompletom za čiščenje tal EasyFix.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 75 m2

Čas segrevanja: 6,5 min

Prostornina posode: 1 l

Tlak pare: maks. 3,2 bar

Kataloška številka: 1.512-050

Cena v €*: 129,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 75 m2

Čas segrevanja: 0,5 min

Prostornina posode: 1 l

Tlak pare: maks. 3,5 bar

Kataloška številka: 1.513-110

Cena v €*: 169,99

SC 1 EasyFix Premium

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

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,2 l

Tlak pare: maks. 3 bar

Kataloška številka: 1.516-345

Cena v €*: 109,99

SC 1 EasyFix

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

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,2 l

Tlak pare: maks. 3 bar

Kataloška številka: 1.516-330

Cena v €*: 99,99

NOVO

NOVO NOVO

NOVO
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PARNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SC 1 

 ■  Kompaktnež: takoj pri roki in idealen za občasno  
uporabo.

 ■ Kompaktna oblika za preprosto shranjevanje.
 ■ Močan izpust pare s tlakom 3 bar.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2

Čas segrevanja: 3 min

Prostornina posode: 0,2 l

Tlak pare: maks. 3 bar

Kataloška številka: 1.516-300

Cena v €*: 79,99

NOVO
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PARNI ČISTILNIKI

S POLNO PARO.

 ■ Vključeno v obseg dobave.* Vklj. z aktivno likalno mizo AB 1000.
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Komplet SC 5 EasyFix Iron 2.200 4,2 3 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – –  ■  ■ –

SC 5 EasyFix 2.200 4,2 3 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – – –  ■ –

Komplet SC 4 EasyFix Iron 2.000 3,5 4 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – –  ■  ■ –

SC 4 EasyFix 2.000 3,5 4 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix 1.900 3,5 0,5 75 – 1,0  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – – – –  ■

SC 2 EasyFix 1.500 3,2 6,5 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – – – – –

SC 1 EasyFix Premium 1.200 3,0 3 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – –

SC 1 EasyFix 1.200 3,0 3 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■ – – – – –

SC 1 1.200 3,0 3 20 0,2 – –  ■ –  ■  ■ –  ■ –  ■ – – – – –

Parni čistilniki

Komplet SI 4 EasyFix Iron* 2.000 3,5 4 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■  ■ – –  ■  ■ –

Parna likalna postaja
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ČIŠČENJE KOPALNICE

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

2 posebni krpi za tla iz 
mikrovlaken, 1 abrazivna 
krpa iz mikrovlaken za 
odstranjevanje trdovratnih 
ostankov vodnega kamna 
in mila ter 1 polirna krpa iz 
mikrovlaken za poliranje 
ogledal in drugih gladkih 
površin.

Priročen komplet okroglih 
krtač v 2 barvah za raz-
lična mesta uporabe. Idea-
len za fuge, kote in druga 
težko dostopna mesta. 2 x 
2 kosa.

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

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

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

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

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

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

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Komplet krp iz mikrovla-
ken za kopalnico za talno  
šobo Classic in Comfort
Kataloška št. 2.863-171
Cena v €*: 35,99

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

Šoba za okna
Kataloška št. 2.863-025
Cena v €*: 14,99

Zmogljiva šoba  
in podaljšek
Kataloška št. 2.863-263
Cena v €*: 9,99

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

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

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

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

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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POPOLNA POMOČ V KUHINJI.
V kuhinji kuhate, pečete in se kdaj posladkate. Zato se elementi 
hitro umažejo. Kdo bo to vse počistil? Seveda Kärcherjev parni čis-
tilnik. Zaradi posebnega čistilnega pribora brez težav opravi vse.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

2 posebni krpi za tla iz 
mikrovlaken, 1 mehka 
prevleka z mikrovlaken za 
ročno šobo za raztapljanje 
trdovratne umazanije 
npr. na kuhalni plošči.
1 krpa iz mikrovlaken za 
nerjavno jeklo za popolno 
čiščenje vseh površin iz 
nerjavnega jekla.

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

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

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

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

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

Komplet krp iz mikrovla-
ken za talni šobi Classic 
in Comfort
Kataloška št. 2.863-172
Cena v €*: 35,99

Komplet okroglih krtač  
ščetinami iz medenine
Kataloška št. 2.863-061
Cena v €*: 12,99

Komplet za čiščenje tal  
EasyFix za SC 1
Kataloška št. 2.863-268
Cena v €*: 40,99

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

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

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

NOVO

NOVO
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ORODJA ZA VSA OPRAVILA.
Popolnoma naravno in izjemno učinkovito: V gospodinjstvu 
se vodna para izkaže za vsestransko učinkovito sredstvo. 
Pa naj gre za čiščenje, likanje ali odstranjevanje tapet.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Visokokakovostni parni 
likalnik z gladkim dnom iz 
nerjavnega jekla in pri-
vlačne, rumeno-črne barve 
(za SC 4 in SC 5).

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

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

Podloga za likalnik za zaš-
čito proti prijemanju za 
parni likalnik I 6006 z 
gladko površino iz nerjav-
nega jekla. Primerna je za 
likanje občutljivih tkanin, 
na primer svile, lana, črnih 
oblačil ali čipkastega perila.

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

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

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

Ročna šoba z dodatnimi 
ščetinami za čiščenje 
majhnih površin, kot so 
kabine za prhanje, stenske 
ploščice in še mnogo več. 
Uporabljate jo lahko s 
prevleko ali brez nje.

Parni likalnik I 6006
Kataloška št. 2.863-208
Cena v €*: 132,99

Šoba za nego tekstila
Kataloška št. 2.863-233
Cena v €*: 14,99

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

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

Likalna miza AB 1000
Kataloška št. 2.884-933
Cena v €*: 259,99

Šoba za odstranjevanje 
tapet
Kataloška št. 2.863-062
Cena v €*:  
40,99

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

Ročna šoba
Kataloška št. 2.884-280
Cena v €*: 20,99

NOVO
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Komplet nadomestnih 
tesnilnih prstanov za zame-
njavo tesnilnih prstanov pri 
razni dodatni opremi par-
nega čistilnika.

2 talni krpi iz mikrovlaken 
za boljše odstranjevanje in 
zajemanje umazanije. Za 
enostavno čiščenje tal in 
sijoče rezultate na različnih 
trdih talnih oblogah kot so 
ploščice, naravni kamen, 
linolej ali PVC.

2 krpi za tla iz kakovostnih 
mikrovlaken v kompletu 
krp za talno šobo Comfort 
Plus zagotavljata boljše 
raztapljanje in odstranjeva-
nje umazanije.

Brez puščanja vlaken, 
velika vpojnost in odpor-
nost na obrabo: 5 ozkih krp 
za tla iz visokokakovo-
stnega bombaža (za talno 
šobo Classic in Comfort).

2 zmogljivi in odporni krpi 
za tla iz mikrovlaken za 
talno šobo EasyFix. Zaradi 
sistema pritrditve na ježka 
jih lahko preprosto pritrdite 
na talno šobo in odstranite 
brez stika z umazanijo.

Komplet krp iz kakovo-
stnega bombaža z 2 širo-
kima krpama za tla in 
3 prevlekami za ročno šobo 
(za talno šobo Classic in 
Comfort).

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

Brez puščanja vlaken, 
močno vpojne in odporne 
na obrabo. 5 širokih krp za 
tla iz visokokakovostnega 
bombaža (za talni šobi 
Classic in Comfort).

Nastavek za preproge
Kataloška št. 2.863-269
Cena v €*: 16,99

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

Komplet krp iz frotirja
Kataloška št. 6.960-019
Cena v €*: 14,99

Krpe iz frotirja, široke
Kataloška št. 6.369-481
Cena v €*: 22,99

Komplet nadomestnih 
tesnilnih prstanov
Kataloška št. 2.884-312
Cena v €*: 12,99

Komplet krp iz mikrovla-
ken za talno šobo Classic 
in Comfort
Kataloška št. 2.863-173
Cena v €*: 20,99

Komplet krp iz 
mikrovlaken za talno šobo 
Comfort Plus
Kataloška št. 2.863-020
Cena v €*: 25,99

Krpe iz frotirja, ozke
Kataloška št. 6.369-357
Cena v €*: 20,99

Hitro in učinkovito odstra-
njevanje vodnega kamna s 
Kärcherjevih parnih čistilni-
kov SC 3 (EasyFix). 
Preprosto uporabite in že je 
končano.

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

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

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

NOVO

NOVO NOVO
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PARNI SESALNIKI IN POLIRNE NAPRAVE

Naš posebni program: parni sesalnik SV 7 čisti s paro, sesa in suši vse 
v enem koraku. Polirna naprava FP 303 bo temeljito spolirala tla. 

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

Polirna naprava FP 303

 ■  Primerno za različne talne obloge.
 ■  Optimalen rezultat poliranja po zaslugi velikega 
števila vrtljajev.

 ■  Boljše doseganje vogalov s pomočjo trikotne polirne 
glave.

Tehnični podatki

Število vrtljajev: 1000 vrt/min

Vhodna moč: 600 W

Priključni kabel: 7 m

Delovna širina: 290 mm

Kataloška številka: 1.056-820

Cena v €*: 219,99

Parni sesalnik SV 7

 ■  3 naprave v 1: Čiščenje s paro, sesanje in sušenje  
v enem koraku.

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

 ■ Delo brez prekinitev s pomočjo sistema z 2 posodama.

Tehnični podatki

Vhodna moč: 2200 W

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

Tlak pare: maks. 4 bar

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

Kataloška številka: 1.439-410

Cena v €*: 769,99

AKCIJA
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PRESSURE WASHERSPARNI SESALNIKI IN POLIRNE NAPRAVE

PREPROSTO DVAKRAT DOBRO.

 ■ Vključeno v obseg dobave.
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PRIBOR ZA PARNI SESALNIK IN POLIRNO NAPRAVO

IZJEMNO ČISTO.
S temi dopolnilnimi izdelki boste s Kärcherjevimi parnimi sesalniki in 
polirnimi napravami pri čiščenju vedno dosegli najboljše rezultate.

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

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

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

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

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

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

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

3 polirne podloge za 
polirno napravo FP 303. 
Posebne podloge za 
popolno poliranje matiranih 
talnih oblog iz kamna, PVC-
-ja ali linoleja.

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

Komplet okroglih krtač SV
Kataloška št. 2.860-231
Cena v €*: 18,99

FoamStop neutral
Kataloška št. 6.295-873
Cena v €*: 7,99

Polirne podloge 
(univerzalne)
Kataloška št. 2.863-193
Cena v €*: 24,99

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

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

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

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

Filter HEPA 12 za SV**
Kataloška št. 2.860-229
Cena v €*: 30,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

3 nadomestne papirnate 
filtrske vrečke za polirno 
napravo FP 303.
3 kosa.

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

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

Visokokakovostni parni 
likalnik z gladkim dnom iz 
nerjavnega jekla, privlačne, 
rumeno-črne barve.

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

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

Papirnate filtrske vrečke
Kataloška št. 6.904-128
Cena v €*: 9,99

Likalnik I6006 
(za SV 7)
Kataloška št. 4.862-005
Cena v €*: 132,99

Sredstvo za nego voska-
nega parketa RM 530
Kataloška št. 6.295-778
Cena v €*: 17,99

Sredstvo za nego 
lakiranega parketa/
laminata/plute RM 531
Kataloška št. 6.295-777
Cena v €*: 17,99

Temeljno čistilo za gladke 
površine RM 533
Kataloška št. 6.295-775
Cena v €*: 12,99

Sredstvo za nego talnih 
oblog iz matiranega kamna/
linoleja/PVC-ja RM 532
Kataloška št. 6.295-776
Cena v €*: 17,99
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    Manj je več! Tam, kjer ste prej potrebovali nešteto veliko 
čistilnih pripomočkov, bo danes zadostovala ena naprava. 
Preverite, ali metlo, vedro, čistila, krpe in krtače sploh še 
potrebujete. Če ne: hitro stran z njimi – Kärcher bo zdaj 
opravil vso delo namesto njih.    

PRAVI  
MULTITALENTI.
1 Večnamenski sesalniki

Umazanija ima veliko obrazov. Kako 
dobro, da obstajajo Kärcherjevi robustni 
večnamenski  sesalniki, ki odstranijo vse 
vrste umazanije. Tako doma kot v 
 neposredni okolici bodo poskrbeli za 
popolno čistočo. Vedno in povsod.

2 Posebni večnamenski sesalniki
V avtu ali pri obnovi. Naši posebni 
 večnamenski sesalniki, opremljeni s 
posebno dodatno opremo, rešijo tudi 
najbolj zapletene težave čiščenja.

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

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

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

Več podrobnosti o naših  
vsestranskih talentih najdete tukaj:
www.kaercher.si

NAŠ 
NASVET
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

Izjemno robustni. Zmogljiva moč sesanja. Udobni in preprosti za 
upravljanje. Na naše univerzalno uporabne in energetsko učin-
kovite večnamenske sesalnike se lahko zanesete. V vseh polo-
žajih. Različne velikosti posod in različna oprema poskrbi za to, 
da bodo naprave še bolj prilagojene potrebam naših strank. 

DOBRO GRAJENI.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

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

Priročna funkcija pihanja
Težko dostopna mesta boste 
preprosto izpihali.

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

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

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

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

Preklopna šoba za  
mokro in suho sesanje
S stikalom lahko šobo nasta-
vite na zahtevano čiščenje 
(suho ali mokro sesanje). Za 
optimalno odstranjevanje 
umazanije.

Vse informacije o  
naših večnamenskih 
sesalnikih: 

WD 6 P Premium

Poraba energije: 1300 W

Velikost posode: 30 l

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 6 m

Kataloška številka: 1.348-270 

Cena v €*: 249,99
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

SPLOŠNA ORODJA ZA VSA OPRAVILA.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Preprosto čiščenje filtra: hitro in 
udobno odstranjevanje filtra, 
brez stika z umazanijo, brez 
širjenja prahu. 

 ■ Snemljiva šoba za tla: hitro 
odstranjevanje umazanije brez 
ostankov, idealno za suho in 
mokro umazanijo, sesanje z 
neznatnim naporom. 

 ■ Snemljiv ročaj z zaščito pred 
statično elektriko: brez 
zamašitev, preprosto in udobno 
sesanje v najmanjših prostorih, 
varna zaščita pred statično 
elektriko.

Pa naj gre za suho, mokro, grobo ali fino umazanijo – naši 
sesalniki zmorejo vse! Tudi večje količine vode ne predsta-
vljajo nobenih težav! S Kärcherjevimi večnamenskimi sesal-
niki vam bo uspelo skorajda vse: čiščenje notranjosti vozil, 
garaže, kleti, delavnice ali zunanjih prostorov okrog hiše. 
Tudi pri obnavljanju ali pri uporabi električnih orodij bodo 
naši mojstri za vse delo opravili z odliko. Po zaslugi poseb-
nih, energijsko učinkovitih motorjev, zasnove naprav in pri-
bora z optimiziranim tokom je nova generacija večnamen-
skih sesalnikov opazno močnejša od predhodnih modelov. 
Poraba električne energije pa je izredno nizka. 

Patentirana tehnika odstranjevanja filtra
Hitra in udobna demontaža filtra.

Snemljiva šoba za tla
Hitro odstranjevanje ostankov umazanije.

Snemljiv ročaj
Omogoča sesanje tudi v ozkih prostorih.

1

2

3
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

SPECIALIZIRANA ORODJA ZA VSA OPRAVILA.

VEDNO PRAVI SESALNIK

Sesalnik za obnovitvena dela
Delo brez zamašitev: Komplet za obnovitvena 
dela s talno šobo, sesalnima palicama in 
sesalno cevjo po zaslugi večjega premera brez 
mašenja posesa tudi grobo umazanijo. 

Sesalnik za avto
Pa naj gre za občutljive površine (armaturna 
plošča), močno umazane predele (prostor za 
noge), velike površine (prtljažnik) ali tesna 
mesta med stoli – po zaslugi posebnih krtač in 
šob lahko brez težav temeljito očistite vsak 
predel v notranjosti vozila.

Podjetje Kärcher ima za vsako umazanijo ustre-
zen filter. Iz standardne serije WD smo izpeljali 
posamezne večnamenske sesalnike, ki so bili 
zasnovani za posebne primere čiščenja in so 
izjemno močni. Naj gre za čiščenje notranjosti 
avtomobila, v gospodinjstvu in v domači delav-
nici ali na zasebnem gradbišču – s Kärcherje-
vimi novimi posebnimi večnamenskimi sesal-
niki lahko po zaslugi največje moči sesanja in 
ustreznega pribora brez težav, hitro in udobno 
odstranite vsakršno umazanijo.

Sesalnik za obnovitvena dela
Za odstranjevanje grobe umazanije  
pri obnovitvenih delih.

Sesalnik za avto
Za temeljito čiščenje notranjosti vozil.

1

22
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

Kärcherjevi večnamenski sesalniki za univerzalno uporabo prepričajo 
z izjemno sesalno močjo, neznatno porabo elektrike, posebej razvi-
timi talnimi šobami in zelo udobnim priborom za aparat. Pa naj gre za 
suho, mokro, fino ali grobo umazanijo.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

WD 6 P Premium Renovation

 ■  S posebnim priborom za odstranjevanje grobe 
umazanije pri obnovitvenih delih.

 ■ Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1300 W

Velikost posode: 30 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 6 m

Kataloška številka: 1.348-277

Cena v €*: 299,99

WD 6 P Premium

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

 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1300 W

Velikost posode: 30 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 6 m

Kataloška številka: 1.348-270

Cena v €*: 249,99

WD 5 P Premium

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

 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-234

Cena v €*: 219,99

Komplet WD 5 Premium

 ■  Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■ Čiščenje filtra na pritisk gumba.
 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Podaljšek sesalne cevi 3,5. 

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 9.502-369

Cena v €*: 209,99

NOVO
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

VEČNAMENSKI SESALNIKI

WD 5 Premium

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-230

Cena v €*: 199,99

WD 5

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1100 W

Velikost posode: 25 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-190

Cena v €*: 179,99

WD 4 Premium

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-150

Cena v €*: 139,99

Komplet WD 4 Premium

 ■ Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom.
 ■  Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja.
 ■ Higienska filtrska vrečka iz koprene.
 ■ Izjemno dolga šoba za fuge
 ■  Komplet s sesalno krtačo (sesalna krtača s trdimi,  
mehkimi ščetinami).

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 9.502-368

Cena v €*: 139,99
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

WD 4

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-110

Cena v €*: 109,99

WD 4 Car

 ■  S posebnim priborom za čiščenje notranjosti avtomobila.
 ■  Za najboljše rezultate čiščenja na občutljivih površinah,  
na velikih površina in v tesnih vmesnih predelih.

 ■ Odstranljiva kaseta s ploščatim filtrom. 

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 20 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.348-116

Cena v €*: 139,99

WD 3 Premium

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

 

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-840 

Cena v €*: 99,99

WD 3 P

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

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-880

Cena v €*: 109,99
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VEČNAMENSKI SESALNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

WD 3

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-800

Cena v €*: 79,99

WD 2

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

Tehnični podatki

Poraba energije: 1000 W

Velikost posode: 12 l 

Material posode: Plastika

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-760

Cena v €*: 69,99
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AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI

BREZ KABLA. BREZ OMEJITEV.

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

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

Priročen pribor
Udobno shranjevanje pribora 
neposredno na napravi. 

Priročna funkcija pihanja
Težko dostopna mesta  
boste preprosto izpihali.

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

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

Zamenljiva akumulatorska 
baterija
Preprosta, hitra in udobna 
zamenjava ter vgrajeni LCD- 
zaslon za nadzorovanje stanja 
akumulatorske baterije 
 (tehnologija v realnem času). 
Za 15 minut polne sesalne moči.

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

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

Še več informacij o 
zmogljivosti kompleta 
WD 3 Battery Premium:

Komplet WD 3 Battery Premium

Velikost posode: 17 l

Material posode: Nerjavno jeklo

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

Kataloška številka: 1.629-951 

Cena v €*: 349,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Na voljo  
od sredine 

leta  

2018.
NOVO
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AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI

Če v bližini ni vtičnice, so Kärcherjevi akumulatorski 
večnamenski sesalniki popolna rešitev. Glede na 
akumulatorsko baterijo nudijo 15 oz. 30 minut delo-
vanja in imajo enako funkcionalnost kot večnamen-
ski sesalniki s kablom. Za veliko udobja pri sesanju 
v vrtni uti, na terasi, pod avtomobilsko nadstre-
šnico, pri notranjem čiščenju avtomobila in za 
veliko drugih vrst uporabe, pri katerih vtičnica ni na 
voljo.

