
PROFESIONALŪS ĮRENGINIAI | AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINIAI

VISKAS PAPRASTA. JOKIŲ PASTANGŲ. 
JOKIO NUOVARGIO.
Mūsų patentuotas „EASY!Force“ aukšto slėgio pistoletas 

palengvins darbą ir sumažins krūvį jūsų sąnariams bei 
raumenims.





VISIŠKAI JOKIŲ 

PASTANGŲ. TOBULA.

„EASY!Force“ pistoletas - tai naujas ergonomikos 
standartas, darbe naudojant aukštą slėgį. Žinome, ką 
sakome ir nė kiek neperdedame. Tą patvirtina paten-
tuoti ir nepriklausomi tyrimai.
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Ergonomika nėra gudrybė ar 
silpnų žmonių išradimas. Ji 
ypač svarbi kiekvienam žmo-
gui ir jo sveikatai.
Darbo saugos įstatymai nuo-
lat reikalauja apsaugoti dar-
buotojus, atliekančius fizinių 
pastangų reikalaujančią 
veiklą, pavyzdžiui, dirbant su 
aukšto slėgio valymo įrengin-
iais. Bendrovės ateityje turės 
atvirai nurodyti darbo krūvį 
ir pasiūlyti darbuotojams 
atitinkamą kompensaciją 
pinigais, papildomomis per-
traukomis ar galimybe 
anksčiau išeiti į pensiją.
Lyginant su tradiciniais 
aukšto slėgio pistoletais, 
mūsų „EASY!Force“ jums gali 
būti daug naudingesnis.

Galite dirbti ir valdyti „EASY!-
Force“ pistoletą be jokių pas-
tangų. Taip apsaugosite 
sąnarius, raumenis ir visą 
kūną. Sumažės rizika 
susižaloti dėl nuovargio. Ir 
mažesnė tikimybė susirgti 
artritu. Tačiau „EASY!Force“ 
naudingas ne tik sveikatai, 
bet ir darbui - užtikrina 
geresnius darbo rezultatus ir 
sumažina neplanuotų per-
traukų poreikį.
Su „EASY!Force“ ir be didelių 
pastangų, jūs greitai 
pastebėsite pažangą visose 
srityse.
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SMULKIEJI RAUMENYS 
ILSISI. 
DIDIEJI DIRBA SAVO 
DARBĄ.
Jėga yra skirtingų tipų ir nevienoda. Svarbu, kiek raumenų masės reikia 
norimai jėgai sukurti. Esant tokiam pačiam krūviui, smulkieji raumenys 
pavargsta greičiau nei didieji. Be to, pakitusi sąnarių padėtis darbo metu 
taip pat turi lemiamą įtaką nuovargiui. Štai kada „EASY!Force“ aukšto 
slėgio pistoletas yra itin naudingas.

Laikant ir spaudžiant pistoleto svirtelę, 
veikia viršutinės rankos dalies didieji 
raumenys, o ne smulkieji pirštų ir dilbio 
raumenys. Dėl to nepavargstama ilgesnį 
laiką. Dirbant su tradiciniais aukšto slėgio 
pistoletais, pirštai sugniaužiami į kumštį. 
Su „EASY!Force“ ranka lieka atpalaiduota 
neutralioje padėtyje, o pirštai nesulenkti.
 

Pistoleto laikymo jėga perkeliama nuo 
mažųjų raumenų didžiųjų raumenų 
grupėms, o ideali pistoleto ergonomika ir 
galimybė dirbti atsipalaidavus gerokai 
mažina raumenų įtampą. Dėl to darbas ilgą 
laiką nesukelia nuovargio, pasiekiami 
optimalūs rezultatai patiriant mažiau 
sąnaudų.
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KĄ SAKO 
PROFESIONALAI: 
VISKAS PAPRASTA.

Subjektyvus tiriamųjų vertinimas Reikalinga pirštų jėga

Kärcher 
EASY!Force

Kärcher 
EASY!Force

1.35 2.12.36 3.62.55 8.92.64 6.2

Konkurentai A–C Konkurentai A–C

Matavimo rezultatai bei apžiūros akivaizdžiai parodo, 
kad:

Mūsų ypatingai ergonomiškas „EASY!Force“ aukšto slėgio 
pistoletas nesukelia įtampos dirbančiajam, saugo jį nuo 
nuovargio ir padeda dirbti efektyviau. Visi subjektai 
nepriklausomai teigė, kad „EASY!Force“ valdyti yra gerokai 
lengviau.

Tyrimas paaiškina, kodėl taip yra.  Ergonomika stipriai veikia dir-
bančiojo darbinę kūno padėtį. Matavimų rezultatai patvirtina 
reikšmingą pirštų, o taip pat sąnarių, alkūnių ir nugaros atsipalaida-
vimą. Mažiau įtampos tenka nugarai, nes sumažėja poreikis sukiotis.

 Judesiai tampa grakštesni ir švelnesni, be įtampos ir sąstingio, todėl 
padidėja lankstumas. Palaikomi alkūnių ir riešų motoriniai įgūdžiai. Visas 
darbo procesas vyksta tikslingai ir be įtampos. Ženkliai sumažėja sužalo-
jimų, ypač sukeltų nuovargio dėl ilgalaikių judesių, tikimybė. Dėl tokių 
rezultatų mūsų „EASY!Force“ aukšto slėgio pistoletas sulaukė DLG ir VDE 
patvirtinimų. Tačiau didžiausias apdovanojimas mums yra tuomet, kai 
vartotojas gali kasdien džiaugtis puikia „EASY!Force“ ergonomika.

iki 30% 
mažesnė pečių ir 
nugaros įtampa

iki 60% 
mažesnė pirštų 
ir riešų įtampa

Atvira rankų padėtis reikalauja 
mažiau pastangų:



Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į:

Biuras Lietuvoje

UAB KARCHER 
Ukmergės g. 283 
06313 Vilnius

Tel.: +370 5 203 1690 
Faksas: +370 5 203 1691

www.kaercher.lt

Būstinė Vokietijoje

Alfred Kärcher SE & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

 
www.kaercher.com