PREDNOSTI, KI PREPRIČAJO:

 ■ Največja svoboda pri premikanju  
Zaradi akumulatorske baterije lahko 
večnamenske sesalnike uporabljate 
tudi tam, kjer ni priključka za 
 električno energijo, ali je priključek 
težko dosegljiv.

 ■ Polna funkcionalnost  
Akumulatorski večnamenski sesalniki 
nudijo enako izjemno funkcionalnost 
kot naprave s kablom: vsestranska 
uporaba, popolni rezultati čiščenja in 
veliko udobja.

 ■ Zamenljiva akumulatorska baterija 
Preprosta in hitra zamenjava: 
 Zmogljiva izmenljiva akumulatorska 
baterija 2,6 Ah z litij-ionsko tehnolo-
gijo zagotovi visoke moči sesanja pri 
pribl. 15 minutah delovanja. Če pa 
 morate kdaj sesati dlje, nudi dodatno 
razpoložljiva izmenljiva akumulatorska 
baterija 5,2 Ah Kärcherjeve akumula-
torske platforme 36 V pribl. 30 minut 
delovanja. Poleg tega je stanje baterije 
vedno prikazano v realnem času.

BREZ KABLOV.

Največja svoboda pri premikanju
Brez motečega kabla – možnost uporabe  
povsod, kjer v bližini ni vtičnice.

Polna funkcionalnost
Zaradi priročne funkcije pihanja lahko brez 
težav očistite tudi težko dostopna mesta.

Izmenljiva akumulatorska baterija
Hitra in preprosta zamenjava.

1

2

3
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AKUMULATORSKI VEČNAMENSKI SESALNIKI

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

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

WD 3 Premium Battery

 ■  Za največjo svobodo pri premikanju zaradi izmenljive  
akumulatorske baterije (litij-ionska).

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

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

Čas delovanja akumulatorske baterije: –

Kataloška številka: 1.629-950

Cena v €*: 129,99

Komplet WD 3 Premium Battery

 ■  Za največjo svobodo pri premikanju zaradi izmenljive  
akumulatorske baterije (litij-ionska).

 ■  Največje udobje pri različnih vrstah uporabe.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Nerjavno jeklo

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

Kataloška številka: 1.629-951

Cena v €*: 349,99

Komplet WD 3 Battery

 ■  Za največjo svobodo pri premikanju zaradi izmenljive akumulatorske 
baterije (litij-ionska).

 ■  Največje udobje pri različnih vrstah uporabe.
 ■  Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

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

Kataloška številka: 1.629-911 

Cena v €*: 329,99

WD 3 Battery

 ■  Za največjo svobodo pri premikanju zaradi izmenljive akumulatorske 
baterije (litij-ionska).

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

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije največ: 36 V

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Plastika

Čas delovanja akumulatorske baterije: –

Kataloška številka: 1.629-910

Cena v €*: 109,99

Na voljo  
od sredine 

leta  

2018.

Na voljo  
od sredine 

leta  

2018.

Na voljo  
od sredine 

leta  

2018.

Na voljo  
od sredine 

leta  

2018.
NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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PRESSURE WASHERS

 
■

■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■   ■   

VEČNAMENSKI SESALNIKI

ZA VSE PRIMERE IN VELIKO OPRAVIL. 
PREGLED NAŠIH VEČNAMENSKIH  
SESALNIKOV.

 ■ Vključeno v obseg dobave. * Merjeno pri sesalnih ceveh po normirani merilni metodi IEC 60312.  ■ Vključeno v obseg dobave. * Merjeno pri sesalnih ceveh po normirani merilni metodi IEC 60312.NOVO NOVO 
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WD 6 P Premium 260 30 6 2,2 preklopni –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■

WD 5 P Premium 240 25 5 2,2 preklopni –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ – –  ■

Set WD 5 Premium 
240 25 5 2,2 preklopni –  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■

WD 5 Premium 240 25 5 2,2 preklopni –  ■  ■
–

 ■  ■  ■ –  ■ – –  ■

WD 5  
240 25 5 2,2 preklopni –  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – –  ■

Vrhunski razred WD

D
ej

an
sk

a 
m

oč
 s

es
an

ja
 

(z
ra

čn
i v

at
)*

V
el

ik
os

t 
po

so
de

 (
l)

P
ri

kl
ju

čn
i k

ab
el

 (
m

)

Se
sa

ln
a 

ce
v

, d
ol

ži
na

 (
m

)

Ta
ln

a 
šo

ba

P
lo

šč
at

i n
ag

ub
an

i fi
lt

er

Fi
lt

rs
ka

 v
re

čk
a

Ko
m

pl
et

 z
a 

ob
no

vi
tv

en
a 

de
la

Se
sa

ln
a 

kr
ta

ča
 z

 m
eh

ki
m

i 
šč

et
in

am
i

Se
sa

ln
a 

kr
ta

ča
 s

 t
rd

im
i 

šč
et

in
am

i

Šo
ba

 z
a 

v
el

ik
e 

po
v

rš
in

e

Šo
ba

 z
a 

te
ks

ti
ln

e 
po

vr
ši

ne

P
ri

la
go

dl
ji

v
a 

ce
v

 
za

 o
ro

dj
a 

in
 a

da
pt

er
 

za
 u

po
ra

bo
 z

 e
le

kt
ri

čn
ih

 
or

od
je

m

O
zk

a 
šo

ba

WD 6 P Premium
Renovation

260 30 6 2,2 preklopna  ■  ■  ■ – – – –  ■  ■

Sesalnik za obnovitvena dela

WD 4 Car 220 20 5 2,2 Spenjalo  ■  ■ –  ■  ■  ■ – –  ■

Set WD 4 Premium 220 20 5 2,2 Spenjalo –  ■  ■ – –  ■ – –  ■ –  ■  ■

WD 4 Premium 220 20 5 2,2 Spenjalo –  ■  ■ – –  ■ – –  ■ – –  ■

WD 4 220 20 5 2,2 Spenjalo –  ■  ■ – –  ■ – –  ■ – –  ■

Srednji razred WD

WD 3 P 200 17 4 2,0 Spenjalo  ■ –  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■ – –  ■

WD 3 Premium 200 17 4 2,0 Spenjalo  ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■ – –  ■

WD 3 200 17 4 2,0 Spenjalo  ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■ – –  ■

WD 2 180 12 4 1,9 Spenjalo – –  ■ – – – – – – – –  ■

Vstopni razred WD
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WD 3 Battery 67 36 – 17 Plastika 2,0 Spe-
njalo

 ■  ■  ■  ■  ■

Komplet WD 3 Battery 67 36 15, z litij-ionsko 
bat. 36-26

17 Plastika 2,0 Spe-
njalo

 ■  ■  ■  ■  ■

WD 3 Battery  
Premium

67 36 – 17 Nerjavno 
jeklo

2,0 Spe-
njalo

 ■  ■  ■  ■  ■

Komplet WD 3 Battery  
Premium

67 36 15, z litij-ionsko 
bat. 36-26

17 Nerjavno 
jeklo

2,0 Spe-
njalo

 ■  ■  ■  ■  ■

Akumulatorski večnamenski sesalniki

Sesalnik za avto
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Kamin, žar na oglje, garaža ali delavnica: našemu novemu sesalniku 
za pepel in suho sesanje AD 4 Premium nikoli ne zmanjka sape. 
Vztrajno in samozavestno obvladuje tudi večje količine pepela in 
grobe umazanije. Če se moč sesanja zmanjša, je dovolj pritisk na 
gumb in Kärcherjevo inovativno čiščenje filtra ReBoost v nekaj 
sekundah zagotovi večjo moč sesanja.

ZA RES VELIKO UMAZANIJE.

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

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

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

Fleksibilna sesalna cev
Kovinska cev, oplaščena s PVC-jem, 
z optimalnim pretokom zagotavlja 
fleksibilno in varno delo. 

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

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

Največje udobje
En gib roke je dovolj, da odstranite 
enodelni filtrirni sistem (ploščati filter 
plus kovinski filter za grobo umaza-
nijo). Zaradi priročnega ročaja lahko 
posodo brez napora izpraznite, ne da 
bi si pri tem umazali roke.

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

Uporaba sesalnika 
AD 4 Premium – tukaj 
si lahko ogledate 
videoposnetek:

AD 4 Premium

Energetski razred: A+ (lestvica od A+++ do D)

Velikost posode: 17 l

Material posode: Kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-731 

Cena v €*: 149,99

NOVO
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SESALNIKI ZA PEPEL IN SUHO SESANJE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

AD 2

 ■  Kärcherjevo čiščenje filtra ReBoost za dolgotrajno  
moč sesanja.

 ■ Preprosta izpraznitev in čiščenje posode brez stika  
z umazanijo.

Tehnični podatki

Maks. zmogljivost sesanja: 600 W

Velikost posode: 14 l 

Material posode: Kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-711

Cena v €*: 109,99

AD 4 Premium

 ■ Kärcherjevo čiščenje filtra ReBoost za dolgotrajno  
moč sesanja.

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

Tehnični podatki

Energetski razred: A+

Maks. zmogljivost sesanja: 600 W

Velikost posode: 17 l 

Material posode: Kovina

Priključni kabel: 4 m

Kataloška številka: 1.629-731

Cena v €*: 149,99

SE 5.100

 ■  Sistem udobja 2 v 1 z vgrajeno cevjo za  
škropljenje.

 ■  Kärcherjeva tehnologija šob: 50 odstotkov  
hitrejše sušenje.

 ■  Ploščati filter za neprekinjeno mokro in suho  
sesanje. 

Tehnični podatki

Maks. vhodna moč turbine/črpalke: 1.400/40 W

Pretok zraka: 70 l/s

Posoda s svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 5 m

Kataloška številka: 1.081-200

Cena v €*: 359,99

2 Kärcherjeva tehnologija šob

  50  % hitrejše sušenje očiščenih površin.

1 Sistem dveh posod

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

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

PRALNI SESALNIKI

NOVO

NOVO
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PRALNI SESALNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SE 4.002

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

 ■  Vključno s pralno šobo za čiščenje oblazinjenega 
pohištva.

Tehnični podatki

Maks. vhodna moč turbine/črpalke: 1.400/40 W

Pretok zraka: 70 l/s

Posoda s svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 7,5 m

Kataloška številka: 1.081-140

Cena v €*: 319,99

SE 4.001

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

 ■ Trpežna posoda iz umetne mase.

Tehnični podatki

Maks. vhodna moč turbine/črpalke: 1.400/40 W

Pretok zraka: 70 l/s

Posoda s svežo/umazano vodo: 4/4 l

Priključni kabel: 7,55 m

Kataloška številka: 1.081-130

Cena v €*: 249,99

 ■ Vključeno v obseg dobave.    ** (lestvica od A+++ do D)

SESALNIKI ZA PEPEL IN SUHO SESANJE TER PRALNI SESALNIKI

PREGLED NAŠIH SESALNIKOV ZA PEPEL IN 
SUHO SESANJE TER PRALNIH SESALNIKOV. 

NOVO
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AD 4 Premium A+ 600 17 1,7 4  ■ zaviranje 
plamena

 ■  ■  ■  ■  ■

AD 2 – 600 14 1,0 4 – –  ■  ■ –  ■ –

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

Sesalniki za pepel in suho sesanje
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SE 5.100 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■ – preklopna  ■  ■  ■  ■ –  ■

SE 4.002 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■  ■ Spenjalo  ■  ■  ■ –  ■  ■

SE 4. 001 70 210 4 / 4 1.400 /40 2,0  ■  ■ – Spenjalo  ■  ■  ■ –  ■  ■

Pralni sesalniki
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PRIBOR IN ČISTILA
VEČFUNKCIJSKI SESALNIKI

DODATNA MOČ.
Kdor želi popolno zmogljivost, potrebuje popolno opremo. Za naše 
različne večfunkcijske sesalnike vam nudimo številne možnosti 
dodatne opreme. Za dnevno uporabo, a tudi za posebna opravila.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tekoče čistilno sredstvo, 
ki se hitro suši, za vmesno 
čiščenje. Primerno za 
 tekstilne talne obloge, 
 preproge, oblazinjeno 
 pohištvo, avtomobilske 
sedeže, itd.
Vsebina: 1 I

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

Sesalna krtača s trdimi šče-
tinami je namenjena teme-
ljitemu čiščenju oblazinje-
nih površin in preprog, npr. 
predpražnikov. Sesalna 
krtača z mehkimi ščetinami 
pa zagotavlja neškodljivo 
čiščenje občutljivih površin, 
npr. na armaturni plošči in 
sredinski konzoli.

Visokoučinkovita zaščita in 
dolgotrajno delovanje za 
vse tekstilne obloge. Na 
preprogah, oblazinjenem 
pohištvu in avtosedežih 
ustvari zaščitni sloj, ki upo-
časnjuje nalaganje umaza-
nije. Tako je odsesavanje 
umazanije lažje in bolj 
temeljito.
Vsebina: 500 ml

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

Oblazinjeno pohištvo in 
avtomobilski sedeži bodo s 
šobo za čiščenje tekstilnih 
površin globinsko očiščeni. 
Delovna širina 110 mm.

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

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

lovilniki prahu
Kataloška št. 2.863-234
Cena v €*: 25,99

Čistilo za preproge RM 519
za pralne sesalnike
Kataloška št. 6.295-771
Cena v €*: 9,99

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

Komplet s sesalno kračo
Kataloška št. 2.863-221
Cena v €*: 20,99

Pralna šoba za čiščenje 
oblazinjenega pohištva
Kataloška št. 2.885-018
Cena v €*: 32,99

Impregnacijsko sredstvo 
za preproge Car Tex RM 
762 za pralne sesalnike
Kataloška št. 6.295-769
Cena v €*: 28,99

Preklopljiva šoba za 
mokro in suho sesanje  
z vgrajenim ležiščem za 
položaj mirovanja
Kataloška št. 2.863-000
Cena v €*: 25,99

Turbo šoba za oblazinjene 
površine
Kataloška št. 2.903-001
Cena v €*:  
50,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Za udobno in učinkovito 
odstranjevanje grobe uma-
zanije vseh vrst. Vsebina: 
1,7 m sesalne cevi z roča-
jem, 2 sesalni palici po 
0,5 m in talna šoba za 
grobo umazanijo. Nazivna 
širina 45 mm.

Vsebina: 1,5 m podaljšek 
cevi, zelo dolga ozka šoba, 
šoba za avto, sesalna krtača 
s trdimi ščetinami, sesalna 
krtača z mehkimi ščetinami, 
krpa za okna in večnamen-
ska krpa iz mikrovlaken.

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

Komplet za odsesavanje za 
preprost priklop električnih 
orodij na večnamenski 
sesalnik (model z vtičnico). 
Umazanija se odsesa takoj 
na mestu nastanka.

Posebej je primeren za 
čiščenje kaminov, peči za 
savne in žarov. Primeren je 
tudi za odstranjevanje 
grobe umazanije. Primeren 
je za vse večnamenske 
sesalnike za doma in vrt.

Vključno s finim filtrom, ki 
zadrži celo najbolj fini prah. 
Posebej je primeren za 
čiščenje kaminov, peči za 
savne in žarov. Primeren je 
tudi za odstranjevanje 
grobe umazanije. Primeren 
je za vse večnamenske 
sesalnike za doma in vrt.

Izredno dolga ozka 
kovinska šoba (360 mm), ki 
se jo natakne na filter za 
pepel/grobo umazanijo. Za 
sesanje hladnega pepela s 
težko dostopnih mest, npr. 
v kaminu, peči na drva ali 
na žaru.

Izredno dolga ozka šoba 
(350 mm) iz nevnetljivega 
materiala za sesanje hla-
dnega pepela s težko 
dostopnih mest, npr. iz 
kamina, krušne peči, žara

Filter za pepel/grobo 
umazanijo Basic
Kataloška št. 2.863-139
Cena v €*: 39,99

Filter za pepel/grobo 
umazanijo Premium
Kataloška št. 2.863-161
Cena v €*: 59,99

Komplet za obnovitvena 
dela
Kataloška št. 2.863-220
Cena v €*: 66,99

Komplet za čiščenje 
notranjosti avtomobila
Kataloška št. 2.863-225
Cena v €*: 66,99

Ozka kovinska šoba  
za filter za pepel/grobo 
umazanijo
Kataloška št. 2.640-951
Cena v €*: 13,99

Komplet za gospodinjstvo
Kataloška št. 2.863-002
Cena v €*: 35,99

Izredno dolga ozka šoba  
(zavira plamen)
Kataloška št. 2.863-004
Cena v €*: 13,99

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

Zelo dolga ozka šoba je bila 
dodobra predelana. Zdaj je 
še tanjša za boljše rokova-
nje.

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

Za temeljito čiščenje 
tekstila in preprog v avtu. S 
stabilnimi ščetinami boste 
zlahka odstranili zasušeno 
umazanijo.

Za nežno čiščenje občutlji-
vih površin v notranjosti 
vozil, npr. armaturne 
plošče, sredinske konzole, 
zvočnikov.

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

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

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

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

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

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

Sesalna krtača s trdimi 
ščetinami
Kataloška št. 2.863-146
Cena v €*: 23,99

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

Papirnate filtrske vrečke
Kataloška št. 6.959-130
Cena v €*: 11,99

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

Sesalna krtača  
z mehkimi ščetinami
Kataloška št. 2.863-147
Cena v €*: 26,99

Papirnate filtrske vrečke
Kataloška št. 6.904-143
Cena v €*: 17,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

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

Omogoča suho in mokro 
sesanje brez menjave filtra 
(za SE 5xxx).

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

Izmenljiva litij-ionska aku-
mulatorska baterija 36 V/ 
2,6 Ah z inovativno tehno-
logijo v realnem času, vklj. 
z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske bate-
rije. Primerna za uporabo v 
vseh napravah Kärcherjeve 
akumulatorske platforme 
36 V.

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

Kärcherjev patronski filter 
omogoča tako mokro kot 
suho sesanje brez menjave 
filtra (za WD 2xxx/MV 2/
WD 2/WD 3xxx/MV 3/WD 
3/SE 4xxx).

V hipu spet poln: s hitrim 
polnilnikom lahko izmen-
ljivo litij-ionsko akumula-
torsko baterijo 36 V I 
2,6 Ah v 45 min napolnite 
za 80 %. Primeren tudi za 
vse druge Kärcherjeve aku-
mulatorske baterije s 36 V.

Izmenljiva litij-ionska aku-
mulatorska baterija 36 V/ 
5,2 Ah z inovativno tehno-
logijo v realnem času, vklj. 
z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske bate-
rije. Primerna za uporabo v 
vseh napravah Kärcherjeve 
akumulatorske platforme 
36 V.

Ploščati nagubani filter
Kataloška št. 2.863-005
Cena v €*: 18,99

Ploščati nagubani filter
Kataloška št. 6.414-498
Cena v €*: 12,99

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

Litij-ionska akumulatorska 
baterija 36-26
Kataloška št. 2.445-002
Cena v €*: 189,99

Ploščati nagubani filter
Kataloška št. 6.415-953
Cena v €*: 18,99

Patronski filter
Kataloška št. 6.414-552
Cena v €*: 14,99

Hitri polnilnik 36 V
Kataloška št. 2.445-008
Cena v €*: 79,99

Litij-ionska akumulatorska 
baterija 36-52
Kataloška št. 2.445-003
Cena v €*: 219,99

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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Včasih se od nikoder pojavijo nesluteni izzivi. Še dobro, da lahko 
zdaj s Kärcherjevo revolucionarno serijo naprav Full Control Plus 
sami preprosto odstranite celo trdovratno umazanijo. Glede na povr-
šino, ki jo želite očistiti, nastavite vodni tlak na pištoli Full Control 
Plus Power Gun, nastavitev pa se prikaže neposredno na LCD-za-
slonu. Zahvaljujoč sistemu 3 v 1 Multi Jet je menjava pršilne cevi 
stvar preteklosti. Izvrstno čiščenje – s sistemom Full Control Plus.

NEMOGOČE? ŽE OPRAVLJENO!

Brez menjave pršilne  
cevi 
zahvaljujoč integrirani 
rešitvi: Pištola Full Control 
Plus Power Gun in sistem 
3 v 1 Multi Jet s 3 
 različnimi šobami.

Izjemno dolga pištola 
(55 cm)  
za pravilno telesno držo.

Večja  
stabilnost  
zahvaljujoč pametni  
napeljavi cevi skozi 
napravo.

Noga za stabilnost  
in drugi ročaj za nošenje  
kot zaščita pred prevrnitvijo. 
Preprosto premikanje in 
 dviganje.

Popolno shranjevanje cevi  
zahvaljujoč bobnu za cev z 
nizkim težiščem.

Ergonomski aluminijast 
teleskopski ročaj
Izjemno okretna naprava, ki 
zaradi kompaktne oblike ne 
potrebuje veliko prostora 
za shranjevanje.

Sistem Plug ’n’ Clean  
za preprosto uporabo  
čistil Kärcher.

Višje postavljeno stikalo  
za vklop/izklop
Lahko dostopno, brez  
prepogibanja.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tukaj greste s polno  
paro naprej:

K 5 Premium Full Control Plus

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Kataloška številka: 1.324-630 

Cena v €*: 439,99
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Zanesljivi rezultati čiščenja, vedno 
in povsod. S Kärcherjevo pištolo 
Full Control Plus Power Gun 
popolni rezultati niso zgolj naklju-
čje. Preprosto izberite primerno 
šobo za posamezno površino, s 
tipko +/– nastavite želeno stopnjo 
tlaka in se prepričajte, da sta vrsta 
in intenzivnost curka ustrezni. 
Popoln nadzor nad napravo je 
zagotovljen, kajti zgolj en pogled 
zadošča za preverjanje nastavitev 
s pomočjo preglednega LCD-za-
slona. (Prosimo, upoštevajte: neka-
tere funkcije Full Control so na 
voljo zgolj pri določenih modelih.)

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN

 ■ Čiščenje brez prekinitev:  
Udobna menjava vrste curka s 
preprostim vrtenjem razpršilne  
cevi 3 v 1 Multi Jet.

 ■ Preprosto doziranje čistila s po-
močjo tipk za uravnavanje.

 ■ Praktični simboli pomagajo pri 
nastavitvi primernega tlaka.

 ■ 3 različna območja tlaka  
(HARD, MEDIUM, SOFT).

 ■ Popoln nadzor zaradi stalnega 
prikaza tlaka na LCD-zaslonu.

VSE POD NADZOROM:  
KÄRCHER FULL CONTROL PLUS.

Stopnja tlaka HARD 
Pri trdovratni umazaniji. Za robustne površine.

Stopnja tlaka MEDIUM 
Pri srednje zahtevni umazaniji. Za različne površine.

Stopnja tlaka SOFT 
Pri lahki umazaniji. Za občutljive površine.

3

2

1
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PowerPower

Power

Power

360 max.

1.400 max.
W

l/h

bar

ca. 20 max.
m2/h

420 max.

20 – 130 max.

1.800 max.
W

l/h

bar

ca. 30 max.
m2/h

500 max.

20 – 145 max.

2.100 max.
W

l/h

bar

ca. 40 max.
m2/h

600 max.

20 – 180 max.

3.000 max.
W

l/h

bar

ca. 60 max.
m2/h

Power
K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7K2 K3 K4 K5 K7K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7

380 max.

20 – 120 max.

1.600 max.
W

l/h

bar

ca. 25 max.
m2/h

20 – 110 max.
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Naši visokotlačni čistilniki so vsekakor pravi mojstri čiščenja in negova-
nja. Ampak mogoče so lahko še več kot samo to. Ali so lahko kompaktni? 
Ali pa tihi, lahki, udobni, mobilni? Vsaka serija izdelkov ima svoje pred-
nosti. Popolnoma prilagojeno vašim potrebam.

Serija Full Control Plus in Premium Full Control Plus 
S tipkami za uravnavanje na pištoli, ki jih lahko preprosto uporabite s palcem, 
boste lahko nastavili želeno stopnjo tlaka in dozirali čistilo. Menjava pršilne cevi 
je zahvaljujoč sistemu 3-v-1 Multi Jet z odstranjevalnikom umazanije, ploskim 
curkom in šobo za čistilo stvar preteklosti. Izvedenka Premium vsebuje tudi 
boben za cev.

Serija Full Control in Premium Full Control  
Nastavitev tlaka na razpršilni cevi in prikaz tlaka na pištoli. Teleskopski ročaj 
omogoča optimalno shranjevanje. Preprosta uporaba čistila s preizkušenim siste-
mom Plug ’n’ Clean. V izvedenki Premium tudi z bobnom za cev.

Serija Compact 
Optimalna izbira za vse, ki cenite prenosnost in kompaktno obliko. Ne potrebujejo 
veliko prostora, lahko se preprosto shranijo in so vedno hitro pri roki.

Serija z bencinskim motorjem 
Veliko moči, brez kabla. Zmogljivo čiščenje, tudi ko v bližini ni vtičnice.

BREZ KOMPROMISOV.

Logično: Toliko več kot je vode in toliko večji kot je tlak, toliko 
višja bo površinska zmogljivost čiščenja. Ampak vsakdo ne 
potrebuje maksimalne moči. Zato smo določili različne zmoglji-
vostne razrede. Rezultat: Pravi visokotlačni čistilnik za vse 
vrste opravil. 

ŠTIRJE MOČNI ČISTILNIKI.
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

Izjemno tihi. Priročno kompaktni. Ali pa izjemno zmogljivi.  
Najprej izberite, nato se lahko veselite – pregled naših  
visokotlačnih čistilnikov.

Premium: model z bobnom za cev  |  Home: model s talno šobo in čistilom
Premium Home: model z bobnom za cev, talno šobo in čistilom

K 7 Premium Full Control Plus

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama  
+/– in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 7 Premium Full Control Plus Home

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama  
+/– in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 7 Full Control Plus Home

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama  
+/– in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 7 Full Control Plus

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama  
+/– in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor. 

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-133

Cena v €*: 659,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-032

Cena v €*: 609,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-130

Cena v €*: 609,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 60 m2/h

Tlak: maks. 20 –180 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 600 l/h

Moč motorja: 3000 W

Visokotlačna cev: 10 m

Kataloška številka: 1.317-030

Cena v €*: 549,99
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 5 Full Control Home

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila  
cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 5 Full Control Home + Car

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in 
 podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.
 ■  Vklj. z rotacijsko krtačo za pranje in 1 I šampona za pranje 
avtomobila. AKCIJA

NOVO

K 5 Premium Full Control Plus

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama  
+/– in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila  
cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 5 Premium Full Control Plus Home

 ■  Pištola Full Control Plus Power Gun s tipkama  
+/– in LCD-zaslonom za uravnavanje tlaka in 
doziranje čistila.

 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča,  
vodila cevi in podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20–145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 9.502-367

Cena v €*: 439,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-503

Cena v €*: 429,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-630

Cena v €*: 439,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-633

Cena v €*: 499,99
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 5 Full Control

 ■ Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in  
 podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 4 Premium Full Control Home

 ■ Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podalj-
šanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 4 Premium Full Control

 ■ Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in 
 podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 4 Full Control Home

 ■ Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in 
 podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-103

Cena v €*: 369,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-100

Cena v €*: 319,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-003

Cena v €*: 329,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 40 m2/h

Tlak: maks. 20 –145 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 500 l/h

Moč motorja: 2100 W

Visokotlačna cev: 8 m

Kataloška številka: 1.324-500

Cena v €*: 369,99
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

K 4 Full Control PS40 + Car

 ■ Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in 
 podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.
 ■ Vklj. z zmogljivo krtačo PS40, 1 I šampona za pranje 
 avtomobila, 1 I čistila za kamen, mehko krtačo za pranje.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 4 Full Control

 ■ Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka.
 ■  Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in 
 podaljšanega podnožja.

 ■ Posebej zmogljiv vodno hlajen motor.

K 3 Full Control Home

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva.

K 3 Full Control

 ■  Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom  
stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva. 

Tehnični podatki

Zmogljivost: 25 m2/h

Tlak: maks. 20 –120 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 380 l/h

Moč motorja: 1600 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.602-607

Cena v €*: 219,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 9.502-366

Cena v €*: 329,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 30 m2/h

Tlak: maks. 20 –130 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Moč motorja: 1800 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.324-000

Cena v €*: 279,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 25 m2/h

Tlak: maks. 20 –120 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 380 l/h

Moč motorja: 1600 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.602-600

Cena v €*: 169,99

NOVO AKCIJA
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VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

K 2 Premium Full Control Home

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva.

K 2 Premium Full Control

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Rezervoar za čistilna sredstva.

K 2 Full Control Home

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Shranjevanje razpršilne cevi.

K 2 Full Control

 ■  Razpršilna cev Full Control Click Vario Power  
s prikazovalnikom stopnje tlaka.

 ■ Izvlečni teleskopski ročaj.
 ■ Shranjevanje razpršilne cevi.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.673-426

Cena v €*: 179,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.673-420

Cena v €*: 139,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 4 m

Kataloška številka: 1.673-404

Cena v €*: 139,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 20 –110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 4 m

Kataloška številka: 1.673-400

Cena v €*: 109,99
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Serija z bencinskim motorjem. Maksi-
malna prilagodljivost – tudi brez elektrike. 
To omogoča serija „G“. Serija G je zaradi 
stabilnega ogrodja in velikih koles pri-
merna tudi za delo na zahtevnem terenu.

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

** Talna šoba T150, čistilno sredstvo Patio & Deck 0,5 l

K 2 Basic

 ■ Dobro se prilega v roko: ergonomski ročaj.
 ■ Shranjevanje razpršilne cevi.

K 2 Compact Home** | 
K 2 Compact (brez kompleta za dom)

 ■ Dobro se prilega v roko: ergonomski ročaj.
 ■ Shranjevanje razpršilne cevi.

G 7.10

 ■ Zmogljiv bencinski motor.
 ■ Držalo pištole in obešalo za cev.
 ■ Gume, primerne za vsak teren.

G 4.10

 ■ Zmogljiv bencinski motor.
 ■ Držalo pištole in obešalo za cev.
 ■ Stabilno ogrodje.

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 3 m

Kataloška številka: 1.673-159

Cena v €*: 79,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: 20 m2/h

Tlak: maks. 110 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 360 l/h

Moč motorja: 1400 W

Visokotlačna cev: 4 m

Kataloška številka: 1.673-124 | 1.673-121

Cena v €*: 119,99 l 89,99

Tehnični podatki

Moč kW/PS: 4,0 / 5,5

Tlak: maks. 20 –160 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 470 l/h

Visokotlačna cev: 7,5 m

Kataloška številka: 1.194-701 

Cena v €*: 919,99

Tehnični podatki

Moč kW/PS: 2,0 / 2,8

Tlak: maks. 20 –120 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 420 l/h

Visokotlačna cev: 6 m

Kataloška številka: 1.133-622

Cena v €*: 539,99
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TLAČNI ČISTILNIK Z IZMENLJIVO AKUMULATORSKO BATERIJO

Če je kdaj treba okrog hiše očistiti manjšo površino, vrtno 
pohištvo, kolo ali pasjo uto, za to opravilo popolnoma zadostu-
jeta Kärcherjev KHB 5 in vrtna cev. Majhna napravica, polna 
energije, z izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V ne potre-
buje niti povezave z električno energijo niti krmilne enote. 
Preprosto jo vzemite v roko, priključite cev in natančno urav-
notežen ploski curek z natančno nastavljenim srednjim tlakom 
začne delovati z največ 24 bari. Ena, dva, tri: Končano!

ODKLOPLJENO ČIŠČENJE.

Nastavljeni srednji tlak
Pri uporabi enojne razpršilne cevi 
učinkoviti in hkrati nežen ploski 
curek omogoča tudi čiščenje 
občutljivih površin.

Več informacij o  
kompletu KHB 5 
Battery:

Tehnologija v realnem času
Natančen prikaz preostalega 
časa delovanja na zaslonu 
akumulatorske baterije. 

Stikalo za  
upravljanje naprave.

Sprostitev  
akumulatorske baterije
Za preprosto vstavljanje ali odstra-
njevanje akumulatorske baterije.

Talna šoba PS 20 Handheld**
Izbirna dodatna oprema za čiščenje  
majhnih površin in stopnic.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

** Na voljo kot dodatna oprema.  

Prijemalna površina za  
upravljanje z dvema 
rokama.

Odstranje-
valec 
 umazanije

Otroško varovalo  
Za varnost, ko naprave 
ne uporabljate.

Priključek  
za vrtno cev z  
vgrajenim filtrom.

Moč srednjega tlaka v roki
Dobro se prilega roki, hitro je  
pripravljen za uporabo in pri 
shranjevanju prihrani prostor.

Izmenljiva akumulatorska baterija 18 V
Takoj in povsod je pripravljen za uporabo, 
tudi v okolici brez priključka na elektriko.

Komplet KHB 5 Battery

Tlačno območje: srednji tlak

Maks. količina črpanja: 200 l/h

Akumulatorska platforma: litij-ionski sistem 18 V

Čas delovanja: do največ 10 min (18 V/2,6 Ah)

Kataloška številka: 1.328-100 

Cena v €*: 249,99

NOVO
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TLAČNI ČISTILNIK Z IZMENLJIVO AKUMULATORSKO BATERIJO

VEDNO PRI ROKI.

Priključite cev in začnite: s Kärcherjevim inovativnim čistilnikom  
KHB 5 Battery z izmenljivo litij-ionsko akumulatorsko baterijo 18 V 
za hitro, vsestransko vmesno čiščenje okoli hiše – brez priključka  
na elektriko.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.  **litij-ionska akumulatorska baterija 18 V/2,6 Ah

Na voljo od
sredine leta

2018.

Na voljo od
sredine leta

2018.
NOVO

NOVO

Komplet KHB 5 Battery

 ■ Vedno pri roki.
 ■ Ročni tlačni čistilnik.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta vključena v obseg dobave**.

KHB 5 Battery

 ■ Vedno pri roki.
 ■ Ročni tlačni čistilnik.
 ■ Akumulatorska baterija in polnilnik sta na voljo kot dodatna oprema.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije maks.: 18 V

Tlak: maks. 24 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 200 l/h

Čas delovanja akumulatorske baterije: –

Kataloška številka: 1.328-000

Cena v €*: 129,99

Tehnični podatki

Napetost akumulatorske baterije maks.: 18 V

Tlak: maks. 24 bar

Zmogljivost črpanja: maks. 200 l/h

Čas delovanja akumulatorske baterije: 10 min

Kataloška številka: 1.328-100 

Cena v €*: 249,99
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Bleščeče tudi brez priključka na elektriko: akumulatorski visokotlačni čis-
tilnik za različna področja uporabe, npr. manjše avtomobile, motorna 
kolesa, kolesa, čolne in druga majhna čistilna opravila okoli hiše. Zaradi 
največ 17 minut delovanja akumulatorske baterije lahko čistite povsem 
neodvisno od priključka na elektriko. Na analognem prikazu visokotlačne 
pištole je med čiščenjem trajno prikazan izbran način.

DALEČ OD VTIČNICE.  
BLIZU UMAZANIJE.

NOVO
Tukaj greste s polno  
paro naprej:

Komplet K 2 Battery

Največji tlak: 110 bar

Maks. količina črpanja: 310 l/h

Akumulatorska platforma: litij-ionski sistem 36 V

Čas delovanja: do maks. 17 min 

Kataloška številka: 1.117-220 

Cena v €*: 409,99

Sesalna cev za 
čistilno sredstvo
Tako lahko Kärcherjeva 
čistilna sredstva nanesete 
z visokotlačnim čistilnikom 
– za še več učinkovitosti 
pri čiščenju.

Oprema:
■ Visokotlačna pištola
■ Enojna jeklena cev
■ Odstranjevalnik umazanije
■ Standardni polnilnik 36 V
■ Litij-ionska akumulatorska baterija 36-26

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

izmenljiva litij-ionska  
akumulatorska baterija 36 V
Čiščenje brez priključka na 
elektriko.
Vklj. s tehnologijo v realnem 
času za prikaz preostalega 
časa delovanja na zaslonu 
akumulatorske baterije.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Velik ročaj za nošenje
Omogoča preprosto prenašanje.

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

Pištola z analognim  
prikazom
Prikazuje izbran  
način čiščenja.

Priključek Quick Connect
Za enostavno priključitev  
visokotlačne cevi.

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

TLAČNI ČISTILNIK  
Z IZMENLJIVO AKUMULATORSKO BATERIJO
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PRESSURE WASHERS

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 

 

PRAVA ZMOGLJIVOST  
ZA VSE NALOGE.

* Plug 'n' Clean

** Posoda za čistilo

*** S črpanjem  ■ Vključeno v obseg dobave.NOVO 

VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI
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Komplet K 2 Battery G 120 Q, Boost  ■   ■   ■  *** –  ■   ■  –

Komplet KHB 5 Battery –  ■   ■  – –  ■  – –  ■  

KHB 5 Battery –  ■   ■  – – – – – –

Tlačni čistilnik z izmenljivo akumulatorsko baterijo

G 7.10  ■  ■  ■  – – –  ■ –

G 4.10  ■  ■  ■  – – –  ■  –

Visokotlačni čistilniki z bencinskim pogonom
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K 7 Premium Full Control Plus Home G 180 Q FC  ■ – –  ■ * T 450  ■   ■ – –

K 7 Premium Full Control Plus G 180 Q FC  ■ – – – * –  ■  ■ – –

K 7 Full Control Plus Home G 180 Q FC  ■ – –  ■ * T 450  ■ – – –

K 7 Full Control Plus G 180 Q FC  ■ – – – * –  ■  – – –

K 5 Premium Full Control Plus Home G 180 Q FC  ■ – –  ■ * T 350  ■   ■ – –

K 5 Premium Full Control Plus G 180 Q FC  ■ – – – * –  ■  ■ – –

K 5 Full Control Home + Car G 145 Q FC –  ■  ■   ■ * T 350  ■ –  ■ –

K 5 Full Control Home G 145 Q FC –  ■  ■  ■ * T 350  ■ – – –

K 5 Full Control G 145 Q FC –  ■  ■  – * –  ■  – – –

K 4 Premium Full Control Home G 145 Q FC –  ■   ■   ■ * T 350  ■   ■ – –

K 4 Premium Full Control G 145 Q FC –  ■   ■  – * –  ■  ■ – –

K 4 Full Control PS40 + Car G 145 Q FC –  ■   ■   ■ * PS40  ■ – –  ■

K 4 Full Control Home G 145 Q FC –  ■  ■  ■ * T 350  ■ – – –

K 4 Full Control G 145 Q FC –  ■  ■ – * –  ■ – – –

Visokotlačni čistilniki z električnim pogonom  
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K 3 Full Control Home G 120 Q FC  ■  ■  – ** T 350  ■   ■  

K 3 Full Control G 120 Q FC  ■  ■  – ** –  ■ –

K 2 Full Premium Control Home G 120 Q Klik VPS  ■  – ** T 150  ■  ■  

K 2 Full Premium Control G 120 Q Klik VPS  ■  – ** –  ■ –

K 2 Full Control Home G 120 Q Klik VPS  ■ – *** T 150  ■  ■  

K 2 Full Control G 120 Q Klik VPS  ■  – *** –  ■ –

K 2 Compact Home  ■ –  ■  ■ *** T 150  ■  ■  

K 2 Compact  ■ –  ■  ■ *** –  ■ –

K 2 Basic  ■ –  ■  – *** –  ■ –

Visokotlačni čistilniki z električnim pogonom

 AKCIJA

 AKCIJA
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IZVRSTNO OPRAVLJENO.
Čisto vozilo je lepše na pogled. Vožnja z njim pa je zabavnejša! Krtače 
in čistila Kärcher bodo poskrbele za pravilno nego laka vašega vozila, 
tako da boste vi kot lastnik lahko vedno popolnoma zadovoljni.

    Pri pranju avtomobila je treba vedno najprej popršiti  
najbolj umazana mesta s čistilom, nato pa ga izprati  
od zgoraj navzdol.    

NAŠ
NASVET

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ČIŠČENJE VOZIL

Zmogljiva krtača WB 150 
za čiščenje občutljivih 
površin brez škropljenja. 
Učinkovita kombinacija 
visokega tlaka in ročnega 
pritiska krtače prihrani 
energijo, vodo in do 30 % 
časa.

Krtača za pranje platišč za 
učinkovito čiščenje pod 
kotom 360°, tudi težko 
dostopnih mest. Enako-
merna porazdelitev vode 
pod kotom 360° za enako-
meren in popoln rezultat 
čiščenja.

Nežno odstranjuje insekte z 
lakiranih površin, mreže 
hladilnika, zunanjih ogledal, 
plošč in plastike.
Vsebina: 500 ml

Sistem za hitro menjavo za 
nanašanje čistilnega 
sredstva. Menjavo med raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi 
izvedete le z enim klikom. 
Na voljo v kompletu z raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi. 
Vsebina: 1 I

Rotacijska krtača za pranje 
WB 100 z zglobom za 
čiščenje vseh gladkih povr-
šin, na primer laka, stekla 
ali plastike. Za čiščenje 
težavnih mest je zglob na 
ročaju brezstopenjsko nas-
tavljiv pod kotom 180°.

Za nežno čiščenje vseh 
vozil. Največja zmogljivost 
čiščenja po zaslugi aktiv-
nega topila umazanije, for-
mule za hitro sušenje in 
formule za bleščeč sijaj. 
Vsebina: 1 I

Mehka krtača za pranje 
WB 60 za čiščenje večjih 
površin, npr. avtomobilov, 
stanovanjskih prikolic, ladij, 
zimskih vrtov ali rolet.
Dobra zmogljivost s 
pomočjo delovne širine 
248 mm.

Odstranjuje prah zavor, sol 
zimskega posipanja in 
drugo umazanijo s ceste z 
vseh vrst jeklenih in litih 
platišč. Inteligenten sistem 
spreminjanja barve pokaže, 
kdaj lahko sperete čistilo.  
Vsebina: 500 ml 

Zmogljiva krtača WB 150
Kataloška št. 2.643-237
Cena v €*: 50,99

Krtača za pranje platišč
Kataloška št. 2.643-234
Cena v €*: 25,99

Šoba za peno Connect ’n’ 
Clean FJ 10 C šampon za 
pranje avtomobila
Kataloška št. 2.643-144
Cena v €*: 30,99

Čistilo za platišča 3 v 1
Kataloška št. 6.295-760
Cena v €*: 9,99

Odstranjevalo insektov 
3 v 1
Kataloška št. 6.295-761
Cena v €*:  
9,99

Rotacijska krtača 
za pranje WB 100
Kataloška št. 2.643-236
Cena v €*: 40,99

Šampon za pranje 
avtomobila 3-v-1
Kataloška št. 6.295-750
Cena v €*:  
7,99

Mehka krtača za pranje 
WB 60 
Kataloška št. 2.643-233
Cena v €*: 25,99

AKCIJA
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PO CELOTNI POVRŠINI.
Terasa, dovoz, stopnice, zid, garažna vrata: Naši specialisti za zunanjost, kot sta 
talna šoba T-Racer in zmogljiva krtača, bosta dokončno poskrbela za umazanijo. 
Po celotni površini. Tako da se boste počutili dobro pred hišo in v njej.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Za čiščenje najrazličnejših površin brez škropljenja. Možnost prilagajanja oddaljenosti šobe 
za čiščenje od različnih površin, na primer kamna in lesa, ročaj za čiščenje navpičnih povr-
šin, npr. garažnih vrat. Za naprave razredov K 2 do K 7.

Zmogljiva krtača PS40 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami. Očisti trdovratno umaza-
nijo z najrazličnejših površin zmogljivo, zanesljivo in hitro. Idealna za stopnice in robove. 
Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.

Zmogljiva krtača je idealna dopolnitev akumulatorskega tlačnega čistilnika KHB 5 
Battery za čiščenje majhnih površin in stopnic.

Za čiščenje najrazličnejših površin brez škropljenja. Z dodatno zmogljivo šobo za čiščenje 
vogalov in robov. Preklop je udoben z nožnim stikalom. Zaščitna rešetka za peščene povr-
šine, možnost prilagajanja oddaljenosti šobe za čiščenje od različnih površin, na primer 
kamna in lesa, ročaj za čiščenje navpičnih površin, npr. garažnih vrat. 
Za naprave razredov K 4 do K 7.

Talna šoba T-Racer T 350
Kataloška št. 2.643-252
Cena v €*: 71,99

Talna šoba in zmogljiva  
krtača PS 40
Kataloška št. 2.643-245
Cena v €*: 50,99

Zmogljiva krtača PS 20
Kataloška št. 2.644-018
Cena v €*: 40,99

Talna šoba T-Racer T 450
Kataloška št. 2.643-214
Cena v €*: 102,99

AKCIJA
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Zmogljivo čistilo za les s 
formulo 3 v 1, ki po zaslugi 
aktivnega topila umazanije 
poleg najvišje moči čiščenja 
nudi formulo z UV-zaščito 
in intenzivno nego. Izjemna 
učinkovitost čiščenja, nega 
in zaščita v enem koraku. 
Za vse zunanje obdelane 
in neobdelane lesene 
 površine.
Vsebina: 1 I

Sistem za hitro menjavo za 
nanašanje čistilnega 
sredstva. Menjavo med 
 različnimi čistilnimi 
 sredstvi izvedete le z enim 
klikom. Na voljo v  kompletu 
z različnimi čistilnimi 
 sredstvi. Vsebina: 1 I

Močno čistilno sredstvo s 
kamnitih in aluminijastih 
fasad, kamnitih zidov, teras 
in drugih kamnitih površin 
brez truda odstranjuje olje, 
maščobe, saje, prah, alge in 
sledove emisij.
Vsebina: 5 I

Za temeljito čiščenje 
vrtnega pohištva, okenskih 
okvirjev iz umetne mase, 
otroških drč in drugih povr-
šin iz umetnih mas. Posebej 
nežno do materiala.  
Vsebina: 5 I

Močno čistilo za kamnite 
površine in fasade z 
 edinstveno formulo 3 v 
1 za največjo moč čiščenja. 
Z aktivnim topilom umaza-
nije, zaščito formulo proti 
ponovni umazanijo in 
 zaščito pred vetrom in 
 vremenom. Za uporabo na 
kamnitih terasah, zidovih in 
fasadah okrog hiše in v 
vrtu. Vsebina: 1 I

Zmogljivo večnamensko 
čistilo brez truda odstrani 
olje, maščobe in mineralno 
umazanijo. Za vrtno pohi-
štvo, vozila, fasade in vse 
vodoobstojne površine.
Vsebina: 5 I

Prihrani vam čas in trud: 
Končni premaz za steklo 3 v 
1 zagotavlja dolgotrajno čis-
točo brez madežev ali prog 
in je še posebej primerno za 
velika in težko dostopna 
okna (npr. v zimskih vrtovih 
ali na steklenih fasadah). Z 
zaščitno formulo proti 
navzemanju umazanije. Ne 
deluje na prevlečenih stekle-
nih površinah. Vsebina: 1 I

Sistem za hitro menjavo za 
nanašanje čistilnega 
sredstva. Menjavo med raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi 
izvedete le z enim klikom.
Na voljo v kompletu z raz-
ličnimi čistilnimi sredstvi. 
Vsebina: 1 I

Za temeljito čiščenje vseh 
obdelanih in neobdelanih 
vodoobstojnih lesenih 
površin, kot so vrtno pohi-
štvo, lesena tla in terase. 
Ne škoduje materialu  
Vsebina: 5 I

Rahlo alkalno peneče čis-
tilno sredstvo za temeljito 
čiščenje vozil. Neoporečno 
za okolje in z negovalnim 
učinkom še posebej za vse 
lakirane in plastične povr-
šine.

S Kärcherjevo razpršilko s 
črpalko lahko sredstva za 
čiščenje in nego nanašate 
povsem brez težav. Z brez-
stopenjsko nastavitvijo 
curka in kota.

Za ročno čiščenje dvoko-
lesnikov. Za temeljito, a 
blago odstranjevanje 
tipične umazanije, na pri-
mer zavornega prahu, del-
cev pnevmatik, insektov, 
blata in oljnih madežev. 
Vsebina: 500 ml

Za ročno čiščenje stekel, 
ogledal in bleščečih vodo-
odpornih površin. Odstra-
njuje celo mastne in oljne 
madeže.
Ne odteče z navpičnih 
površin. Vsebina: 500 ml

Zmogljivo univerzalno čis-
tilo za uporabo s Kärcherje-
vimi visokotlačnimi čistil-
niki. Z novim aktivnim 
sredstvom za raztapljanje 
umazanije, ki tudi v kombi-
naciji s hladno vodo brez 
težav odstrani olja, 
maščobe in trdovratno 
mineralno umazanijo.
Uporabno v hiši, na vrtu in 
za vozila. Vsebina: 1 I

Izredno zmogljiv čistilnik za 
plastiko z edinstveno for-
mulo 3-v-1. Največja zmo-
gljivost čiščenja po zaslugi 
aktivnega topila umazanije. 
Za največjo učinkovitost 
čiščenja, nego in zaščito v 
enem koraku. Za uporabo na 
vrtnem pohištvu, okenskih 
okvirjih iz umetne mase in 
drugih površinah iz umetne 
mase. Vsebina: 1 I

Primerna za ustvarjanje in 
nanos učinkovite pene za 
čiščenje in nego avtomobi-
lov, površin iz kamna in 
lesa ter fasad.

Univerzalno čistilo
Kataloška št. 6.295-357
Cena v €*: 18,99

Čistilnik koles
Kataloška št. 6.295-763
Cena v €*: 9,99

Gelasto čistilo za steklo 3 v 1
Kataloška št. 6.295-762
Cena v €*: 13,99

Šoba za peno FJ 6
Kataloška št. 2.643-147
Cena v €*: 20,99

Čistilo za kamen in fasade
Kataloška št. 6.295-359
Cena v €*: 18,99

Čistilo za plastiko
Kataloška št. 6.295-358
Cena v €*: 15,99

Čistilo za lesene površine
Kataloška št. 6.295-361
Cena v €*: 16,99

Šampon za pranje avtomobila
Kataloška št. 6.295-360
Cena v €*: 16,99, 5 I
Kataloška št. 6.295-671
Cena v €*: 30,99, 10 I

Čistilo za lesene površine 
3-v-1
Kataloška št. 6.295-757
Cena v €*:  
7,99

FJ 10 C, šoba za peno,  
čistilo za avto 3-v-1  
Connect ’n’ Clean
Kataloška št. 2.643-145
Cena v €*: 30,99

Čistilo za kamnite 
površine in fasade 3 v 1
Kataloška št. 6.295-765
Cena v €*: 7,99

Končni premaz  
za steklo 3 v 1
Kataloška št. 6.295-474
Cena v €*:  
8,99

Šoba za peno FJ 10 
peneče čistilo 
Connect ´n´Clean
Kataloška št. 2.643-143
Cena v €*: 30,99

Prazna razpršilka (1 l)
Kataloška št. 6.394-374
Cena v €*: 22,99

Univerzalno čistilo
Kataloška št. 6.295-753
Cena v €*: 6,99

Čistilo za plastiko 3-v-1
Kataloška št. 6.295-758
Cena v €*: 7,99

AKCIJA
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ŽIVLJENJE POD MILIM NEBOM.
Vrtno pohištvo nima vedno lahkotnega življenja. Vedno je na prostem. 
Pa naj dežuje, piha veter ali pa sije sonce. Zato je pravilna nega toliko 
bolj pomembna. Kärcher ve, kaj je dobro za vaše vrtno pohištvo.

    Svoje leseno pohištvo čistite vedno v smeri  
teksture. Tako boste lažje odstranili nitke  
in umazanijo.    

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Kratka cev Vario Power Jet 
Short 360° z brezstopenj-
sko regulacijo tlaka in nas-
tavljivim zglobom, ki omo-
goča 360° lok gibanja, je 
idealna za čiščenje težko 
dostopnih mest (od K 2 do 
K 7).

Multi Power Jet s 5 obli-
kami curka: Curek vode s 
čistilnim sredstvom, viso-
kotlačni ploščat curek, 
vrtljiva šoba, točkast curek 
in širok ploščat curek z zni-
žanim tlakom. Ustrezen 
curek izberete z udobnim 
vrtenjem (K 7).

Kotna razpršilna cev je 
izredno dolga (pribl. 1 m), 
razpršilna cev s kotnim 
priključkom za udobno 
čiščenje težko dostopnih 
mest, npr. strešnih žlebov 
ali podvozij vozil.

Brezstopenjski preklop od 
nizkotlačnega curka vode s 
čistilnim sredstvom do 
visokotlačnega curka s 
preprostim vrtenjem razpr-
šilne cevi.

Multi Power Jet s 5 obli-
kami curka: Curek vode s 
čistilnim sredstvom, viso-
kotlačni ploščat curek, 
vrtljiva šoba, točkast curek 
in širok ploščat curek z zni-
žanim tlakom. 
Ustrezen curek izberete z 
udobnim vrtenjem (od K 3 
do K 5).

Sistem 3-v-1 Multi Jet 
združuje brezstopenjsko 
nastavljiv visokotlačni 
curek, rotacijsko šobo in 
curek vode s čistilnim 
sredstvom v enem. Ustre-
zen curek izberete z udob-
nim vrtenjem na sistemu 
Multi Jet, uravnavanje tlaka 
prek pištole G 180 Q Full 
Control Plus.

Sistem 3-v-1 Multi Jet 
združuje brezstopenjsko 
nastavljiv visokotlačni 
curek, rotacijsko šobo in 
curek vode s čistilnim 
sredstvom v enem. Ustre-
zen curek izberete z udob-
nim vrtenjem na sistemu 
Multi Jet, uravnavanje tlaka 
prek pištole G 180 Q Full 
Control Plus.

Brezstopenjski preklop od 
nizkotlačnega curka vode s 
čistilnim sredstvom do 
visokotlačnega curka s 
preprostim vrtenjem razpr-
šilne cevi.

VP 180 S  
Vario Power Jet  
Short 360°
Kataloška št. 2.643-254
Cena v €*: 35,99

MP 180  
Multi Power Jet
Kataloška št. 2.643-238
Cena v €*: 61,99

Kotna razpršilna cev
Kataloška št. 2.638-817
Cena v €*: 61,99

VP 145 FC Vario Power Jet 
za K 4 - K 5
Kataloška št. 2.642-725
Cena v €*: 40,99

MP 145
Multi Power Jet
Kataloška št. 2.643-239
Cena v €*: 61,99

MJ 180 FC
3 v 1 Multi Jet za K 7, 
FC Plus (Premium)
Kataloška št. 2.643-907
Cena v €*: 61,99

MJ 145 FC  
3 v 1 Multi Jet  
za K 5 Premium FC Plus
Kataloška št. 2.643-906
Cena v €*: 61,99

VP 180 Vario Power Jet 
za K 7
Kataloška št. 2.642-726
Cena v €*: 40,99

NAŠ
NASVET
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Odstranjevalnik umazanije 
z zmogljivo vrtljivo šobo 
(vrtljiv točkast curek) proti 
posebej trdovratni umaza-
niji. Idealno pri površinah, 
poraslih z mahom ali uma-
zanih zaradi vremenskih 
pogojev.

Brezstopenjski preklop od 
nizkotlačnega curka vode s 
čistilnim sredstvom do 
visokotlačnega curka s 
preprostim vrtenjem razpr-
šilne cevi.

Odstranjevalnik umazanije 
z zmogljivo vrtljivo šobo 
(vrtljiv točkast curek) proti 
posebej trdovratni umaza-
niji. Idealno pri površinah, 
poraslih z mahom ali uma-
zanih zaradi vremenskih 
pogojev.

Adapter za priključitev sta-
rih pištol (pištole M, 96, 97) 
in šob za peno na nove 
jeklene cevi. Primeren za 
Kärcherjeve visokotlačne 
čistilnike H & G do leta 
2010.

Podaljšek razpršilne cevi, 
dolg 0,4 m. 
Za učinkovitejše čiščenje 
težko dostopnih mest. Pri-
merno za ves Kärcherjev 
pribor.

Odstranjevalnik umazanije 
z zmogljivo vrtljivo šobo 
(vrtljiv točkast curek) proti 
posebej trdovratni umaza-
niji. Idealno pri površinah, 
poraslih z mahom ali uma-
zanih zaradi vremenskih 
pogojev.

Nadomestna pištola z 
zaslonom LED za prikaz 
stopnje tlaka omogoča 
vedno pravilno izbiro tlaka 
za vsa čistilna opravila. Za 
K 3 FC in K 3 Premium FC.

Nova pištola G 180 Q, ki je 
opremljena s sistemom 
Quick Connect, je 13 cm 
daljša in nudi pri čiščenju s 
Kärcherjevimi visokotlač-
nimi čistilniki zdaj še boljše 
udobje in ergonomijo.

Nadomestna pištola z 
zaslonom LED za prikaz 
stopnje tlaka omogoča 
vedno pravilno izbiro tlaka 
za vsa čistilna opravila. Za 
naprave Full Control 
razreda K 4 do K 5 in K 7 
ter K 7 Premium, izdelane 
pred letom 2017.

Nadomestna pištola s tip-
kami za stopnje tlaka in 
doziranje čistila vklj. z LCD-
-zaslonom in sistemom 
Quick Connect. Za naprave 
Full Control razreda K 5 
Premium, K 7 in K 7 Pre-
mium od leta 2017 naprej.

Nadomestna pištola za 
Kärcherjeve visokotlačne 
čistilnike razredov od K 2 
do K 7 za domačo uporabo. 
Za vse visokotlačne čistil-
nike, pri katerih se visoko-
tlačna cev pritrdi s pomočjo 
sponke na pištoli (brez sis-
tema Quick Connect).

Prosojna zaščita pred 
škropljenjem za Kärcher-
jeve visokotlačne čistilnike 
razredov K 2 do K 7, varuje 
uporabnika in okolico pred 
brizgi vode. Idealna za 
čiščenje vogalov in robov.

Visokokakovostne nadome-
stne šobe za enostavno 
zamenjavo dodatnih šob. 
Primerno za menjavo šob 
pri talni šobi T-Racer T 350 
za razrede naprav K 2 do 
K 7.

Visokokakovostne nadome-
stne šobe za enostavno 
zamenjavo dodatnih šob. 
Primerno za menjavo šob 
pri talni šobi T-Racer za 
razrede naprav K 2 do K 7 
(razen T 350), čistilnik stre-
šnih žlebov PC 20 za K 3 
do K 7.

Odstranjevalnik  
umazanije DB 145 Full 
Control za K 4 do K 5
Kataloška št. 2.642-728
Cena v €*: 50,99

VP 120 Vario Power Jet 
Full Control za K 2 do K 3
Kataloška št. 2.642-724
Cena v €*: 38,99

Odstranjevalnik  
umazanije DB 180 za K 7
Kataloška št. 2.642-729
Cena v €*: 55,99

Odstranjevalnik umazanije 
DB 120 Full Control  
za K 2 do K 3
Kataloška št. 2.642-727
Cena v €*: 45,99

Pištola G 120 Q FC s 
sistemom Quick Connect
Kataloška št. 2.643-823
Cena v €*: 40,99

Pištola G 180 Q s 
sistemom Quick Connect
Kataloška št. 2.642-889
Cena v €*: 38,99

Pištola G 145 Q FC s 
sistemom Quick Connect
Kataloška št. 2.643-634
Cena v €*: 86,99

Pištola G 180 Q FC Plus  
s sistemom Quick Connect
Kataloška št. 2.643-992
Cena v €*: 97,99

Adapter M
Kataloška št. 2.643-950
Cena v €*: 5,99

1-stopenjski podaljšek  
za razpršilno cev
Kataloška št. 2.643-240
Cena v €*: 18,99

Pištola brez sistema  
Quick Connect G 160
Kataloška št. 2.641-959
Cena v €*: 27,99

Zaščita pred škropljenjem
Kataloška št. 2.642-706
Cena v €*: 25,99

Komplet nadomestnih šob
Kataloška št. 2.643-335
Cena v €*: 9,99

Komplet nadomestnih šob
Kataloška št. 2.643-338
Cena v €*: 9,99

NOVO
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DODATNE MOŽNOSTI UPORABE

CELOTNI PAKET.
Za umazanijo bodo nastopili slabi časi! Kärcher ima za vsako čistilno 
 opravilo na voljo primeren pribor. Poleg tega pa nenehno predstavljamo 
nove ideje za še večjo čistočo in boljšo ohranitev vrednosti vaše lastnine.

Teleskopska razpršilna cev 
(1,2 –4 m) za preprosto 
čiščenje težko dostopnih 
mest. Z ramenskim pasom, 
bajonetnim spojem, prija-
zno in vgrajeno, ergonom-
sko nastavljivo pištolo. 
Teža: pribl. 2 kg.

Fino sredstvo za peskanje 
(zrnatost 0,2–0,8 mm) za 
nežno čiščenje klinkerja, 
opek, jekla, trdega lesa in 
betona. Idealno za odstra-
njevanje rje in laka.

20 m dolg komplet za 
čiščenje strešnih žlebov in 
cevi dela povsem sam – z 
visokim tlakom. Odtoke, 
zamaške v ceveh in strešne 
žlebove počistite brez 
truda.

Omogoča sesanje vode iz 
alternativnih virov, npr. 
sodov za deževnico. V dol-
žini 5 m s nepovratnim 
ventilom, ne vsebuje ftala-
tov in PVC, reciklirati se jo 
da do 90 %, poleg tega pa 
je zapakirana v okolju pri-
jazno embalažo. Za naprave 
razredov K 4 do K 7.

Komplet za mokro peskanje 
za odstranjevanje rje, barve 
in trdovratne umazanije v 
kombinaciji s sredstvom za 
peskanje Kärcher.

Komplet za čiščenje cevi s 
7,5 m cevi za čiščenje cevi, 
odtokov, padnih cevi za 
učinkovito odstranjevanje 
zamaškov.

Komplet za čiščenje cevi s 
15 m cevi za čiščenje cevi, 
odtokov, padnih cevi in 
stranišč za učinkovito 
odstranjevanje zamaškov.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Teleskopska  
razpršilna cev
Kataloška št. 2.642-347
Cena v €*: 132,99

Sredstvo za peskanje
Kataloška št. 6.280-105
Cena v €*: 25,99

Komplet za čiščenje 
strešnih žlebov in cevi PC 
20, 20 m
Kataloška št. 2.642-240
Cena v €*:  
102,99

Sesalna cev  
SH 5 eco!ogic
Kataloška št. 2.643-100
Cena v €*: 35,99

Komplet za peskanje/
mokro peskanje
Kataloška št. 2.638-792
Cena v €*: 81,99

Komplet za čiščenje cevi 
PC 7,5, 7,5 m
Kataloška št. 2.637-729
Cena v €*: 81,99

Komplet za čiščenje cevi  
PC 15, 15 m
Kataloška št. 2.637-767
Cena v €*: 102,99

AKCIJA
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Komplet dodatne opreme z 
12 m dolgo visokotlačno 
cevjo, ergonomsko visoko-
tlačno pištolo in adapterjem 
za naknadno namestitev 
priročnega sistema spajanja 
Quick Connect za razrede 
K 2 do K 7. Ni primerno za 
naprave z bobnom za cev.

Vodni filter za zaščito viso-
kotlačne črpalke pred delci 
umazanije iz umazane 
vode.

Podaljšek za visokotlačne 
cevi za večjo prilagodlji-
vost. 10 m trpežna kakovo-
stna cev DN-8 za dolgo 
življenjsko dobo. Za 
naprave razredov K 3 do 
K 7 od leta 2008 priključ-
kom Quick Connect in za 
nekaj naprav K 2 od leta 
2010 s priključkom Quick 
Connect. 

Nadomestna cev s priključ-
koma Quick Connect za 
hitro namestitev. Za vse 
naprave razredov K 4 do 
K 7 z bobnom za cev (od 
letnika 2009 naprej). 10 m, 
180 bar, 60 °C.

Za naprave razredov K 2 do 
K 7 s sistemom Quick Con-
nect. Za Kärcherjeve viso-
kotlačne čistilnike za 
domačo uporabo, izdelane 
od leta 2009, pri katerih se 
cev na pištolo in napravo 
priključi s hitro spojko. 9 m, 
180 bar, 60 °C.

Komplet dodatne opreme s 
4 m dolgo visokotlačno 
cevjo, ergonomsko visoko-
tlačno pištolo in adapterjem 
za naknadno namestitev 
priročnega sistema spajanja 
Quick Connect za razrede 
K 2. Ni primerno za 
naprave z bobnom za cev.

Za sisteme Quick Connect,  
primeren za vse visoko-
tlačne čistilnike Home & 
Garden. (od leta izdelave 
1992)

Komplet dodatne opreme s 
7,5 m dolgo visokotlačno 
cevjo, ergonomsko visoko-
tlačno pištolo in adapterjem  
za naknadno namestitev 
priročnega sistema spajanja 
Quick Connect za razrede 
K 2 do K 7. Ni primerno za 
naprave z bobnom za cev.

Zglob Vario, brezstopenjsko 
nastavljiv za 180°, za čišče-
nje težko dostopnih mest. 
Priključite ga lahko med 
visokotlačno pištolo in 
dodatno opremo ali med 
podaljšek razpršilne cevi in 
dodatno opremo.

Podaljšek za visokotlačne 
cevi za večjo prilagodlji-
vost. Za naprave razredov 
K 2 do K 7 z navojnim prik-
ljučkom (brez Quick Con-
nect). 10-metrska robustna 
kakovostna cev DN-8.
Ojačana s tekstilnim pleti-
vom, z zaščito pred pregi-
banjem gibke cevi in mede-
ninastim priključkom za 
daljšo življenjsko dobo.

Podaljšek za visokotlačne 
cevi za večjo prilagodlji-
vost. Za naprave razredov 
K 2 do K 7 z navojnim prik-
ljučkom (brez Quick Con-
nect). 10-metrska kakovo-
stna cev. Z zaščito pred 
pregibanjem cevi in mede-
ninastim priključkom za 
daljšo življenjsko dobo.

2-delni komplet adapterjev 
za priključitev podaljše-
valne cevi z navojem na 
visokotlačni čistilnik s sis-
temom hitrega spajanja 
Quick Connect.
Ni primerno za naprave z 
bobnom za cev.

Kärcher Organizer – prak-
tično stensko držalo za pre-
gledno shranjevanje pri-
bora Kärcher. Z dvema 
moduloma za prilagodljivo 
namestitev. Idealno za zaš-
čito krtač za pranje pred 
preoblikovanjem.

Inovativna visokotlačna cev 
PremiumFlex s sistemom 
proti vzvoju za delo brez 
vozlov.
10 m dolžine. Vključno s 
priključkom Quick Connect. 
Za naprave razredov K 2 do 
K 7.

Visokotlačna nadomestna gibka cev: s sistemom proti vzvoju in sistemom Quick Connect

Podaljšek za visokotlačno cev: sistem do leta 2007 in za naprave brez sistema Quick Connect

Podaljšek za visokotlačno cev: sistem od 2008 za naprave s sistemom Quick Connect

Nadomestne visokotlačne cevi: sistem od 2009 s sistemom Quick Connect

Kompleti visokotlačnih nadomestnih gibkih cevi: Sistem od leta 1992

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Vodni filter
Kataloška št. 4.730-059
Cena v €*: 16,99

Visokotlačna cev  
s sistemom Quick Connect 
in za naprave z bobnom  
s cevjo H 10 Q
Kataloška št. 2.643-633
Cena v €*: 66,99

Visokotlačna cev 
Quick Connect H 9 Q
Kataloška št. 2.641-721
Cena v €*: 66,99

Visokotlačni adapter
Kataloška št. 4.470-041
Cena v €*: 7,99

Zglob Vario
Kataloška št. 2.640-733
Cena v €*: 27,99

Organizer
Kataloška št. 2.641-630
Cena v €*: 30,99

H 10 Q  
PremiumFlex Anti-Twist
Kataloška št. 2.643-585
Cena v €*: 81,99

Komplet z visokotlačno 
cevjo HK 12
Kataloška št. 2.643-909
Cena v €*: 81,99

Podaljševalna cev 
Quick Connect XH 10 Q
Kataloška št. 2.641-710
Cena v €*: 91,99

Komplet z visokotlačno  
cevjo HK 4
Kataloška št. 2.643-912
Cena v €*: 40,99

Komplet z visokotlačno 
cevjo HK 7.5
Kataloška št. 2.643-910
Cena v €*: 71,99

Podaljšek cevi  
XH 10 (pred 2010)
Kataloška št. 6.390-961
Cena v €*: 91,99

Podaljševalna cev XH 10
Kataloška št. 2.644-019
Cena v €*: 91,99

Komplet z adapterjem za 
podaljševalno cev
Kataloška št. 2.643-037
Cena v €*: 25,99

NOVO
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BREZŽIČNA SVOBODA.  
BREZHIBNA ČISTOČA.
Na prostem ali v delavnici ni na voljo priključka za elektriko? Novim akumulatorskim čistil-
nim napravam z izmenljivim akumulatorskim sistemom to ne predstavlja nobene težave. 
Zaradi različnih akumulatorskih platform je za vsako nalogo na voljo primerna naprava.

IZMENLJIVE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE

Izmenljiva litij-ionska aku-
mulatorska baterija 
18 V/2,6 Ah z inovativno 
tehnologijo v realnem času, 
vklj. z LCD-zaslonom za 
prikaz stanja akumulator-
ske baterije. Primerna za 
uporabo v vseh napravah 
Kärcherjeve akumulatorske 
platforme 18 V.

Izmenljiva litij-ionska aku-
mulatorska baterija 36 V/ 
2,6 Ah z inovativno tehno-
logijo v realnem času, vklj. 
z LCD-zaslonom za prikaz 
stanja akumulatorske bate-
rije. Primerna za uporabo v 
vseh napravah Kärcherjeve 
akumulatorske platforme 
36 V.

Izmenljiva litij-ionska aku-
mulatorska baterija 
18 V/5,2 Ah z inovativno 
tehnologijo v realnem času, 
vklj. z LCD-zaslonom za 
prikaz stanja akumulator-
ske baterije. Primerna za 
uporabo v vseh napravah 
Kärcherjeve akumulatorske 
platforme 18 V.

V hipu spet polna: s hitrim 
polnilnikom lahko izmen-
ljivo litij-ionsko akumula-
torsko baterijo 36 V/2,6 Ah 
v 45 minutah napolnite za 
80 %. Primerno tudi za vse 
ostale akumulatorske bate-
rije Kärcherjeve akumula-
torske platforme 36 V.

Hitri polnilnik v samo 
45 minutah izmenljivo aku-
mulatorsko baterijo 18 V/ 
2,6 Ah napolni za 80 % in 
se lahko uporablja za vse 
izmenljive akumulatorske 
baterije Kärcherjeve aku-
mulatorske platforme z naj-
večjo napetostjo 18 V.

Izmenljiva litij-ionska aku-
mulatorska baterija 
36 V/5,2 Ah z inovativno 
tehnologijo v realnem času, 
vklj. z LCD-zaslonom za 
prikaz stanja akumulator-
ske baterije. Primerna za 
uporabo v vseh napravah 
Kärcherjeve akumulatorske 
platforme 36 V.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Litij-ionska akumulatorska 
baterija 18-26
Kataloška št. 2.445-000
Cena v €*: 89,99

Litij-ionska akumulatorska 
baterija 36-26
Kataloška št. 2.445-002
Cena v €*: 189,99

Litij-ionska baterija 18-52
Kataloška št. 2.445-001
Cena v €*: 129,99

Litij-ionska baterija 36-52
Kataloška št. 2.445-003
Cena v €*: 219,99

Hitri polnilnik 18 V
Kataloška št. 2.445-004
Cena v €*: 59,99

Hitri polnilnik 36 V
Kataloška št. 2.445-008
Cena v €*: 79,99

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO NOVO
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NAŠ 
NASVET

    Kärcherjev čistilnik Mobile Outdoor Cleaner ni samo na videz presenetljiv, tudi s 
svojimi lastnostmi vas bo prepričal. Kolo, zunanja oprema, domača žival, deska 
za deskanje: naša kompaktna mobilna naprava vam bo pokazala, kakšno je 
videti učinkovito čiščenje. Zazrite se malce po vaši okolici in opazili boste 
nešteto veliko predmetov, ki jih lahko očistite!    

Več mobilnih  
informacij najdete tukaj:  
www.kaercher.si

Življenje na poti
Izleti v gore, kolesarjenje, spreha-
janje psa – to je prava zdrava 
zabava, vendar tudi umazanija ni 
daleč. Še dobro, da obstaja naš 
prenosni čistilnik Mobile Outdoor 
Cleaner. Preden vstopite v avto, 
lahko z njim na hitro izperete 
umazane pohodne čevlje. Vaš 
 štirinožni prijatelj bo hitro spet 
čist za v hišo. Kolo pa bo kmalu 
spet zasijalo v svojih najlepših 
barvah. Ta prenosni čistilnik je 
vedno na voljo, ko ga potrebujete. 
Kjer koli in kadar koli. Brez 
napora.

Umazanija je pod nadzorom
Čiščenje z nizkim tlakom. Nežno, 
učinkovito in neodvisno. Prenosni 
čistilnik Mobile Outdoor Cleaner je 
čista in kompaktna rešitev za 
nezahtevna čistilna opravila na 
poti. Ni ga treba priključiti na 
 elektriko ali vodo. Litij-ionska 
 akumulatorska baterija in 
 rezervoar za vodo sta vključena v 
paket. Kljub temu pa ga boste 
lahko hitro pospravili in z lahkoto 
prenašali naokrog. 

KONKURENČNA  
PREDNOST.
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MOBILNO ČIŠČENJE

Naj se zabava začne – gremo v naravo! Hojo v gore, vožnjo s kolesom 
ali sprehajanje psa v zeleni naravi pogosto spremljajo blato, prah in 
pesek. To pa ni nobena težava za naš prenosni čistilnik Mobile Outdoor 
Cleaner OC 3 s kompletom Adventure Box: Ta učinkovit, a hkrati nežen 
čistilnik poskrbi s svojo vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo, 
snemljivim 4-litrskim rezervoarjem za vodo ter primernim priborom za 
to, da bo umazanija ostala tam, kamor spada: zunaj. Torej: želimo vam 
obilo veselja s čistilnikom OC 3 – to je naš popoln spremljevalec za 
vsako dogodivščino v naravi. 

KÄRCHER NA POTI.

Dvojni ročaj
Za udobno ločeno prenaša-
nje naprave in rezervoarja. 
Za še bolj kompaktno shra-
njevanje lahko ročaj poti-
snete navzdol.

Spiralna cev (2,80 m)
Za velik doseg. Cev lahko 
skupaj s pištolo udobno in 
kompaktno shranite pod 
rezervoarjem.

Kompaktna pištola
z zamenljivo šobo s 
ploščatim curkom. 

Tukaj boste izvedeli 
več o prenosnem 
čistilniku Mobile 
Outdoor Cleaner:

Rezervoar za vodo (4 l)
Preprosto snemite in napolnite pod 
tekočo vodo. Zadošča za 2-minutno 
čiščenje. Povedano drugače: za do 
2 kolesi. 

Polnilni vtič
z gumijastim  
pokrovom za zaščito  
pred umazanijo.

Prikaz stanja LED
Če naprava deluje, bo LED-dioda 
svetila, če je napolnjenost aku-
mulatorske baterije nizka, pa bo 
utripala.

Veliko stikalo za vklop/izklop
Za preprosto upravljanje.  
Stanje pripravljenosti, če 
naprave ne uporabljate.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

OC 3

Tlačno območje: nizek tlak

Maks. količina črpanja: 2 l/min

Prostornina posode za vodo: 4 l

Čas delovanja akumulatorske baterije: 15 min

Kataloška številka: 1.680-000 

Cena v €*: 179,99
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OKOLICA? ČISTA!
Želite očistiti okolico okrog hiše? Absolutno: z našimi kompleti 
„Tuning Kits“ bo univerzalni prenosni čistilnik Mobile Outdoor 
Cleaner postal pravi specialist za posebna čistilna opravila.

Izjemno kompaktna čistilna naprava, ki jo preprosto transporti-
rate in hitro pospravite. Primeren pribor za čiščenje vaših 
domačih živali v priročni škatlici za shranjevanje.

Izjemno kompaktna čistilna naprava, ki jo preprosto transporti-
rate in hitro pospravite. Preprosto čiščenje koles s primernim 
priborom v lični škatlici za shranjevanje, ki jo lahko pritrdite na 
kolo.

Izjemno kompaktna čistilna naprava, ki jo preprosto transporti-
rate in hitro pospravite. Popolnoma usklajen pribor za čiščenje 
opreme za prosti čas, spravljen v lični škatlici za shranjevanje. 
Za vse, ki ste veliko na poti.

Izjemno kompaktna čistilna naprava, ki jo preprosto transporti-
rate in hitro pospravite. Mobilno in samozadostno čiščenje 
zaradi vgrajene akumulatorske baterije in snemljive posode za 
vodo.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Mobile Outdoor Cleaner +  
komplet za avanturiste
Kataloška št. 1.680-002
Cena v €*: 199,99

Mobile Outdoor Cleaner
Kataloška št. 1.680-000
Cena v €*: 179,99

Mobile Outdoor Cleaner + 
komplet za kolesarje
Kataloška št. 1.680-003
Cena v €*: 199,99

Mobile Outdoor Cleaner +  
komplet za domače živali
Kataloška št. 1.680-004
Cena v €*: 199,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Temeljito krtačenje živalske 
dlake: Krtača za čiščenje 
dlake bo iz dlake odstranila  
tudi trdovratno umazanijo.

Univerzalna krtača za ide-
alno čiščenje s krtačo. 
Namesti se na pištolo viso-
kotlačnega čistilnika, spro-
sti trdovratno umazanijo in 
neguje občutljive kompo-
nente.

Svojega domačega ljub-
ljenčka boste s stožčastim 
curkom očistili preprosto in 
hitro. Brez težav jo boste 
lahko priključili na pištolo 
tlačnega čistilnika in tako 
ustvarili nežen curek za 
čiščenje.

S kakovostno mehko krpo 
iz mikrovlaken boste lahko 
vse očiščene predmete 
dobro posušili.

Sesalna cev za mobilno 
čiščenje se priključi na 
tlačni čistilnik in omogoča 
uporabo alternativnih vod-
nih virov, kot so npr. 
vodnjaki ali kanistri.

Posebna krpa iz mikrovla-
ken za brisanje psa. Je zelo 
vpojna in preprečuje nasta-
nek vonjav.

Vedno dovolj električne energije na poti.
S pogonskim kablom za motorna vozila lahko prenosni 
 čistilnik Mobile OutdoorCleaner OC 3 priročno poganjate z 
avtomobilskim akumulatorjem.

Za vse primere: tudi za čiščenje vaših ljubljenčkov
Kärcherjev komplet za čiščenje domačih živali vsebuje 
šobo s stožčastim curkom s posebej nežnim curkom vode 
ter krtačo za čiščenje trdovratne umazanije. Za sušenje in 
zaščito pred neprimernimi vonjavami vam nudimo 
 zmogljivo krpo iz viskoze. Škatla s priborom se pritrdi 
neposredno na napravi.

Za boljšo mobilnost: čiščenje kolesa na poti
Mehka univerzalna krtača bo v povezavi z nežnim 
 posebnim čistilom poskrbela za odstranjevanje trdovratne 
umazanije na kolesu. Zahvaljujoč mehki krpi iz mikrovlaken 
boste lahko celoten pribor pred shranjevanjem dobro 
 posušili. Vključno s škatlo s priborom – za pritrditev 
 neposredno na napravi.

Da bo vse videti kot novo: Oprema za čiščenje okolice
Univerzalna krtača z mehkimi ščetinami bo odstranila celo 
trdovratno umazanijo. Sesalna cev se uporablja za črpanje 
alternativnih vodnih virov, tako da ne boste omejeni zgolj 
na količino vode v posodi za vodo. Škatla s priborom se 
pritrdi neposredno na napravi.

Škatla s priborom  
za avanturiste
Kataloška št. 2.643-857
Cena v €*: 40,99

Škatla s priborom  
za kolesarje
Kataloška št. 2.643-858
Cena v €*: 40,99

Pogonski kabel  
za motorna vozila
Kataloška št. 2.643-876
Cena v €*: 30,99

Škatla s priborom za  
domače živali
Kataloška št. 2.643-859
Cena v €*: 40,99

Krtača za čiščenje kožuha
Kataloška št. 2.643-874
Cena v €*: 9,99

Univerzalna krtača
Kataloška št. 2.643-870
Cena v €*: 20,99

Stožčasti curek
Kataloška št. 2.643-875
Cena v €*: 17,99

Krpa iz mikrovlaken
Kataloška št. 2.643-872
Cena v €*: 6,99

Sesalna cev
Kataloška št. 2.643-871
Cena v €*: 20,99

Krp iz viskoze
Kataloška št. 2.643-873
Cena v €*: 9,99

NOVO
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STROJI ZA POMETANJE

Pometanje tudi ni več to, kar je včasih bilo. Včasih: dolgo-
trajno, mučno in nadležno. Danes: izjemno hitro, spro-
ščeno in preprosto. S Kärcherjevim strojem za pometanje 
boste čiščenje izvedli več kot 5-krat hitreje kot z metlo.

BOLJŠI KOT METLA.

Preprečuje  
bolečine v hrbtu  
zahvaljujoč po višini nasta-
vljivemu ročaju (1-krat 
izvlečni, 2 nastavitvi kota).

Prijetna uporaba v vseh letnih 
časih 
Toplotno izolirana prijemalna 
površina na ročaju poskrbi  
za prijetno temperaturo ročaja 
tudi v hladnem vremenu.

Tukaj boste izvedeli 
več informacij  
o S 650 2 v 1:

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Temeljita čistoča vse  
do roba zahvaljujoč  
robustnim stranskim krtačam.  
Z obema stranskima krtačama 
nudi S 650 maksimalno delovno 
širino in prilagodljivost. 

Brez stika z umazanijo
Zbiralnik za smeti, ki ga 
lahko preprosto odstranite 
in izpraznite, bo zanesljivo 
spravil umazanijo in smeti.

Prihranek prostora  
pri shranjevanju
S preklopljenim ročajem lahko 
napravo postavite pokonci, zato 
zasede samo malo prostora.

Samostoječ zbiralnik  
za smeti za odstranjevanje  
smeti brez stika.

Stranska krtača
1 par stranskih krtač za suho 
umazanijo (črni). 1 par stranskih 
krtač za mokro umazanijo (sivi).

NOVO

AKCIJA

S 650 2 v 1

Delovna širina: 650 mm

2 para stranskih krtač

Zbiralnik za smeti: 16 l

Priporočeno za površine od 40 m²

Kataloška številka: 1.766-307 

Cena v €*: 149,99
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PRESSURE WASHERSSTROJI ZA POMETANJE

Tri naprave, ena misija: hitra čistoča brez stresa.  
Glavne razlike: velikost posode (16 ali 32 l) ter  
izvedba stranskih krtač.

NOVO

AKCIJA

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

S 550

 ■ Idealno za zunanje površine, večje od 30 m2.
 ■  Osnovna naprava s 16 litrskim zbiralnikom  
in 1 stransko krtačo.

 ■ Nastavljiv ročaj.

S 750

 ■ Idealno za zunanje površine, večje od 60 m2.
 ■  Udoben in velik zbiralnik (32 l) ter 1 posebej  
velika stranska krtača z nastavljivim tlakom pritiska.

 ■ Nastavljiv, ergonomski ročaj.

S 650

 ■ Idealno za zunanje površine, večje od 40 m2.
 ■  2 stranski krtači. Razširjena delovna širina.
 ■ Plastificirano držalo na nastavljivem ročaju.

S 650 2 v 1

 ■ Idealno za zunanje površine, večje od 40 m2.
 ■  2 para stranskih krtač (1 x za suho in 1 x za  
mokro umazanijo).

 ■ Plastificirano držalo na nastavljivem ročaju.

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 1600 m2/h

Delovna širina: 550 mm 

Zbiralnik za smeti: 16 l

Teža, pripravljeno na uporabo: 9,23 kg

Kataloška številka: 1.766-200

Cena v €*: 109,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 2500 m2/h

Delovna širina: 700 mm

Zbiralnik za smeti: 32 l

Teža, pripravljeno na uporabo: 12,68 kg

Kataloška številka: 1.766-910 

Cena v €*: 329,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 1800 m2/h

Delovna širina: 650 mm

Zbiralnik za smeti: 16 l

Teža, pripravljeno na uporabo: 9,71 kg

Kataloška številka: 1.766-300

Cena v €*: 149,99

Tehnični podatki

Zmogljivost: maks. 1800 m2/h

Delovna širina: 650 mm

Zbiralnik za smeti: 16 l

Teža, pripravljeno na uporabo: 9,95 kg

Kataloška številka: 1.766-307

Cena v €*: 149,99
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Potopne črpalke 
Poplavljene kleti. Zalite gradbene 
jame. Včasih je treba večje količine 
vode hitro in zanesljivo odčrpati 
ali prečrpati. Pri tem vam bodo 
pomagale črpalke za odpadno 
vodo. V primeru puščanja pralnega 
stroja ali pri odčrpavanju vrtnega 
bazena velja: toliko nižja kot bo 
raven preostanka vode, toliko 
bolje. Naše potopne črpalke za 
plitko vodo lahko odsesavajo do 
višine gladine 1 milimetra in 
poskrbijo tako za izvrstne rezul-
tate. Naša nova potopna črpalka  
za plitko črpanje umazane vode  
pa lahko izpolni celo obe zahtevi.

Tlačne črpalke 
Voda je dragocena. Škoda je vsake 
kapljice, ki se ne porabi. Z našimi 
tlačnimi črpalkami boste lahko 
črpali vodo iz sodov za deževnico, 
cistern in vodnjakov za podtalnico. 
S potrebnim tlakom pa boste vodo 
prenesli tja, kjer jo želite uporabiti: 
v hišo za gospodinjsko uporabo ali 
pa na vrt za zalivanje rastlin.

    Neverjetno zmogljiva. Izvrsten član 
družine Kärcher. Preprosta za 
uporabo. Zmogljivost: izvrstna.  
Na kratko: vrhunska naprava!    

VODA JE  
NAŠ ELEMENT.

ČRPALKE

Naš celoten nabor črpalk  
najdete na: www.kaercher.si

    Za polno zmogljivost črpanja mora biti tlačna črpalka čim bliže 
vodnemu viru. Sesalne in tlačne cevi morajo biti čim daljše in imeti 
čim večji presek. Tako se prepreči izguba tlaka in sesalne moči.    

NAŠ 
NASVET
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POTOPNE ČRPALKE

VODOODPORNI 
ARGUMENTI.

Brez vprašanja – pri nas imamo za vse primere ustrezno 
črpalko: Naše črpalke za plitko črpanje bistre vode so pri-
merne za bistro do rahlo umazano vodo in bodo poskrbele 
za popolne rezultate pri delu. Kärcherjeve črpalke za uma-
zano vodo pa poskrbijo za črpanje umazane vode. Za veli-
kost delcev do 30 milimetrov.

Prišlo je do poplav! Zdaj šteje vsaka sekunda. Za dolgo pre-
mišljevanje ni dovolj časa. Naš komplet s potopno črpalko 
nudi hitro in zanesljivo prvo pomoč. Takoj je pripravljen za 
uporabo in vsebuje vse potrebno: črpalka za umazano vodo 
SP 5 Dirt, 10-metrska tkaninska cev, sponka za cev iz ner-
javnega jekla ter praktična škatla za prenašanje, ki se upo-
rablja tudi kot predfilter.

PODALJŠANJE 
GARANCIJE

S keramičnim drsnim tesnilom 
bodo naše potopne črpalke 
robustnejše, njihova življenjska 
doba pa bo daljša. To je dobro 
za črpalke. In naše stranke. Po 
registraciji vam podaljšamo 
garancijo na 5 let:  
www.karcher.si/podaljsanje- 
garancije-za-crpalke.html

IZBOLJŠANA PREKLOPNA 
TEHNIKA

 ■ Stikalo s plovcem (SP 1 – 3)

 ■ Po višini nastavljivo stikalo s plov-
cem za nizko raven preklopa  
(SP 5 in SP 7 Dirt)

 ■ Senzor nivoja za večjo varnost delo-
vanja pri različnih kakovostih vode 
(SP 6 Flat Inox in SP 7 Dirt Inox)

2 V 1
za čisto in 

umazano vodo

Več informacij o črpalki 
za čisto in umazano 
vodo SP 5 Dual:

Spojka Quick  
Connect za hiter 
priklop cevi in 
črpalke.

Filtrska košara  
2 v 1
Naj gre za umazano 
vodo ali plitko 
odsesavanje: filtrsko 
košaro lahko preprosto 
preklopite na želeno 
vrsto uporabe

Brezkompromisno temeljit
Zanesljivo izčrpa tudi močno 
onesnaženo vodo z veliko-
stjo delcev do 20 mm.

Keramično  
drsno tesnilo
Zaščita z oljno 
komoro podaljša 
življenjsko dobo 
tesnila in obremenit-
veno sposobnost 
črpalke. 5 let garan-
cije ob registraciji.

Črpanje skoraj do suhega
V nastavitvi črpanja za 
plitko vodo se izčrpa skoraj 
do suhega do višine 1 mm.

Stikalo s plovcem, 
nastavljivo po višini
Za največjo prilagodljivost 
pri nastavitvi točke 
vklopa in izklopa.
Zaščita pred suhim tekom.

Pritrditev stikala  
s plovcem
Koristen podatek za 
preklop v dalj časa 
trajajoče obratovanje  
za plitko odsesavanje.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SP 5 Dual

Zmogljivost črpanja: maks. 9500 l/h

Višina črpanja/tlak: maks. 7/0,7 m/bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Izčrpavanje: do 1 mm

Kataloška številka: 1.645-580 

Cena v €*: 139,99

NOVO
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POTOPNE ČRPALKE

PODALJŠANJE GARANCIJE
S keramičnim drsnim tesnilom bodo 
naše potopne črpalke robustnejše, 
njihova življenjska doba pa bo daljša. 
To je dobro za črpalke. In naše stranke. 
Po registraciji vam podaljšamo garancijo 
na 5 let:  
www.karcher.si/podaljsanje-garancije-
za-crpalke.html

Za vse primere: Kärcherjeve črpalke. Naše črpalke za plitko črpanje bistre 
vode so primerne za bistro do rahlo umazano vodo in bodo poskrbele za 
popolne rezultate pri delu. Kärcherjeve črpalke za umazano vodo pa 
poskrbijo za črpanje umazane vode. Za velikost delcev do 30 milimetrov. 
Črpalka za plitko črpanje umazane vode pa je primerna za črpanje 
umazane vode in plitko črpanje.

**  Nasvet: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja in priključenih cevi.  
Toliko manjša kot bo višina črpanja in toliko večji kot bo premer cevi, toliko večja bo tudi količina pretoka.* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Črpalka za umazano vodo SP 7 Dirt

 ■  Stikalo s plovcem, nastavljivo  
po višini za večjo prilagodljivost.

 ■  Vgrajen predfilter iz nerjavnega jekla.
 ■ Za vodo z velikostjo delcev do 30 mm.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 15.500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 8 / 0,8 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 30 mm

Višina gladine vode: maks. 35 mm

Kataloška številka: 1.645-504

Cena v €*: 169,99

Črpalka za umazano vodo SP 7 Dirt Inox

 ■  Idealna za: ribnike in kopalne bajerje, poplave, majhne grad-
bene jame (maks. 100 m3).

 ■  Za vodo z velikostjo delcev do 30 mm.
 ■ Z vgrajenim predfiltrom iz nerjavnega jekla.
 ■  Brezstopenjska nastavitev višine vklopa s senzorjem nivoja.
 ■ Preklop med samodejnim/ročnim delovanjem  
s stikalom na črpalki.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 15.500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 8 / 0,8 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 30 mm

Višina gladine vode: maks. 35 mm

Kataloška številka: 1.645-506

Cena v €*: 209,99

Črpalka za umazano vodo SP 5 Dirt
Začetni komplet za umazano vodo SP 5 Dirt

 ■  Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo  
prilagodljivost. 
Dodatna oprema pri začetnem kompletu črpalke SP 5 Dirt

 ■  Zaboj za shranjevanje/prenašanje.
 ■ Komplet s plosko cevjo.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 9500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 7 / 0,7 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 25 mm

Kataloška številka: 1.645-503 | 1.645-507

Cena v €*: 119,99 | 149,99

SP 5 Dual

 ■  Funkcija 2 v 1 za umazano vodo z delci  
do 20 mm in plitko odsesavanje do 1 mm.

 ■  Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo  
prilagodljivost.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 9500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 7 / 0,7 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 1 mm

Kataloška številka: 1.645-580

Cena v €*: 139,99

2 V 1
za čisto in 

umazano vodo

NOVO
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POTOPNE ČRPALKE

PODALJŠANJE GARANCIJE
S keramičnim drsnim tesnilom bodo 
naše potopne črpalke robustnejše, 
njihova življenjska doba pa bo daljša. 
To je dobro za črpalke. In naše stranke. 
Po registraciji vam podaljšamo 
garancijo na 5 let:  
www.karcher.si/podaljsanje-garancije-
za-crpalke.html

Črpalka za umazano vodo SP 3 Dirt

 ■  Možnost pritrditve za stikalo s plovcem.

Črpalka za umazano vodo SP 1 Dirt

 ■  Možnost pritrditve za stikalo s plovcem.

Črpalka za plitko črpanje SP 6 Flat Inox

 ■  Idealna za: puščanje pralnega stroja,  
vdor podtalnice, bazene, drenažni jašek.

 ■  Za bistro ali rahlo umazano vodo  
z velikostjo delcev do 5 mm.

 ■ Za skoraj suha tla do višine 1 mm. 

Črpalka za plitko črpanje SP 2 Flat

 ■  Plitko odsesavanje do višine 1 mm.
 ■  Možnost pritrditve za stikalo s plovcem. 

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
**  Nasvet: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja in priključenih cevi.  

Toliko manjša kot bo višina črpanja in toliko večji kot bo premer cevi, toliko večja bo tudi količina pretoka.

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 7000 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 6 / 0,6 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 25 mm

Kataloška številka: 1.645-502

Cena v €*: 89,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 5500 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 4,5 / 0,45 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 20 mm

Višina gladine vode: maks. 25 mm

Kataloška številka: 1.645-500

Cena v €*: 69,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 14.000 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 9 / 0,9 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 5 mm

Izčrpavanje: do 1 mm

Kataloška številka: 1.645-505

Cena v €*: 199,99

Tehnični podatki

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l / h **

Višina črpanja/tlak: maks. 5 / 0,5 m / bar

Velikost trdih delcev: maks. 5 mm

Izčrpavanje: do 1 mm

Kataloška številka: 1.645-501

Cena v €*: 79,99
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*

9.500 max.
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POTOPNE ČRPALKE

POTOPITE SE V SVET  
KÄRCHERJEVIH ČRPALK.

Vrhunske potopne črpalke. Za vse namene uporabe.  
Za vse zahteve. Za vsakogar se najde primerna rešitev. 
Naprave se razlikujejo glede na količino črpanja, višino 
črpanja in obseg dobave. Primerjava zmogljivosti.

K
er

am
ič

no
 d

rs
no

  
te

sn
ilo

Se
nz

or
 n

iv
oj

a

N
av

pi
čn

o 
na

st
av

lji
v

o 
st

ik
al

o 
s 

pl
ov

ce
m

St
ik

al
o 

s 
pl

ov
ce

m

M
ak

s.
 v

el
ik

os
t 

tr
di

h 
de

lc
ev

 (
m

m
)

V
iš

in
a 

gl
ad

in
e 

v
od

e 
(m

m
)

P
re

dfi
lt

er
 iz

 
ne

rj
av

ne
ga

 je
kl

a

Q
ui

ck
 C

on
ne

ct

P
ri

kl
ju

čn
i e

le
m

en
t 

za
 c

ev

SP 6 Flat Inox  ■   ■  – – 5 1 snemljiv  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2" vklj. s 
protipovra-
tnim ventilom

SP 2 Flat  ■  – –  ■  5 1 na voljo kot posebna 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

Potopne črpalke za plitko vodo

SP 7 Dirt Inox  ■   ■  – – 30 35 vgrajeno  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 7 Dirt  ■  –  ■  – 30 35 vgrajeno  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 5 Dirt  ■  –  ■  – 20 25 na voljo kot posebna 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

SP 3 Dirt  ■  – –  ■  20 25 na voljo kot posebna 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

SP 1 Dirt  ■  – –  ■  20 25 na voljo kot posebna 
dodatna oprema

 ■  1 1/4"

Potopna črpalka za umazano vodo

SP 5 Dual  ■  –  ■  – 20 1 vgrajeno  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

Potopne črpalke za plitko črpanje umazane vode

Zmogljivost Ribnik/ 
kopalni 
bajer

Poplava Majhne  
gradbene 
jame  
(maks.  
100 m3)

Puščanje  
pralnega 
stroja/vdor 
podtalnice

Bazen Drenažni 
jašek

Potopna črpalka za umazano vodo 

SP 7 Dirt  
Inox

   – – –

SP 7 Dirt     – – –

SP 5 Dirt   – – – –

SP 3 Dirt  – – – – –

SP 1 Dirt  – – – – –

Potopne črpalke za plitko vodo 

SP 6 Flat
Nerjavno 
jeklo

– – –   

SP 2 Flat – –
 –

  –

Potopne črpalke za plitko črpanje umazane vode

SP 5 Dual   –   –

* Z registracijo na strani www.karcher.si/podaljsanje-garancije-za-crpalke.html lahko garancijo podaljšate na 5 let.
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Prenehajte trošiti pitno vodo in začnite z uporabo 
vode iz vodnjakov, podtalnice, deževnice in 
izvirske vode! Za zalivanje vrta. Za pralni stroj.  
Za stranišče. Za denarnico. Oskrba z vodo iz alter-
nativnih virov – s Kärcherjevimi tlačnimi črpal-
kami. Tako bo oskrba z vodo spet zabavna!

STROKOVNJAK ZA VODO.

TLAČNE ČRPALKE

Informacije o  
tlačni črpalki BP 5 
Home & Garden:

2 izhoda za vodo
S pomočjo 2-smernega 
priključnega nastavka  
se lahko uporablja tudi 
za več nalog sočasno.

Zanesljivost  
in dolga 
življenjska doba
Serijsko vklju-
čeno: predfilter, 
povratni ventil in 
zaščita pred 
suhim tekom 
črpalke.

Pameten sistem
Samodejni zagon in 
ustavitev. Glede na 
potrebo.

Ergonomski ročaj
Udobna uporaba.  
Preprost transport.

Prikaz napak
V primeru motenj se 
prikaže, zakaj je prišlo 
do zastoja (sesalni ali 
tlačni vod).

Izjemno tiha  
in učinkovita
zaradi večstopenjske 
pogonske enote 
črpalke.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

BP 5 Home & Garden

Višina črpanja/tlak: maks. 48 / 4,8 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l / h

Moč motorja: maks. 1000 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-355 

Cena v €*: 339,99
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**

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 45 / 4,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3800 l/h

Moč motorja: maks. 950 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-363

Cena v €*: 259,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 45 / 4,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 4000 l/h

Moč motorja: maks. 1000 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-352

Cena v €*: 179,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 60 / 6,0 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l/h

Moč motorja: maks. 1200 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-373

Cena v €*: 369,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 48 / 4,8 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 6000 l/h

Moč motorja: maks. 1000 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-355

Cena v €*: 339,99

TLAČNE ČRPALKE

Alternativni vodni viri ščitijo okolje in so prijazni do vaše denarnice. 
Pa naj gre za deževnico iz soda ali podtalnico iz vodnjaka: Kärcher 
nudi tlačne črpalke za vse zahteve in področja uporabe.

BP 5 Home & Garden

 ■ Idealne za dom in vrt.
 ■  Izjemno dolga življenjska doba, boljša učinkovitost porabe 
energije, nizka raven hrupa (večstopenjski model).

Komplet BP 4 Garden

 ■ Idealno za uporabo na vrhu.
 ■  Priklop vseh brez orodja po zaslugi optimiziranega 
priključnega adapterja; dolga življenjska doba.

BP 7 Home & Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■ Izredno dolga življenjska doba.
 ■  Večstopenjska za boljšo energetsko  
učinkovitost in manj hrupa.

BP 4 Home & Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■ Izredno dolga življenjska doba.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.  ** V primerjavi s črpalkami na vodni curek, glede na prečrpano količino vode. 

** Z registracijo na strani www.karcher.si/podaljsanje-garancije-za-crpalke.html lahko garancijo podaljšate na 5 let.

NOVONOVO
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TLAČNE ČRPALKE

BP 3 Home & Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■ Izredno dolga življenjska doba.

BP 3 Garden

 ■ Popolna za dom in vrt.
 ■  Izredno dolga življenjska doba.

BP 2 Garden

 ■  Priklop vseh vrtnih črpalk brez orodja po zaslugi  
optimiziranega priključnega adapterja.

 ■ Dolga življenjska doba.

Komplet BP 1 Barrel

 ■ Idealno kot nadomestek za zalivalko.
 ■  Prilagodljiva pritrditev ob rob soda, vklj. s predfiltrom; 
vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcem.

 ■  BP 1 Barrel z opremo: 
razpršilna pištola, 15-metrska cev PrimoFlex® 1/2",  
univerzalna cevna spojka, univerzalna cevna spojka  
z zaščito Aqua Stop.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 40 / 4,0 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3500 l/h

Moč motorja: maks. 800 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-351

Cena v €*: 119,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 40 / 4,0 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3300 l/h

Moč motorja: maks. 800 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-353

Cena v €*: 229,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 11 / 1,1 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3800 l/h

Moč motorja: maks. 400 W

Potopna globina: maks. 7 m

Kataloška številka: 1.645-465

Cena v €*: 119,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 35 / 3,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3000 l/h

Moč motorja: maks. 700 W

Sesalna višina: maks. 8 m

Kataloška številka: 1.645-350

Cena v €*: 109,99

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
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BP 1 Barrel

 ■ Idealno kot nadomestek za zalivalko.
 ■  Prilagodljiva pritrditev ob rob soda, vklj. s predfiltrom; 
vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcem.

BP 2 Cistern

 ■ Idealno za alternativne vodne vire, npr. cisterne.
 ■  Prilagodljivo zaradi stikala s plovcem in nastavljivo  
višino vklopa.

TLAČNE ČRPALKE

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 11 / 1,1 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 3800 l/h

Moč motorja: maks. 400 W

Potopna globina: maks. 7 m

Kataloška številka: 1.645-460

Cena v €*: 99,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 32 / 3,2 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 5700 l / h

Moč motorja: maks. 800 W

Potopna globina: maks. 7 m

Kataloška številka: 1.645-420

Cena v €*: 229,99

BP 6 Deep Well

 ■  Idealno za globlje ležeča področja, za črpanje deževnice, 
vode iz vodnjaka, podtalnice in izvirske vode.

 ■  Večstopenjska hidravlika za zadosten tla za črpanje  
vode do višine 55 m.

 ■ Vgrajena odmična noga za pomoč pri nameščanju.

BP 4 Deep Well

 ■  Idealno za globlje ležeča področja, za črpanje deževnice, 
vode iz vodnjaka, podtalnice in izvirske vode.

 ■  Večstopenjska hidravlika za zadosten tla za črpanje  
vode do višine 55 m.

 ■ Vgrajena odmična noga za pomoč pri nameščanju.

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 55 / 5,5 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 5000 l / h

Moč motorja: maks. 1000 W

Potopna globina: maks. 27 m

Kataloška številka: 1.645-422

Cena v €*: 339,99

Tehnični podatki

Višina črpanja/tlak: maks. 43 / 4,3 m / bar

Zmogljivost črpanja: maks. 4600 l/h

Moč motorja: maks. 700 W

Potopna globina: maks. 12 m

Kataloška številka: 1.645-421

Cena v €*: 289,99
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6.000 max.

60/6 max.

1.200 max.
W

l/h

m/bar

6.000 max.

48/4,8 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

3.300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

** 

4.000 max.

45/4,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

** 

5.700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

4.600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

5.000 max.

55/5,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

TLAČNE ČRPALKE

VEDNO POD TLAKOM – A HKRATI 
ZMOGLJIVE IN ZANESLJIVE.

Za optimalno oskrbo z nepitno vodo v hiši, na vrtu ali v okolici 
hiše in vrta: Tlačne črpalke po meri – za najvišjo zanesljivost, 
varnost in dolgotrajno delovanje. To vam zagotavljamo – in vam 
na naslovu www.karcher.si/podaljsanje-garancije-za-crpalke.html 
nudimo podaljšanje garancije na 5 let. Registrirajte se zdaj!

Z najboljšo kakovostjo in skrbno izbiro materialov poskrbimo za to, da so izdelki Kärcher 
 izjemno zanesljivi in imajo dolgo življenjsko dobo. Zato omogočamo našim strankam izjemno 
dolgo garancijsko dobo – na modele iz serije Home & Garden in serije Garden vam po 
 registraciji nudimo 5 letno garancijo: www.karcher.si/podaljsanje-garancije-za-crpalke.html

Oskrba z nepitno vodo  
v hiši in na vrtu Zmogljivost

Vrtna  
uporaba

Hišna  
uporaba

Hišna in vrtna 
uporaba*

Črpalke za dom in vrt

BP 7**  
Home & Garden 

maks. 1200 m2 maks. 12 oseb
maks. 900 m2
maks. + 4 oseb

BP 5** 
Home & Garden

maks. 1000 m2 maks. 12 oseb
maks. 800 m2
maks. + 4 oseb

BP 4** 
Home & Garden 

maks. 800 m2 maks. 10 oseb
maks. 600 m2
maks. + 4 oseb

BP 3** 
Home & Garden

maks. 500 m2 maks. 8 oseb
maks. 300 m2
maks. + 4 oseb

Oskrba z nepitno vodo  
v hiši in na vrtu Zmogljivost

Vrtna  
uporaba

Hišna  
uporaba

Hišna in vrtna 
uporaba*

Vrtne črpalke

BP 4**  
Garden Set

maks. 800 m2 – –

BP 3** 
Garden

maks. 500 m2 – –

BP 2** 
Garden

maks. 350 m2 – –

Črpalka za sode

BP 1 Barrel 
(na voljo  
tudi kot komplet 
BP 1 Barrel)

maks. 100 m2 – –

Črpalke za globoke vodnjake

BP 6  
Deep Well

maks. 1100 m2
maks. 12 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

maks. 500 m2
maks. + 6 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

BP 4  
Deep Well

maks. 900 m2
maks. 6 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

maks. 300 m2
maks. + 4 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

Črpalka za cisterne

BP 2  
Cistern

maks. 1200 m2
maks. 6 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

maks. 600 m2
maks. + 2 oseb
+ elektronsko 
tlačno stikalo

 * Priporočene vrednosti za oskrbo v gospodinjstvu temeljijo na predpostavki največ 3 nadstropij. 
** Z registracijo na strani www.karcher.si/podaljsanje-garancije-za-crpalke.html lahko garancijo podaljšate na 5 let.
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PRESSURE WASHERSTLAČNE ČRPALKE

PRIMERNA ČRPALKA 
ZA VSE ZAHTEVE.

 ■ Vključeno v obseg dobave. 
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Črpalke za sode

Fu
nk

ci
ja

 s
am

od
ej

-
ne

ga
 v

kl
op

a/
iz

kl
op

a

0 
W

 v
 p

ri
pr

av
lje

no
st

i

P
og

on
  

M
ul

ti
st

ag
e 

Vk
lj.

 s
 p

re
dfi

ltr
om

 in
 

ne
po

vr
at

ni
m

 v
en

til
om

Su
hi

 t
ek

V
el

ik
 n

as
ta

v
ek

  
za

 p
ol

nj
en

je
 

2
-s

m
er

ni
 p

ri
kl

ju
čn

i 
ad

ap
te

r,
 G

1

U
do

bn
o 

 
no

žn
o 

st
ik

al
o

Sh
ra

nj
ev

an
je

 k
ab

la

P
ri

ka
z 

na
pa

k

BP 7 Home & Garden  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 5 Home & Garden  ■  –  ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 4 Home & Garden  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 3 Home & Garden  ■  – –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

Črpalke za dom in vrt
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BP 6 Deep Well INOX 1", 
3/4"

 ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well INOX 1", 
3/4"

 ■   ■  15 m

Črpalke za globoke vodnjake
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 ■  – –

Črpalka za cisterne
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NADGRADITE SVOJO ČRPALKO.
Z novimi priključki PerfectConnect se med našimi črpalkami in priborom 
vzpostavi povsem nova, popolna povezava, ki je izredno tesna in ki se jo 
izredno preprosto namesti, zaradi česar je primerna za vse vrste uporabe.

Več pribora najdete na naši spletni strani www.kaercher.si

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. 

Prožna tkaninska cev s 
cevno objemko iz nerjav-
nega jekla (30–40 mm) s 
krilnim vijakom za priklop 
brez orodja.
Posebej priporočljivo za 
potopne črpalke pri odvaja-
nju velikih količin vode. 
Maks. delovni tlak: 5 bar.

Trpežni predfilter s hitro 
namestitvijo ščiti vašo 
potopno črpalko in s tem 
poveča zanesljivost 
 delovanja.
Gostota zank: 5 mm.

Ko skozi črpalko ne teče 
voda, zaščita pred suhim 
tekom črpalko ščiti pred 
škodo in jo samodejno 
izklopi. S priključnim navo-
jem G1 (33,3 mm).

Za priključitev vodnih cevi 
dim. 3/4" (19 mm) na 
črpalke s priključnim navo-
jem G1 (33,3 mm).
Za izboljšan pretok vode.

Komplet spiralne cevi, 
odporne na vakuum, s 
sesalnim filtrom in zaščito 
pred povratnim tokom. 
Uporabite ga lahko tudi kot 
podaljšek sesalne cevi. Za 
črpalke s priključnim navo-
jem G1 (33,3 mm).

Predfilter za črpalke za vse 
običajne črpalke brez vgra-
jenega filtra. Za zaščito 
črpalk pred trdimi delci in 
peskom. Filter za drobne 
delce lahko operete. Za 
črpalke s priključnim navo-
jem G1 (33,3 mm).

Za prilagodljiv priključek 
črpalke na trde cevovodne 
sisteme. Dolžina: 1,5 m, 
Premer: 1/2 ", za znatno 
zmanjšanje hrupa zaradi 
manj vibracij.

Za priklop črpalk z notra-
njim navojem na vodne 
priključke. Prilagodljive 
možnosti uporabe z 1 ali 
2 aktivnima priključkoma. 
Priključka je mogoče upo-
rabljati na strani ali alter-
nativno en priključek zgo-
raj.

NOVO

NOVO

Komplet s tkaninsko cevjo
Kataloška št. 2.997-100
Cena v €*: 40,99

Predfilter za potopne 
črpalke, mali
Kataloška št. 2.997-201
Cena v €*: 15,99

Zaščita pred suhim  
tekom črpalke
Kataloška št. 6.997-355
Cena v €*:  
102,99

Komplet priključkov 
Premium
Kataloška št. 6.997-340
Cena v €*: 9,99

Sesalna garnitura, 7 m
Kataloška št. 2.997-111
Cena v €*: 40,99

Predfilter za črpalke, veliki
Kataloška št. 2.997-210
Cena v €*: 61,99

Komplet hišnih priključkov 
za cevovod G3/4, 1,5 m
Kataloška št. 2.997-125
Cena v €*: 14,99

2-smerni priključni 
adapter za črpalke
Kataloška št. 6.997-474
Cena v €*: 4,99

NOVO

PRIBOR ZA ČRPALKE
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Vaša najljubša knjiga ali zalivalka? To je zdaj vprašanje. 
Če želite svoj dragoceni prosti čas raje izkoristiti za spro-
stitev, potem vam priporočamo, da zalivanje svojega vrta 
prepustite profesionalcem. Na primer našim avtomatom 
za zalivanje. Z uporabo Kärcherjevega sistema Rain 
System® bo voda vedno pristala tam, kjer jo potrebujete. 
In v pravilni količini. Popolnoma samodejno.

PREPROSTO VARČEVANJE Z VODO.

Tukaj si lahko ogledate 
videoposnetek o 
uporabi:

Udobna  
uporaba
s pomočjo snemljive 
upravljalne enote z 
velikim zaslonom.

Preprosto  
programiranje
s tipkami na 
upravljalni enoti. 
Intuitivno vode-
nje po menijih.

Ločena  
območja zalivanja,
ki se določijo na podlagi 
2 izhodov za vodo z različ-
nim programiranjem.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Brezžična tehnologija
Vsakih 30 minut 
senzorji javijo 
količino vlage do 
enote z zaslonom. 
(doseg: maks. 100 m).

Zalivanje po potrebi
Samodejen vklop 
zalivanja, takoj ko 
senzorji zaznajo 
prenizko stopnjo 
vlage v tleh. 

Prihranite čas
Samodejno zalivanje 
glede na nastavitev do 
2-krat dnevno.

SensoTimer ST 6 DUO ecologic

Vklj. z 2 izhodoma za vodo,  
ki ju je mogoče programirati

Vklj. z 2 senzorjema vlažnosti  
(1 senzor na izhod)

Kataloška številka: 2.645-214 

Cena v €*: 197,99
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SAMODEJNO ZALIVANJE

Končno konec tedna. Zdaj je zunaj 
na vrtu zares prijetno. Zdaj 
preprosto dvignite noge in uživajte 
v vseh lepotah vašega vrta. Kaj pa 
zalivanje? K sreči je to že 
opravljeno. Samodejno.

Sistem SensoTimer ST 6 Duo bo 
vaš vrt začel zalivati takrat, ko bo 
zaznal, da je stopnja vlage v tleh 
nizka. Senzorji bodo brezžično 
prenesli izmerjeno vrednost vlage. 
Po potrebi se bo zalivanje vklopilo 
samodejno.

Dva izhoda za vodo, s katerima 
lahko upravljate ločeno, omogo-
čata 2 različni območji zalivanja. 
Na primer z razpršilnikom in siste-
mom Kärcher Rain System®.

PREDNOSTI, ZARADI 
KATERIH JE DRUGAČEN:

 ■ Zalivanje po potrebi s 
pomočjo tehnike 
zaznavanja vlage v tleh. 

 ■ Preprost, pregledno in 
razumljivo. 

 ■ Prihranite čas in vodo.

SAMODEJNA SPROSTITEV.

Po potrebi
Do 2 cikla zalivanja dnevno.

Prilagodljivo
Z do 2 ločenima območjema zalivanja.

Senzorska tehnologija
Stopnjo vlage v tleh boste imeli vedno pod 
nadzorom.

1

2

3
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SAMODEJNO ZALIVANJE

Krasni novi vrtni svet! Avtomati za zalivanje in 
Kärcherjev sistem Rain System® zagotavljajo popolno 
zalivanje. Za optimalno rast rastlin. In občutno manj dela.

Pametno zalivanje
Če je vlažnost tal prenizka, 
se zalivanje začne samo-
dejno ob naslednjem določe-
nem času.

Komplet za zalivanje lončnic
Komplet za zalivanje lončnic 
iz Kärcherjevega sistema 
Rain System oskrbi do 
15 rastlin s količino vode, ki 
se uravnava individualno.

Ura za zalivanje WT 2
V enem izdelku so vam na 
voljo prednosti 3-smernega 
razdelilnika in ure za zaliva-
nje.

Zalivanje površin
Pršilne manšete s tremi raz-
ličnimi oblikami curka (360°, 
180°, 90°) in nastavljivo koli-
čino vode.

Avtomat za zalivanje WT 5
Avtomat za zalivanje WT 5 je 
še posebej primeren za pod-
ročja z omejeno rabo vode, 
saj omogoča natančno pro-
gramiranje za različne dneve 
v tednu.

Ciljano zalivanje
Kapljalna manšeta z uravna-
vanjem količine za natančno 
zalivanje neposredno pri 
rastlini.

Nenehni radijski signali
Izmerjena vrednost vlage tal 
se vsakih 30 minut prek 
radijskega signala pošlje v 
enoto SensoTimer.

Prilagodljiva namestitev
S pomočjo povezovalnih ele-
mentov boste lahko cev 
Kärcherjevega sistema Rain 
System® in kapljalno cev 
kombinirali po svojih željah.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SensoTimer ST 6 DUO ecologic

 ■  Zalivanje se začne samodejno, ko je prekoračena  
želena vrednost vlažnosti tal.

 ■  Funkcija eco!ogic: zakasnitev vklopa zalivanja  
(1– 7 dni).

 ■  Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje.
 ■  2 izhoda za vodo, ki ju lahko programirate,  
s senzorjema za merjenje vlage.

Kärcher Rain Box

 ■  Idealen začetniški komplet za učinkovito zalivanje.
 ■ Sistem je primeren za vse oblike vrtov.
 ■  Različice zalivanja za žive meje, grme ter  
zelenjavne in cvetlične grede.

 ■ S priročno nosilno škatlo iz umetne mase.

Komplet za zalivanje lončnic Kärcher Rain System®

 ■ Začetniški komplet za učinkovito zalivanje.
 ■ Za do 15 rastlin na balkonu in terasi.
 ■ Idealno za lončnice, korita za rože in balkonska korita.
 ■ Preprost montaža brez uporabe orodij.

Avtomat za zalivanje WT5

 ■ Natančno programiranje po dnevnih v tednu.
 ■ 2 zalivanji dnevno.
 ■ Mogoče je ročno zalivanje.
 ■  Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje.

Kataloška številka: 2.645-214

Cena v €*: 197,99

Kataloška številka: 2.645-238

Cena v €*: 93,99

Kataloška številka: 2.645-219

Cena v €*: 65,99

Kataloška številka: 2.645-276

Cena v €*: 60,99



204

SAMODEJNO ZALIVANJE

PREGLED AVTOMATOV ZA ZALIVANJE IN 
KÄRCHERJEVEGA SISTEMA RAIN SYSTEM®.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Samodejno zalivanje

Kärcherjev Rain System®
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*

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic 2.645-214 197,99

SensoTimer ST6 eco!ogic 2.645-213 142,99

Avtomat za zalivanje WT 5 2.645-219 65,99

Avtomat za zalivanje WT 4 2.645-174 49,99

Avtomat za zalivanje WT 2 2.645-209 49,99

Nadomestna senzorska ploščica 2.645-242 9,99

Kapljalna manšeta (5 kosov) 2.645-234 6,99

Pršilne manšete (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°) 2.645-236 11,99

Tesnilna manšeta (5 kosov) 2.645-235 5,99

Kol (5 kosov) 2.645-237 4,99

Cev za Kärcherjev Rain System® 1/2“, 10 m 2.645-227 15,99

Kapljalna cev 1/2", 10 m 2.645-229 15,99

Kapljalna cev 1/2“, 25 m 2.645-228 35,99

Filter delcev 2.645-225 7,99

Reducirni tlačni regulator s filtrom 2.645-226 14,99

T-element z regulacijo (2 kosa) 2.645-231 7,99

I-element (2 kosa) 2.645-232 4,99

Končni del (2 kosa) 2.645-233 4,99

Komplet šob 2.645-239 33,99

Komplet spojnih elementov 2.645-240 23,99

Kärcher Rain Box 2.645-238 93,99

Komplet za zalivanje lončnic 2.645-276 60,99

Komplet kapljalnih cevi 2.645-241 48,99
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Vse informacije o 
kovinski večnamenski 
razpršilni pištoli 
Premium:

Konec z mokrimi rokami! Naša večfunkcijska razpršilna pištola 
z dvojnim membranskim tesnilom prepreči kapljanje vode pri 
menjavi oblike curka ali ob izklopu. Tako da bo vsaka kapljica 
pristala tam, kjer mora: neposredno pri rastlinah.

VSAKA KAPLJICA JE POD NADZOROM.

Preprosta  
menjava oblike curka
glede na potrebo.

Udobno neprekinjeno 
zalivanje
zahvaljujoč sprožilcu, 
ki ga lahko zaklenete.

Kakovostno  
in robustno
Kovinske kompo-
nente za dolgo 
življenjsko dobo in 
privlačen videz.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Udobje in zaščita
Kakovostne mehke 
komponente omogo-
čajo ergonomično 
delo brez drsenja in 
zaščitijo pištolo pred 
poškodbami.

Suhe roke
zahvaljujoč inovativni 
membranski tehnolo-
giji: brez kapljanja pri 
menjavi oblike curka 
in ob izklopu.

Udobno uravnavanje  
količine vode
Količina vode je indi-
vidualno nastavljiva.

Individualna 
nastavitev ročaja
Vrtljivi ročaj lahko po 
svoji želji nastavite 
glede na uporabnika.

Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium

4 oblike curka: prha, vodoraven ploski  
curek, meglica, perlator

Ergonomsko uravnavanje količine vode  
z eno roko od min. do maks.

Kataloška številka: 2.645-271 

Cena v €*: 32,99
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KOVINSKA VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PREMIUM

Vse je zgolj odvisno od pravilne nastavitve: Prha, meglica, 
vodoraven ploski curek ali perlator – stilsko dovršena 
 večfunkcijska razpršilna pištola Premium je lahko svojemu 
imenu v ponos in nudi s 4 nastavljivimi oblikami curka vodo 
v najboljši obliki. Popolnoma prilagodljiva glede na vaše 
potrebe in rastline. Brez kapljanja zahvaljujoč inovativni 
membranski tehniki. Izjemno priročna zahvaljujoč nastavitvi 
ročaja glede na potrebe. A tudi robustni kovinski elementi 
so plod vrhunske izdelave – kakovost, ki jo lahko vidite.

PREDNOSTI, ZARADI  
KATERIH JE DRUGAČEN:

 ■ Menjava oblike curka in izklop 
brez nadležnega kapljanja. (v 
notranjosti pršilnega nastavka  
sta vgrajeni 2 ločeni membrani).  

 ■ Vrtljiv ročaj omogoča udobno in 
uporabniku prijazno uporabo. 

 ■ 4 različne oblike curka: za vsako 
potrebo primerna rešitev.

RAZPRŠITEV PO MERI.

Absolutna varnost pred kapljanjem  
zahvaljujoč dvojni membranski tehnologiji.

Prilagodljiva nastavitev 
ročaja z vrtljivim ročajem.

Različne oblike curka  
vklj. s perlatorjem za zalivanje lončnic in 
polnjenje posod.

1

2

3
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ROČNO ZALIVANJE: PRŠILNI NASTAVKI, PALICE ZA ZALIVANJE IN RAZPRŠILNIKI

Vsak vrt je edinstven. Zato zahteva vsak vrt individualno rešitev za 
zalivanje. Naši pršilni nastavki z vrtljivimi ročaji in preprostim urav-
navanjem količine vode ter razpršilnikom za velike, majhne, ravne in 
strme površine bodo omogočili lahkotnejše in preprostejše delo na 
vrtu. Vaše življenje pa bo tako lažje.

Kovinska večnamenska razpršilna  
pištola Premium

 ■ Zaščita pred kapljanjem.
 ■ Robustni kovinski elementi za dolgo življenjsko dobo.
 ■ Vrtljiv ročaj za individualno upravljanje.
 ■  4 oblike curka: prha, meglica, perlator, vodoraven  
ploski curek.

 ■ Ergonomično uravnavanje količine z eno roko.
 ■ Preprosto sistem za blokiranje za stalno zalivanje.

Kovinska razpršilna pištola Premium

 ■ Vrtljiv ročaj za individualno upravljanje.
 ■ Robustni kovinski elementi za dolgo življenjsko dobo.
 ■  Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega  
do stožčastega curka.

 ■ Ergonomično uravnavanje količine z eno roko.
 ■ Preprosto sistem za blokiranje za stalno zalivanje.

Palica za zalivanje Premium

 ■  Nastavitev količine pretoka vode z eno roko  
in funkcija vklopa/izklopa.

 ■ 6 oblik curka.
 ■ Gibljiva razpršilna glava (180°).
 ■ Priročen nosilec za shranjevanje.
 ■ Teleskopska palica (70–105 cm).

Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik  
PS 300

 ■ Površine zalivanja v kotu od 30° do 360°.
 ■  Nastavljiv kot zalivanja, npr. za zalivanje pod  
drevesi.

 ■  Robustna konica za neravno ali strmo podlago.
 ■ Maks. površina zalivanja** 706 m2.

Večnamenski talni razpršilnik  
MS 100, 6-kratni

 ■  Različni načini zalivanja zahvaljujoč 6 različnim  
oblikam šob.

 ■ Stensko držalo.
 ■ Maks. površina zalivanja** 78 m2.

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV

 ■ Brezstopenjska nastavitev dometa.
 ■ Zelo dolga življenjska doba gonila.
 ■ Zaščita pred brizganjem za udobno namestitev.
 ■ Nastavljiva količina pretoka vode (0–maks.).
 ■ Maks. površina zalivanja** 320 m2.

** Navedeni podatki o površini zalivanja veljajo za pritisk 4 barov v vodovodnem sistemu.* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Kataloška številka: 2.645-271

Cena v €*: 32,99

Kataloška številka: 2.645-135

Cena v €*: 54,99

Kataloška številka: 2.645-270

Cena v €*: 24,99

Kataloška številka: 2.645-023

Cena v €*: 19,99

Kataloška številka: 2.645-137

Cena v €*: 29,99

Kataloška številka: 2.645-026

Cena v €*: 12,99
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Priključek za armaturo G1  
z reducirnim nastavkom G3/4

 ■  Idealno za vrtne črpalke Kärcher.
 ■ Posebej robustna priključitev na pipo.
 ■  Reducirni nastavek omogoča priključitev  
na 2 dimenziji navoja.

Medeninasta cevna spojka,  
1/2" in 5/8" z zaščito Aqua Stop

 ■  Kakovostna cevna spojka za zahtevno uporabo na vrtu.
 ■  Izredno dolga življenjska doba zahvaljujoč kakovostni  
izvedbi iz medenine.

 ■  Udoben ročaj po zaslugi mehkega obroča iz umetne  
mase.

 ■  Za zanesljivo razstavljanje brez škropljenja  
zahvaljujoč funkciji Aqua Stop.

 ■ Primerno za cevi 1/2" in 5/8".

Univerzalna cevna spojka  
Premium z zaščito Aqua Stop

 ■  Vsestranska možnost uporabe spojke  
z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi.

 ■ Trpežna pritrdilna cevna objemka iz aluminija.
 ■  Za zanesljivo razstavljanje brez škropljenja  
zahvaljujoč funkciji Aqua Stop.

 ■ Prijemalne vdolbine za preprosto uporabo.

Cev PrimoFlex® Premium

 ■ Za najzahtevnejšo uporabo na vrtu.
 ■  Z dvojno ojačitvijo je izredno odporna  
proti pritisku: Pleteno in križno tkanje  
z rumenimi vlakni DuPont™ Kevlar®**.

 ■ 5 slojev.
 ■ Izjemno fleksibilna, odporna na prepogib in zvijanje.
 ■ 18 let garancije.

**  DuPont™ in Kevlar® sta znamki ali registrirani znamki družbe E.I. du Pont de Nemours and Company.* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ROČNO ZALIVANJE: CEVNI SISTEMI IN CEVI

Kakovostne cevi PrimoFlex®. Robustni, prilagodljivi, odporni proti 
prepogibanju, in brez mehčal. In za primerno priključitev vam 
nudimo naše cevne spojke, ki izjemno dobro tesnijo. 

Kataloška številka: 2.645-196

Cena v €*: 8,99

Kataloška številka: 2.645-007

Cena v €*: 1,99

Kataloška številka: 2.645-017

Cena v €*: 9,99

Tehnični podatki

Dolžina: 20 m

Notranji premer: 1/2"

Kataloška številka: 2.645-150

Cena v €*: 43,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.
** DuPont™ in Kevlar® sta znamki ali registrirani znamki družbe E.I. du Pont de Nemours and Company.

ROČNO ZALIVANJE: CEVNI SISTEMI IN CEVI

Cev PrimoFlex® Plus

 ■ Za zahtevnejšo uporabo na vrtu.
 ■  Inovativno križno tkanje z rumenimi vlakni  
DuPont™ Kevlar®**.

 ■ 3 sloji.
 ■ Fleksibilna, odporna na prepogib in zvijanje.
 ■ 15 let garancije.

Cev PrimoFlex®

 ■ Za začetnike.
 ■ Križno tkanje s pletenimi vlakni.
 ■ 3 sloji.
 ■ Fleksibilna, odporna na prepogib in zvijanje.
 ■ 12 let garancije.

Tehnični podatki

Dolžina: 20 m

Notranji premer: 1/2"

Kataloška številka: 2.645-144

Cena v €*: 31,99

Tehnični podatki

Dolžina: 20 m

Notranji premer: 1/2"

Kataloška številka: 2.645-138

Cena v €*: 21,99
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ROČNO ZALIVANJE: SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEV

Dobro spravljeno, a vseeno vedno pri roki! Voziček za cevi 
in sistemi za shranjevanje cevi nudijo vašim cevem varen 
in čist dom. Tako se nikoli več ne boste spotaknili ob cev. 
Cevi pa vam ne bo treba več vleči. 

Kompakten navijalni boben 
CR 3.110

 ■  Idealen za zalivanje na balkonih ali strešnih  
terasah.

 ■  Možno spraviti tako, da ne zaseda veliko prostora,  
idealno za stanovanje.

 ■ Brez umazanije, brez iztekajoče vode.
 ■ Udobno in hitro navijanje in odvijanje.

Nosilec cevi Premium 
HR 7.315 Kit 1/2"

 ■  Snemljiv boben za cev (2-v-1)  
za mobilno ali stacionarno uporabo.

 ■  Prostoren predal za shranjevanje vrtnih rokavic,  
škarij, cevi itd.

 ■  Možnost pritrditve palice za zalivanje ali pršilnega 
nastavka.

Navijalni boben Premium 
CR 7.220 Automatic

 ■ Za udobno zalivanje vrta.
 ■ Samodejen in nadzorovan umik cevi.
 ■ Ploščato stensko držalo, ki varčuje s prostorom.
 ■ Nastavljiv kota od 0° do 180°.
 ■  Nastavljiva ustavitev vrtenja za zaščito pred  
stenami in predmeti.

 ■ Udobno shranjevanje pribora.

Držalo za cev s predalom 
za shranjevanje Premium

 ■  Priročno shranjevanje cevi, ki zagotavlja  
prihranek prostora.

 ■ Možnost shranjevanja pršilnih nastavkov.
 ■  Predal za shranjevanje priključkov za  
armature, spojk in vrtnih rokavic.

 ■  Dodaten predal za shranjevanje vrtnih škarij  
in drugega vrtnega orodja.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Dimenzija cevi: 1/2" (13 mm) = maks. 20 m

Kataloška številka: 2.645-218

Cena v €*: 170,99

Tehnični podatki

Dimenzija cevi: 1/2" (13 mm) = maks. 30 m

Dimenzija cevi: 5/8" (15 mm) = maks. 20 m

Kataloška številka: 2.645-164

Cena v €*: 82,99

Tehnični podatki

Dimenzija cevi: 5/16" (8 mm) = maks. 10 m

Kataloška številka: 2.645-210

Cena v €*: 49,99

Kataloška številka: 2.645-162

Cena v €*: 29,99
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ROČNO ZALIVANJE: SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEV

Kovinski voziček za cevi 
HT 80 M Kit

 ■ Robusten, odporen proti koroziji, z dolgo življenjsko dobo.
 ■ Ergonomsko oblikovan ročaj, ki ne drsi.
 ■ Po višini nastavljiv lok.
 ■ Vodilo za cev in ročica s prostim tekom.

Voziček za cevi 
HT 4.520 Kit 1/2"

 ■ Za mobilno zalivanje vrta.
 ■  Udobno zalivanje s kratko cevjo neposredno na mestu uporabe.
 ■ Velika okretnost: Hitro izogibanje oviram.
 ■ Po višini nastavljiv lok.
 ■  Lahko poklopite, tako da potrebuje še manj prostora za shra-
njevanje.

 ■ Možnost pritrditve palice za zalivanje ali pršilnega nastavka.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Tehnični podatki

Dimenzija cevi: 1/2" (13 mm) = maks. 80 m

Dimenzija cevi: 5/8" (15 mm) = maks. 60 m

Dimenzija cevi: 3/4" (19 mm) = maks. 40 m

Kataloška številka: 2.645-043

Cena v €*: 175,99

Tehnični podatki

Dimenzija cevi: 1/2" (13 mm) = maks. 50 m

Dimenzija cevi: 5/8" (15 mm) = maks. 35 m

Dimenzija cevi: 3/4" (19 mm) = maks. 25 m

Kataloška številka: 2.645-168

Cena v €*: 82,99
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ROČNO ZALIVANJE

PREGLED PRŠILNIH NASTAVKOV,  
PALIC ZA ZALIVANJE IN RAZPRŠILNIKOV.

PREGLED VSEH  
CEVNIH SISTEMOV.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Pršilni nastavki Sistemi za pritrditev cevi

Vrtne prhe in palice za zalivanje

Razpršilnik
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Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium 2.645-271 32,99

Kovinska razpršilna pištola Premium 2.645-270 24,99

Večnamenska razpršilna pištola Plus 2.645-269 21,99

Razpršilna pištola Plus 2.645-268 16,99

Večnamenska razpršilna pištola 2.645-266 12,99

Razpršilna pištola 2.645-265 10,99

Pršilni nastavek z možnostjo uravnavanja 2.645-267 8,99

Pršilni nastavek 2.645-264 3,99

Večnamenski komplet razpršilnih pištol Plus 2.645-290 32,99

Komplet razpršilnih pištol 2.645-289 16,99

Komplet pršilnih nastavkov 2.645-288 10,99

Pršilni nastavek iz medenine 2.645-054 11,99

Vrtna prha 2.645-181 46,99

Palica za zalivanje Premium 2.645-137 29,99

Palica za zalivanje Plus 2.645-158 23,99

Palica za zalivanje 2.645-157 18,99

Stensko držalo 2.645-182 9,99

Krožni razpršilnik RS 130/3 2.645-019 18,99

Krožni razpršilnik RS 120/2 2.645-020 16,99

Razpršilnik CS 90 Vario 2.645-025 6,99

Večnamenski talni razpršilnik MS 100, 6-kratni 2.645-026 12,99

Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik PS 300 2.645-023 19,99

Razpršilnik CS 90 Spike 2.645-024 6,99

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV 2.645-135 54,99

Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S 2.645-134 43,99

Pravokotni zalivalnik OS 3.220 2.645-133 24,99

K
at

al
oš

ka
 

št
.

Ce
na

 v
 €

*

Večnamenska cevna spojka Premium 2.645-195 7,99

Univerzalna cevna spojka Premium z zaščito Aqua Stop 2.645-196 8,99

Univerzalna cevna spojka Plus 2.645-193 5,99

Univerzalna cevna spojka Plus z zaščito Aqua Stop 2.645-194 5,99

Univerzalna cevna spojka 2.645-191 3,99

Univerzalna cevna spojka z zaščito Aqua Stop 2.645-192 4,99

Univerzalna spojka za popravilo cevi 2.645-197 3,99

Regulirni ventil 2.645-198 11,99

Priključek za armaturo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 2.645-006 1,99

Priključek za armaturo G1 z reducirnim nastavkom G3/4 2.645-007 1,99

Priključek za notranje armature 2.645-010 5,99

2-smerni razdelilnik 2.645-199 11,99

3-izhodni razdelilnik 2.645-200 35,99

2-smerna spojka 2.645-008 1,99

3-smerna spojka 2.645-009 2,99

Priključek za napravo G1/2 2.645-098 1,99

Priključek za napravo G3/4 2.645-099 1,99

Medeninasta cevna spojka, 1/2“ in 5/8“ 2.645-015 8,99

Medeninasta cevna spojka 1/2" in 5/8", z zaščito Aqua Stop 2.645-017 9,99

Medeninasta cevna spojka 3/4" 2.645-016 9,99

Medeninasta cevna spojka 3/4", z zaščito Aqua Stop 2.645-018 11,99

Medeninasta spojka za popravilo cevi 1/2“, 5/8“ 2.645-102 9,99

Medeninasta spojka za popravilo cevi 3/4“ 2.645-103 11,99

-2-izhodna spojka za cev iz medenine 2.645-100 6,99

-3-izhodna spojka za cev iz medenine 2.645-101 8,99

Medeninast priključek za armature G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 2.645-013 5,99

Medeninast priključek za armature G1 2.645-014 5,99
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* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ROČNO ZALIVANJE

PREGLED VSEH CEVI, SISTEMOV ZA 
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČKOV ZA CEVI.

Cevi

Kompleti cevi
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Cev PrimoFlex® Premium 1/2”, 20 m 2.645-150 43,99

Cev PrimoFlex® Premium 1/2”, 50 m 2.645-151 109,99

Cev PrimoFlex® Plus 1/2”, 20 m 2.645-144 31,99

Cev PrimoFlex® Plus 1/2”, 50 m 2.645-145 76,99

Cev PrimoFlex® Plus 3/4”, 25 m 2.645-148 65,99

Cev PrimoFlex® Plus 3/4”, 50 m 2.645-149 126,99

Cev PrimoFlex® 1/2“, 20 m 2.645-138 21,99

Cev PrimoFlex® 1/2“, 50 m 2.645-139 50,99

Cev PrimoFlex® 3/4“, 25 m 2.645-142 54,99

Cev PrimoFlex® 3/4“, 50 m 2.645-143 104,99

Komplet s spiralno cevjo 5/16“, 10 m 2.645-178 41,99

Začetni komplet spiralnih cevi, 10 m 2.645-179 35,99

Komplet cevi 1/2", 15 m z držalom 2.645-114 41,99

Komplet cevi 1/2", 20 m 2.645-115 41,99

Priključni komplet za vozičke za cev (1,5 m) 2.645-122 12,99

Kovinski voziček za cevi HT 80 M 2.645-042 97,99

Kovinski voziček za cevi HT 80 M / Kit 2.645-043 175,99

Voziček za cevi HT 4.500 2.645-170 65,99

Voziček za cevi HT 4.520 Kit 1/2" 2.645-168 82,99

Voziček za cevi HT 3.420 Kit 1/2" 2.645-166 71,99

Navijalni boben Premium CR 7.220 Automatic 2.645-218 170,99

Kompakten navijalni boben CR 3.110 2.645-210 49,99

Nosilec cevi Premium HR 7.300 2.645-163 60,99

Nosilec cevi Premium HR 7.315 Kit 1/2" 2.645-164 82,99

Držalo za cev s predalom za shranjevanje Premium 2.645-162 29,99

Držalo za cev Plus 2.645-161 12,99

Držalo za cev 2.645-044 5,99

Shranjevanje cevi in voziček za cev
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Stalna izobraževanja za naše 
tehnike, tekoči nadzori kakovosti, 
originalni nadomestni deli in hiter 
dostop do centralnega skladišča 
vam zagotavljajo storitve z naj-
boljšo kakovostjo, ki jo zagotavlja 
Kärcher.

KÄRCHERJEVE STORITVE 
SO ODLOČILNE.
V primeru popravila se lahko 
obrnete na najbližji Kärcherjev 
center, na trgovinske partnerje pod-
jetja Kärcher ali priznane gradbene 
trge – ne glede na to, kje ste kupili 
svojo napravo.

   Kärcher svoje naprave že desetletja izdeluje z izjemno skrbnostjo, kar zagotavlja 
edinstveno kakovost. Tako je vsak izdelek inovativen in zanesljiv pomočnik pri 
delu v hiši in na vrtu. Seveda vam želimo tudi po nakupu Kärcherjeve naprave 
nuditi stalno kakovost in optimalno pripravljenost za uporabo. S Kärcherjevo 
 servisno službo in originalnim priborom ter nadomestnimi deli ste pri nas vedno 
v najboljših rokah. 

Stik: Tel. +43/1/25060-0
 info@kaercher.si
 Alfred Kärcher GmbH
 Lichtblaustraße 7
 1220 Dunaj

Dodatne informacije dobite tudi na spletni strani
www.kaercher.si

SERVIS ZA POPRAVILO
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OPOMBE

NASVIDENJE,  
UMAZANIJA!
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Sedež podjetja Kärcher 
v Avstriji

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Dunaj

info@kaercher.si
www.kaercher.si

Vse cene v tem katalogu so nezavezujoče predlagane prodajne cene v evrih, vključno z DDV-jem.
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Vaš trgovec s Kärcherjevimi izdelki:




