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BATÉRIA DOBÝJA AJ TRH S ČISTIACIMI STROJMI.

S KÄRCHEROM STE VŽDY PRIPRAVENÍ.

Zo života vašich zákazníkov budú postupne miznúť káble – aj pri upratovaní. Trh si vyžaduje a ponúka stále viac a viac zaria

dení s pohonom na batérie. V roku 2018 Kärcher nielenže podrží krok s týmto trendom, ale pôjde aj príkladom. Napríklad 

svojimi čistiacimi strojmi so systémom vymeniteľných batérií: strednotlakové čističe, vysokotlakové čističe a viacúčelové vysávače 

sú v závislosti od požadovaného výkonu poháňané 18 V alebo 36 V vymeniteľnými batériami. V rámci segmentu Indoor sa 

nový bezkáblový kompaktný vysávač vyznačuje perfektnou kombináciou vysokej sacej sily a dlhej vý drže batérie. Taktiež nový 

autonómny RoboCleaner vysáva celkom sám a vašim zákazníkom poskytne viac času na pekné veci v živote. Úplne podľa motta: 

Žiadna práca, len samé potešenie. Samozrejme sme vylepšili aj naše produkty pre záhradu a ponúkame vašim zákazníkom ešte 

väčší výber čerpadiel. Ako napríklad nové zariadenie SP 5 Dual, ktoré sa v priebehu nie koľkých sekúnd premení z kalového 

čerpadla na ponorné čerpadlo s  plošným odsávaním, čím dokáže odčerpávať tak špinavú ako aj čistú vodu.  

Objavte rozdiely. S Kärcherom. 
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VŠEDNÝ DEŇ JE PRE NÁS NAJKRAJŠOU VÝZVOU SVETA

My z Kärcheru sa každý deň snažíme robiť veci inak. Či už ide o vjazd do dvora alebo Mount Rushmore – pre nás 

je dôležitý špičkový výkon na každom centimetri, pretože našou úlohou nie je len čistiť. My robíme všetko preto, 

aby bol všedný deň lepší. Tým pomáhame aj našim zákazníkom, aby robili veci inak. A to každý deň. 
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3 Kvalita

Až keď je v poriadku kvalita, môžu naši zákazníci robiť 

každý deň veci inak. Skôr ako sa nový stroj dostane na trh, 

dôkladne sa otestuje ohľadom maximálnej kvality a bez

pečnosti, ekologickosti a nízkych hodnôt spotreby. Až keď 

nový stroj zvládne všetky testy, spustí sa sériová výroba. 

A až keď sú aj potom splnené všetky požiadavky na kvalitu 

– od výroby až po predaj – znamená naše meno špičkový 

výkon, ktorý naši zákazníci od nás poznajú. 

4 Naša značka

Sme hrdí na to, že sme jedinečnou značkou, ktorú si naši 

zákazníci obľúbili aj preto, lebo od nás môžu vždy očakávať 

niečo špeciálne. Či už ide o naše produkty, našu reklamu, 

naše prezentácie na veľtrhoch alebo našu spoločenskú 

angažovanosť. Našimi kampaňami dokazujeme, že robíme 

veci inak – Kärcher makes a difference.

1 Zameranie na zákazníka

Našimi riešeniami pre dom a záhradu chceme našim zákaz

níkom pomôcť, aby každodenné úlohy zvládali jedno duch

šie. Naše produkty sa používajú s radosťou nielen preto, že 

sú tiché, šetria energiu a čistia efektívne. Oni sú pekné aj 

na poh ľad a obsluhujú sa tak intuitívne, že je úplne jedno, 

aká veľká je úloha – zábava je väčšia.

2 Inovácia

Stroje Kärcher v sebe spájajú funkčnosť, jednoduchú 

obsluhu a náročný vzhľad. Naše produkty už boli vyzname

nané viac ako 150 národnými a medzinárodnými cenami 

za príkladný dizajn. Okrem toho svedčí viac ako 1600 

patentov a úžitkových vzorov v duchu vynálezcu a radosti 

z inovácií nášho podniku. Pritom sú vždy stredobodom 

potreby našich zákazníkov.
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BE THE DIFFERENCE
V centre nášho konania stojí trvalo udržateľný rozvoj podniku s orientáciu na človeka. Našim prvoradým cieľom je 

vytváranie hodnôt pre našich zákazníkov, našich pracovníkov a pre podnik. Takže musíme podávať špičkové výkony 

s ohľadom na dlhodobo udržateľný rozvoj. Na jednej strane zabezpečením ďalšej existencie skupiny podnikov 

prostredníctvom úspešných produktov a čestného a spoľahlivého partnerstva s našimi zákazníkmi, zamestnancami 

a dodávateľmi. Na druhej strane vytvorením atraktívnych pracovných podmienok, znížením ekologickej stopy pri 

našej obchodnej činnosti a tiež aj pomocou efektívneho využívania prírodných zdrojov. 



3 Zodpovednosť za pracovníkov 

Už zakladateľ firmy Alfred Kärcher si stanovil za cieľ trvalo 

udržateľné vedenie podniku orientované na človeka. Jeho 

postoj je aj v súčasnosti základom podnikateľskej politiky, 

pri ktorej ústrednú úlohu zohráva zjednotenie povolania 

a rodiny, zdravie pracovníkov ako aj podpora ich ďalšieho 

vzdelávania. Našich pracovníkov si vážime a staráme sa 

o nich. Vďaka ich veľkej angažovanosti sa mohol zo spo loč

nosti Kärcher stať svetový líder v oblasti čistiacich techno

lógií.

1 Zodpovednosť za kultúru, prírodu a spoločnosť 

Čím sa vyznačuje podnik, ktorý o sebe tvrdí, že je dobrým 

občanom  podnikateľom? Je to podpora kultúrnych inicia

tív? Ochrana životného prostredia? Darovanie peňazí alebo 

vecných darov ľuďom v núdzi? My si myslíme, že byť dob

rým občanom  podnikateľom znamená prevziať zodpoved

nosť: Chceme urobiť tento svet pre čo najviac ľudí zmyslu

plný.

2 Zodpovednosť za dodávateľský reťazec a produkty 

Spotrebitelia sú v súčasnosti kritickými konzumentmi. 

Pri kúpe kladú oveľa viac otázok ako predtým. Chcú vedieť: 

Kde bol produkt vyrobený, kto ho vyrobil a za akých pod

mienok? Z akých materiálov sa skladá? A môže sa potom 

zrecyklovať? Ako efektívne stroj pracuje? Kärcher berie 

tento záujem spotrebiteľov vážne, kladie si otázky a má 

správne odpovede. Pretože Kärcher nie je iba lídrom 

na trhu čistiacej techniky, ale aj benchmarkom v oblasti tr

valej udržateľnosti.

www.karcher.sk
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3 WD 3 Battery

WD 3 Battery, vrátane náhradnej 36  V lítiumiónovej 

batérie, má rovnakú funkčnosť ako káblový viacúče

lový vysávač, je však mobilnejší, flexibilnejší a má 

ešte širšie využitie. Tento stroj beží v závislosti od ba

térie 15 až 30 minút, pojme 17 litrov a je vybavený 

patrónovým filtrom na mokré a suché vysávanie bez 

výmeny filtra. Sacia hadica s optimalizovaným prúde

ním a šikovná klipová podlahová hubica so zmiešanou 

vložkou optimálne pozbiera špinu. Praktická je aj od

nímateľná rúčka, ktorá umožňuje umiestnenie príslu

šenstva priamo na sacej hadici. Saciu trubicu a podla

hovú hubicu môžete pri prestávke v práci pohodlne 

odložiť do držiaka. K ďalším výhodám patria funkcia 

ofukovania, uzatvárací systém „Pull & Push”, ergono

micky tvarovaná rúčka a maximálne praktické odkla

danie príslušenstva.

1 KHB 5 Battery

Strednotlakový akumulátorový čistič značky Kärcher KHB 5, vrá

tane 18 V lítiumiónovej vymeniteľnej batérie, je flexibilný a 

rýchlo pripravený na použitie. Maximálna doba čistenia činí, v 

závislosti od batérie, 10 príp. 20 minút. Stačí len pripojiť hadicu 

a môžete začať. Zvyšnú dobu chodu batérie je možné odčítať na 

LCD displeji.

Tento stroj, ktorý sa drží v rukách, sa ideálne hodí na príleži

tostné čistenie záhradného nábytku, záhradného náradia, bicyk

lov a na ďalšie použitie okolo domu. Pomocou efektívneho, avšak 

šetrného čistiaceho prúdu vody bez problémov vyčistíte aj chú

lostivé povrchy. Okrem toho sa tento kompaktný čistiaci stroj 

jednoducho odkladá.

2 K 2 Battery

Akumulátorový vysokotlakový čistič K 2 Battery sa ideálne hodí 

na všestranné čistenie menších áut, motocyklov, bicyklov, člnov 

ako aj na nenáročné čistenie okolo domu. Výdrž 36 V / 5,2 Ah 

batérie je až 17 minút. Pre nasávanie vody z nádrží je možné 

toto zariadenie spojiť s nasávacou hadicou Kärcher. V závislosti 

od čistenia sa môžu striedať režimy Standard a Boost. Zvolený 

režim sa zobrazuje na analógovom displeji vysokotlakovej piš

tole počas celej doby čistenia.

1 2 3

Chýba vonku alebo v dielni elektrická prípojka? Žiaden problém pre nové akumulátorové čistiace stroje so systé

mom s vymeniteľnými batériami. Vďaka 2 rôznym batériovým systémom –18  V alebo 36  V – je pre každý poža

dovaný výkon a každú oblasť použitia k dispozícii vhodné zariadenie.

BEZ KÁBLA A BEZ LIMITU
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3 Výkonná lítium-iónová batéria 

Lítiumiónové články zaručujú konštantný výkon a za

braňujú samovybíjaniu a memory efektu.

1 Systém vymeniteľných 18  V a 36  V lítium-iónových batérií

Vymeniteľné 18  V lítiumiónové batérie sa môžu používať vo 

všetkých 18  V zariadeniach, vymeniteľné 36 V lítiumiónové ba

térie vo všetkých 36  V zariadeniach. Všetky batérie sa vymie

ňajú rýchlo a jednoducho, čím je ich používanie vždy flexibilné.

2 Inovačná technológia reálneho času

V batérii integrovaný LCD displej zobrazuje zakaždým aktuálny 

stav batérie. Okrem toho informuje o aktuálnom stave nabitia, 

zvyšnej dobe chodu v závislosti od používaného zariadenia ako 

aj o zvyšnej dobe nabíjania.

1
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+100 % SILY

Stačí pohľad na vysokotlakovú pištoľ a tlak máte vďaka dispeju pod plnou kontro
lou. Praktické symboly vás navedú na správne nastavenie podľa čisteného povrchu. 
Zdravé jadro stroja s vodou chladeným indukčným motorom je zárukou spokoj
nosti jeho majiteľa. Výsledok? Perfektná čistota auta, okolia domu, záhradného 
nábytku, pracovného záhradného náradia... 

NEMOŽNÉ?        
NIE. UPRATANÉ!

*

OBZVLÁŠŤ
VÝKONNÝ

VODOU CHLADENÝ MOTOR



K 5 Full Control Car & Home 

Max. tlak: 20-145 / 2-14,5 bar/MPa

Max. prietok: 500 l/h

Plošný výkon: 40 m2/h

Príkon: 2,1 kW

Max. teplota na prívode: 40 °C

Obj. číslo: 1.324-505.0

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

AKCIA

€ 399*

479,99

NOVINKA

So mnou máš všetko 
pod kontrolou
Displej na vysokotlakovej 
pištoli vždy zobrazí aktu-
álny tlakový stupeň podľa 
zvoleného nadstavca

Nič ma nerozhodí
Vedenie hadice cez stroj 
zabezpečujúce lepšiu 
sta     bilitu

Udržím rovnováhu 
na veľkej nohe
Stabilná široká noha 
využiteľná na pre ná-
šanie

Mám srdce ako zvon
Obzvlášť výkonný vodou 
chladený indukčný motor

Šetrím nervy a čas
Vyššie položený a po  -
hodlne dosiahnuteľný 
hlavný vypínač

Som rýchly, nezdržím ťa
Plug ’n’ Clean-Systém, 
rýchla výmena čistiaceho 
prostriedku jednou rukou

Vždy sa trafím do
čierneho
O 13 cm dlhšia pištoľ 
pre ergonomické drža-
nie pri čistení

*
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Kärcher parný čistič SC 3 EasyFix parí nonstop, bez prerušenia práce a bez dlhého 
čakania. Vďaka minimálnemu zahrievaciemu času 30 sekúnd, je SC 3 EasyFix prak
ticky pripravený na použitie okamžite. Nádrž na vodu môže byť doplňovaná 
kedykoľvek, bez toho, aby bolo nutné prácu prerušiť a stroj vypnúť. 

ČISTOTA DO HĹBKY PÓROV,     
BEZ CHÉMIE!

ČISTÍ LEPŠIE
AKO MOP!

Hygienickejší
a lepší čistiaci

výkon

ČISTOTA DO HĹBKY 
PÓROV BEZ CHÉMIE

Odstráni

baktérií

MULTIFUNKČNOSŤ

BEZ NÁMAHY

* Pri dôkladnom čistení pomocou parného čističa Kärcher sa odstráni 99,99 percent všetkých bežných baktérií na bežných domácich tvrdých plochách. ** Pri dôkladnom čistení parným 
čističom Kärcher je čistiaci výkon lepší ako pri čistení ručným mopom a čistiacim prostriedkom. Testované podľa medzinárodných výkonových noriem.

* **



Ohúrim ťa výbavou 
Multifunkčné príslušenstvo pre 
maxi málne využitie v domácnosti
• Ručná hubica s návlekom
• Bodová tryska
• Kruhová kefka
• Odvápňovacia kartuša
• Veľká okrúhla kefa
• Power tryska
• Násada na koberce
• Podlahová hubica „EasyFix“
• 2x návlek na podlahovú hubicu
• 2x predlžovacie trubice

Odvápnim sa sám
Inteligentná odvápňo
vacia kartuša efektív  ne 
zbavuje vodu vápnika

Som extrémne rýchly 
Najrýchlejší parný čistič 
Kärcher, pripravený už 
za 30 s

Výmena utierky na podlahu bez 
kontaktu so špinou 
Jednoducho pristúpite nohou pútko 
pripevnené na utierke a  podlahovú 
hubicu EasyFix potiahnite nahor

***Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

AKCIA

€ 179
***

199,99

NOVINKA

SC 3 EasyFix Premium

Plošný výkon: 75 m2

Čas nahrievania: 30 sekúnd

Príkon: 1 900 W

Objem nádrže: 1 l

Max. tlak pary: 3,5 bar

Obj. číslo: 1.513-140.0

Parím až do tvojho vyčerpania 
NONSTOP PARA - kontinuálna práca 
vďaka permanentne dopĺňateľnej 
nádrži
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Kärcher oslavuje 10 rokov vysávača na okná. A k 10ročnému jubileu ponúka 
čistič na okná WV 2 Premium v limitovanej žltočiernej edícii. Kärcher WV2 
Premium – pokročilý vysávač určený špeciálne na čistenie okien. Aku stierka na 
okná nekvapká, nezanecháva šmuhy a čistenie s ňou je veľmi jednoduché. Čistič sa 
skvele hodí na umývanie okien, delených okien, sprchovacích stien, sklenených 
stolov, obkladov, zrkadiel a iných hladkých povrchov. Oproti predchádzajúcemu 
modelu sa podarilo výrazne predĺžiť dobu chodu integrovanej lítiumiónovej 
batérie na jedno nabitie až 35 minút. 

ČISTÉ OKNÁ BEZ ŠMÚH,     
TRIKRÁT RÝCHLEJŠIE!

ŽIADNE ŠMUHYVÄČŠIA VÝDRŽ NA 
JEDNO NABITIE

+40%

OD VYNÁLEZCU
VYSÁVAČOV NA OKNÁ

JEDINÝ
ORIGINÁL

ČISTENIE OKIEN
S KÄRCHER ČISTIČOM WV

RÝCHLEJŠIE
AKO BEŽNÝMI METÓDAMI

ŽIADNE KVAPKY



*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

Na každú šírku, mám vhodnú stierku 
V štandardnej výbave 2 odsávacie
hubice - široká (280 mm) aj úzka 
(170 mm) - na veľké aj úzke plochy

LED ukazovateľ 
Včas zahlási, kedy je 
potrebné dobiť batériu, 
aby ste mohli pokračo-
vať v činnosti.

Ľahký a tichý 
Pre váš maximálny kom-
fort je Kärcher WV 2 Pre-
mium 10 ročná edícia 
veľmi tichý a ľahký.

Žiadne zbytočné 
zdržovanie
Pohodlné čistenie 
vďaka odnímateľnej 
nádrži na špinavú vodu

Viac okien na jedno 
nabitie
Oproti predchádzajú-
cemu WV 2 disponuje 
lepšou batériou, ktorá 
zaručuje o 40 % dlhšiu 
pracovnú dobu.

NÁŠ TIP

€ 79,99
*

NOVINKA

WV 2 Premium 10 ročná edícia

Výdrž batérie: 35 min

Vyčistená plocha na jedno nabitie: 105 m² - 35 
okien

Pracovná šírka širokej hubice: 280 mm

Pracovná šírka úzkej hubice: 170 mm

Hmotnosť: 600 g

Obj. číslo: 1.633-426.0
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Ponorné čerpadlá Home & Garden sú extrémne odolné, čím je za    ru  
čená ich dlhá životnosť. Jadro tvoria komponenty používané v pro
fesionálnom sektore. Vďaka ložiskám s keramickým klzným krúžkom 
v olejovom kúpeli sú dokonale chránené a odolávajú extrémnemu 
zaťaženiu. 

VODEODOLNÉ ARGUMENTY,    
VSAĎTE NA ISTOTU!

KERAMICKÁ
TECHNOLÓGIA

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
OCHRANA MOTORA

ROKOV

ZÁRUKA

5

* Zaregistrujte sa po nákupe čerpadla Kärcher a získajte predĺženú záruku. 

Viac ako aj registračný formulár nájdete na: www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html

*



** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky, napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je 

dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  ***Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

SP 5 Dual

Max. prietok: 9 500 l/h**

Dopravná výška/tlak: 7/0,7 mbar

Max. výkon motora: 500 W

Max. hĺbka ponoru: 7 m

Obj. číslo: 1.645-580.0

Prenesieš ma aj spustíš 
kam treba
Ergonomické držadlo 
pre ľahké prenášanie,   
integrovaný otvor na lano

Pripravíš ma za pár 
minút
Quick Connect - odní  ma     -
teľné výtokové hrdlo 
pre pohodlnejšie použitie 
hadíc

Som extrémne odolné
Ložiská s keramic kým 
kĺznym krúžkom v olejo-
vom kúpeli

Som samostatné, spus-
tím sa aj vypnem
Čerpadlo sa zapína aj vy  -
pína v závislosti od vod-
nej hladiny, čím sa chráni 
pred chodom nasucho

Prispôsobím sa indivi-
duálnym požiadavkám
Možnosť zafixovania pla-
vákového spínača

ROKOV

ZÁRUKA

5
*

Funkcia 2-v-1
Bez problémov odčer-
pám čiastočky do veľko-
sti 20 mm a som použi-
teľné aj na plošné 
odsávanie do 1 mm.

NOVINKA

NÁŠ TIP

€ 129
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Koniec s pitnou vodou pre práčky a záchody. Alternatívne zdroje spolu s tlako
vým čerpadlom Kärcher ochránia vašu peňaženku. Domáce vodárne BP Home 
dopravia plne automaticky cenovo výhodnú úžitkovú vodu (napr. zo studní, ciste
rien) do celého domu  na umývanie, splachovanie WC, pranie...

ŠETRITE S PITNOU VODOU,   
UŠETRÍTE V PEŇAŽENKE!

Príruba a hriadeľ 
z nehrdzavejúcej ocele

*



* Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky, napojených hadíc a zavlažovacích systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je 

dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  **Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

AKCIA

€ 269
**

299,99

NOVINKA

BP 5 Home

Max. prietok: 4 500 l/h*

Dopravná výška/tlak: 50/5 mbar

Max. výkon motora: 1100 W

Max. nasávacia výška: 7 m

Objem nádoby: 24 l

Obj. číslo: 1.645-370.0

Nemusíš sa o mňa báť
Tepelná poistka chráni čer-
padlo pred poškodením

Tlak mám ja aj ty 
pod kon     trolou
Integrovaný manometer 
umožňuje stálu kontrolu 
nad stavom tlaku

Dopravím vodu 
všade, kam treba
Domáca vodáreň 
pre využitie alter-
natívnych zdrojov vody 
(napr. studňa, nádrž 
alebo sud na dažďovú 
vodu)

Čo nasajem, to už 
nepustím
Spätná klapka a pripájací 
adaptér G1 súčasťou 
balenia

Nepohnem sa, som 
ako prikované
Z dôvodu bezpečnosti je 
čerpadlo možné pevne 
uchytiť o podklad

Som tichý a nenáročný 
spoločník
Integrovaný 24 l zásobník 
na vyrovnávanie tlaku  
pre tichú a ekonomickú 
prevádzku aj pri nízkom 
prietoku

*
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OD INTENZÍVNEHO PO ŠETRNÝ: VŽDY PRESNE NA MIERU

Vysokotlakové čističe Kärcher ponúkajú na každý druh čistenia perfektné riešenie. Tam, kde predtým dominovala 

špina, nezostane nič, len čistota. S Kärcherom zvýšite hodnotu vášho domáceho prostredia a vrátite veciam ich 

lesk: zo starého bude nové, z ošúchaného elegantné. A to vďaka náruživému inžinierskemu umeniu, maximálnym 

nárokom na kvalitu a po celé desaťročia zbieraným skúsenostiam vo vývoji inovačných vysokotlakových čističov. 
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OBZVLÁŠŤ
VÝKONNÝ

Testovaná kvalita

2

4

3

5

1

1 Vynikajúci čistiaci výkon 

Pri porovnaní s konkurenciou sa vysokotlakové čističe Kär

cher vyznačujú vyšším výkonom pri odstraňovaní ne čistôt 

a vyššou efektivitou čistenia. Jasne povedané: Čistenie je 

rýchlejšie a ušetrí až 50 % času a tým až 50 % e  ner gie a vo

dy, čo potvrdzujú pravidelné testy vykonávané spoločnos

ťou Kärcher. Kärcher Testdesign vedecky podporil Fraunho

ferInstitut IPA.

2 Značková kvalita „made in Germany“

Kärcher má ako vynálezca vysokotlakového čistenia jedi

nečné poznatky, ktoré v takejto šírke a hĺbke nemôže po

núknuť nikto na celom trhu. Kärcher už 60 rokov zdoko na

ľuje vysokotlakové čistenie a za seba necháva hovoriť 

je   di nečné inovácie. Ako líder na trhu ponúkame najspoľah

livejšie vysokotlakové čističe na trhu. Všetky naše zariade

nia vyrábame vo vlastných závodoch podľa najprísnejších 

výrobných noriem. Skôr ako produkty opustia závody, vy

konáva sa 100 % test funkčnosti a výkonnosti. Takto mô že

 me našim zákazníkom vždy garantovať perfektné výrob  ky, 

ktoré sa vyznačujú vysokou výkonnosťou a ne slý cha ne 

dlhou životnosťou.

3 Pokroková technológia motorov

Triedy K4 až K7 radov Full Control Plus/Full Control sú vy

bavené inovačnými vodou chladenými motormi a určujú 

nové štandardy. Namiesto ventilátora sa na chladenie mo

tora využíva voda. Skôr ako sa voda použije na čistenie, 

preteká okolo krytu motora a zabezpečuje tak jeho kon

štantné chladenie. Výhody: vysoká výkonnosť a dlhá život

nosť.

4 Rôznorodosť využitia je programom

Kärcher má na trhu najväčšiu ponuku príslušenstva a čistia

cich prostriedkov a tým otvára vysokotlakovému čisteniu 

bezhranične veľa možností použitia. Na takmer každý prob

lém s čistením ponúka Kärcher vhodné riešenie. Dobrým 

príkladom sú plošné čističe Kärcher. Zdvojnásobujú rýchlosť 

čistenia horizontálnych a vertikálnych plôch – bez rušivého 

rozstrekovania vody.

5 Zameranie na zákazníkov

Aby sme pochopili potreby našich zákazníkov, pravidelne 

realizujeme zákaznícke ankety. Takto získané poznatky 

dôs ledne využívame pri vývoji nových produktov. Rovnako 

pracujeme aj na neustálom vylepšovaní našich strojov. Výs

ledkom je inovačná sila: 90 % všetkých produktov značky 

Kärcher na trhu je mladších ako 5 rokov. 

Okrem toho po nú ka Kärcher kompletný systém – vysoko

tlakové čističe rôznych výkonových tried, rôznorodé čis

tiace prostriedky a vhodné príslušenstvo sú ideálnym balí

kom pre každú úlohu. A vďaka nášmu širokému sortimentu 

náhradných dielov sa zákazníci tešia zo svojich zariadení 

obzvlášť dlho.

OBZVLÁŠŤ
VÝKONNÝ

VODOU CHLADENÝ MOTOR
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PRODUKTOVÉ RADY A VÝKONOVÉ TRIEDY PODĽA POTREBY

Kärcher ponúka rôznorodosť – s vysokotlakovými čističmi v rôznych výkonových triedach a rôznych produkto

vých radoch. Za každým produktovým radom sa skrýva individuálny koncept, ktorý splní špeciálne želania 

zákazníkov. Ide tak napríklad o zameranie na pohodlnú obsluhu, kompaktnosť, trvalú udržateľnosť, hmotnosť, zní

ženie hlučnosti a mobilitu. Stručne: V Kärcheri si zaručene každý nájde svoj perfektný vysokotlakový čistič.



PowerPower

Power

Power

360 max.

110 max.

1400 max.
W

l/h

bar

ca. 20 max.
m2/h

420 max.

20 – 130 max.

1800 max.
W

l/h

bar

ca. 30 max.
m2/h

500 max.

20 – 145 max.

2100 max.
W

l/h

bar

ca. 40 max.
m2/h

600 max.

20 – 180 max.

3000 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.

1600 max.
W

l/h

bar

ca. 25 max.
m2/h

1

2 Rad Full Control Plus a Full Control

Vždy správne nastavenie, vždy najlepší výsledok – o to sa 

stará nový rad Full Control Plus a rad Full Control značky 

Kärcher s nastavovaním tlaku na pracovnom nadstavci 

a u    ka     zovateľom tlaku na Full Control Power pištoli. Okrem 

toho majú tieto výrobky te leskopickú rukoväť pre optimál 

 ne odkladanie, osvedčený systém Plug ’n’ Clean pre jedno

duché používanie čistiacich prostriedkov a pri modeloch 

Premium navyše aj hadicový bubon.

1 Správna výkonnostná trieda

Čistiaci výkon vysokotlakového čističa vyplýva z kom

binácie tlaku a prietoku vody. Čím lepšie sú tieto obidva 

faktory navzájom zosúladené, tým ľahšie sa uvoľňujú 

nepoddajné ne čistoty a o to rýchlejšie je možné vyčistiť 

veľké plochy. S ohľadom na rôzne požiadavky na čistenie 

zaraďuje Kärcher svoje stroje do určitých výkonnostných 

tried. Čím viac plochy je potrebné vyčistiť, prípadne čím 

silnejšie je priľnu té znečistenie, o to vyššia je odporúčaná 

výkonnostná trieda. Na čistenie veľkých plôch, ako sú 

napríklad fasády, preto odporúčame obstarať si stroj radu 

K7. Okrem lepších parametrov výkonu ponúkajú vyššie 

triedy strojov aj praktické prídavné funkcie. Napríklad 

väčšie dĺžky hadíc pre výrazne širší pracovný rádius. 

Tým sú hlavne pri častom používaní zabezpečené kratšie 

časy na montáž a demontáž príslušenstva a výrazné plus 

pre pohodlie pri práci.

2
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1

3

OBZVLÁŠŤ
VÝKONNÝ

VODOU CHLADENÝ MOTOR

4 5

6

2

1 Rad Full Control a Full Control Plus

Pri nových strojoch Full Control sa všetko točí okolo Full 

Control Power pištoli – pretože tá je najdôležitejším roz hra

ním medzi používateľom a vysokotlakovým čističom. 

Pre maximálnu kontrolu pri každom používaní premiestnil 

Kärcher všetky dôležité funkcie na Full Control Power Plus 

piš toľ a pracovný nadstavec. Nový pracovný nadstavec 

Multi Jet 3v1 spája tri druhy prúdu. Okrem toho tento 

stroj ponúka dobre prístupnú možnosť odkladania Full Con

trol Power pištole s namontovaným pracovným nadstav

com počas prestávok v práci a súčasne možnosť kompakt

ného odloženia stroja po skončení práce.

2 Perfektné odkladanie hadice

Modely Premium sú vybavené kvalitným hadicovým bub

nom. A modely Standard majú veľký hák na hadicu. Čím je 

možné hadicu po skončení práce riadne odložiť.

Takto sa z vysokotlakového čistenia stáva zážitok: Symboly, pre výber správneho pracovného nadstavca a pre u  

ka      zovateľ stupňa tlaku na LED displeji novej Full Control Power pištoli, poskytujú používateľovi aktívnu podporu 

pri správnom nastavovaní. Mnohé ďalšie premyslené funkcie celý koncept zdokonaľujú  – a zabezpečujú najlepšiu 

a najjednoduchšiu manipuláciu, aká tu ešte nebola.

SPRÁVNE NASTAVENIE PRE KAŽDÚ ÚLOHU

3 Plug ’n’ Clean

Rýchlo, jednoducho, pohodlne – vďaka systému Plug ’n’ Clean 

sa dá čistiaci prostriedok pohodlne vymeniť iba jedným po

hybom ruky.

4 Teleskopické držadlo

Robustné teleskopické držadlo umožňuje pohodlnú pre

pravu ako aj ergonomickú prácu. A pre optimálne odkla

danie sa dá opäť úplne zasunúť.

5 Stabilita a preprava  

Vedenie hadice cez stroj ako aj oporná noha sa starajú 

o obzvlášť vysokú stabilitu. Noha okrem toho slúži ako 

druhý úchyt na prenášanie a uľahčuje prepravu.

6 Vodou chladený motor

Všetky stroje radu Full Control K4K7 sú vybavené vodou 

chladeným motorom – pre vysokú výkonnosť a dlhú 

životnosť.
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1 Full Control Power Plus pištoľ

Tlačidlami na inovatívnej vysokotlakovej pištoli Full Control 

Power Plus nastavíte jednoduchým stláčaním +/ tlak vody 

ako aj dávkovanie čistiaceho prostriedku. 

Vďaka LCD disple   ju je vždy všetko pod kontrolou. LCD disp

lej zobrazuje vždy nastavený aktuálny stav.

2 Pracovný nadstavec Multi Jet 3-v-1

Žiadna výmena, na všetko vystačí pracovný nadstavec 

Multi Jet 3v1 s tro  mi tryskami.  

Plochý prúd pre všetky 3 tlakové stupne, odstráni nečistoty 

z rôznych povrchov. Stupne nastavíte priamo na vysoko  

tlakovej pištoli Full Control Power Plus.   

Stupeň HARD napr. na čistenie betónu, granitu, záhradného 

náradia.  Stupeň MEDIUM napr. pri la koch na autá a moto

cykloch. Stupeň SOFT napr. pri dreve, ratanovom nábytku, 

bicykloch. S rotačnou tryskou odstránite  rýchlo a jednodu

cho najne  poddajnejšiu špinu na tvrdých povrchoch.  

Tryska na nanášanie čistiaceho prostriedku je ideálna 

na nanášanie čistiacich prostriedkov podľa čisteného povr

chu. Dávkovanie čistiaceho prostriedku je možné nastaviť 

taktiež priamo na vysokotlakovej pištoli Full Control Power 

Plus.

1

3

3

3

4

3 Všestranné možnosti využitia

Vďaka rôznorodým možnostiam nastavenia sa dajú rôzne 

citlivé povrchy ako drevo, kameň alebo lakované plochy 

vždy efektívne a šetrne vyčistiť vhodným tlakom. A prak

tický poradca Kärcher navrhne, ktorý pracovný nadstavec 

a ktoré nastavenie sa hodia na akú plochu – pre najlepšie 

výsledky čistenia pri rôznych výzvach.

4 Čistiace prostriedky pre vyšší lesk

Ešte lepší výsledok čistenia sa dá dosiahnuť nanesením

čis tiaceho prostriedku. Jednoducho na pracovnom nad

stav ci Multi Jet 3v1 vyberte trysku na nanášanie čis tia

ceho prostriedku. Vďaka systému Plug ’n’ Clean sa zalo žený 

čistiaci prostriedok nasáva priamo z fľaše a po mocou vod

ného prúdu nanáša na čistený objekt. Dávkovanie čistia

ce ho prostriedku je možné nastaviť priamo na vysokotla

kovej pištoli Full Control Power Plus.

Mimochodom: Používanie čistiacich prostriedkov pri vyso 

ko  tlakovom čistení je veľmi dôležité, avšak často sa podce

ňuje. Čistiace prostriedky Kärcher nielenže podporujú od

straňovanie špiny, ale obsahujú aj ošetrujúce komponenty 

proti rýchlemu opätovnému znečisteniu a chránia pred ne

priaznivým po časím.

CLICK

1 2
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K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Správne nastavenie pre každú úlohu. K 7 Full Control Plus vám poskytne lepšiu kontrolu ako kedykoľvek 
predtým. Tlak a dávkovanie čistiaceho prostriedku je možné regulovať na vy      sokotlakovej pištoli tlačidla
 mi +/ v závislosti od čisteného povrchu a nastavený tlakový stupeň si preveríte rýchlym pohľadom 
na LCD ukazovateľ na Full Control Plus Power pištoli. Nad výberom nadstavcov nemusíte rozmýšľať. Nový 
nadstavec Multi Jet 3v1 vznikol spojením dvoch nadstavcov. Stačí poo točiť a typ prúdu sa zmení. Takto 
budete mať vždy správne nastavenie – pri každom druhu čistenia. Hodí sa na časté používanie na naj 
zažratejšiu špinu. Plošný výkon cca. 60 m²/h.

Plus pre vás

S novou výbavou vyšší tlak. Stroje 
Full Control Plus vybavené novým 
príslušenstvom disponujú vyšším 
tlakom ako predchodcovia rovnakej 
triedy. Pohodlné intuitívne ovládanie.

Menej príslušenstva - viac možností

Spojili sme dva nadstavce do jedného.
Nový pracovný Multi Jet 3v1. Stačí 
pootočiť a zmení sa druh prúdu. O os 
tatné sa postará nová prepracovaná 
Full Control Plus Power pištoľ vyba
vená tlačidlami  +/ a LCD displejom.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

K Full Control Plus vysokotlaková pištoľ s tlačidlami +/ a LCD disple

jom s ovládaním tlaku a dávkovaním čistiaceho prostriedku

K Hadicový bubon pre pohodlné odkladanie hadice

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predĺ

ženej opornej nohe

K Pracovný nadstavec Multi Jet 3v1

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

AKCIA

NOVINKA

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–180 / 2–18

Prietok max. l/h 600

Plošný výkon cca. m²/h 60

Príkon kW 3

Max. teplota na prívode °C 60

Hmotnosť bez príslušenstva kg 18

Rozmery (d × š × v) mm 463 × 330 × 667

Výbava K 7 Premium Full Control Plus Car & Home K 7 Premium Full Control Plus Flex

Vysokotlaková hadica 10 m 10 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  K K

Vysokotlaková pištoľ  G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody  K K

Pracovný nadstavec Multi Jet 3-v-1  K K

Plošný čistič  T 450 K

Čistiaci prostriedok  Čistič kameňa a fasády 3-v-1 (1 l) Autošampón 3v1 –

Vodný filter K K

Objednávacie číslo 9.502-380.0 1.317-138.0

Cena v €*  659,- namiesto 699,99 589,- namiesto 629,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     

Výbava zodpovedá K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
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Vodou chladený motor

Rýchle, jednoduché a pohodlné

Vďaka systému Plug ‘n‘ Clean sa dá 
čistiaci prostriedok vymeniť iba 
jedným pohybom ruky.

Vodou chladený motor

Vodou chladená motorová technika, 
odvodená z profesionálnej rady pro
duktov Kärcher, sa stará o kon štantné 
chladenie motora a umožňuje mimo
riadnu výkonnosť a dlhú životnosť.

Výbava zodpovedá K 7 Full Control Pus Home

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 7 FULL CONTROL PLUS

K Full Control Plus vysokotlaková pištoľ s tlačidlami +/ a LCD disple

jom s ovládaním tlaku a dávkovaním čistiaceho prostriedku

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predĺ

ženej opornej nohe

K Pracovný nadstavec Multi Jet 3v1

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–180 / 2–18

Prietok max. l/h 600

Plošný výkon cca. m²/h 60

Príkon kW 3

Max. teplota na prívode °C 60

Hmotnosť bez príslušenstva kg 17,6

Rozmery (d × š × v) mm 463 × 330 × 667

Výbava K 7 Full Control Plus Home K 7 Full Control Plus

Vysokotlaková hadica 10 m 10 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice – –

Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K K

Pracovný nadstavec Multi Jet 3-v-1 K K

Plošný čistič T 450 –

Čistiaci prostriedok Čistič kameňa a fasády 3-v-1 (1 l) –

Vodný filter K K

Objednávacie číslo 1.317-032.0 1.317-030.0

Cena v €* 609,99 559,99

27

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

O
U

TD
O

O
R





K 7

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

K Quick Connect

K Systém Plug ’n’ Clean

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–160 / 2–16

Prietok max. l/h 600

Plošný výkon cca. m²/h 60

Príkon kW 3,0

Max. teplota na prívode °C 60

Hmotnosť bez príslušenstva kg 19,1

Rozmery (d × š × v) mm 404 × 461 × 968

Výbava K 7

Vysokotlaková hadica 10 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice –

Vysokotlaková pištoľ K

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet K

Rotačná tryska K

Plošný čistič –

Čistiaci prostriedok univerzálny čistič (1 l)

Vodný filter K

Objednávacie číslo 1.168-502.0

Cena v €* 499,99

Výbava zodpovedá K 7

K 7

Rad K 7 je vybavený vodou chladeným motorom a bol vyvinutý na časté použitie a silné znečistenie 
chodníkov, bazénov, bicyklov alebo väčších áut. Bohatý balík výbavy zahŕňa pištoľ s praktickou 
prípojkou so systémom Quick Connect, 10 m dlhú gumenú vysokotlakovú hadicu, vodný filter na ochranu 
čerpadla, pracovný nadstavec Vario Power Jet, ako aj rotačnú trysku s rotujúcim bodovým prúdom. 
Čistiaci prostriedok vo fľaši Plug ’n’ Clean celý balík dopĺňa.

Vodou chladený motor

Rýchle, jednoduché a pohodlné

Vďaka systému Plug ‘n‘ Clean sa dá 
čistiaci prostriedok vymeniť iba 
jedným pohybom ruky.

Vodou chladený motor

Vodou chladená motorová technika, 
odvodená z profesionálnej rady pro
duktov Kärcher, sa stará o kon štantné 
chladenie motora a umožňuje mimo
riadnu výkonnosť a dlhú životnosť.

Vodou chladený motor+100 % SILY

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.
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K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Správne nastavenie pre každú úlohu. Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus s hadicovým 
bubnom sa ideálne hodí na stredne silné znečistenie. Počas celej doby je vďaka vysokotlakovej pištoli 
čistenie plne pod kontrolou. Ovládanie tlaku a dávkovanie umývacieho prostriedku je možné stlačením 
tlačidiel na novej vysokotlakovej pištoli. Plošný výkon cca. 40 m²/h. 

Full Control Plus

Nová prepracovaná vysokotlaková 
pištoľ s LCD displejom a tlačidlami 
pre reguláciu tlaku a čistiaceho pro
striedku. S funkciou Quick Connect. 

Navíjací bubon zvyšuje komfort 

Praktický navíjací bubon predlžuje 
životnosť vysokotlakovej hadice. 
Hadica sa nemotá pod nohami, má 
vždy svoje miesto.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

K Full Control Plus vysokotlaková pištoľ s tlačidlami +/ a LCD disple

jom s ovládaním tlaku a dávkovaním čistiaceho prostriedku

K Pracovný nadstavec Multi Jet 3v1

K Hadicový bubon pre pohodlné odkladanie hadice

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice a predĺ

ženej opornej nohe

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

AKCIA

NOVINKA

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–145 / 2–14,5

Prietok max. l/h 500

Plošný výkon cca. m²/h 40

Príkon kW 2,1

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 13,1

Rozmery (d × š × v) mm 411 × 305 × 584

Výbava K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood K 5 Premium Full Control Plus

Vysokotlaková hadica 8 m, H10 Q Quick Connect 8 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice K K

Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus G 180 Q Full Control Plus

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K K

Pracovný nadstavec Multi Jet 3-v-1 K K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet – –

Plošný čistič T 350 –

Čistiaci prostriedok Prostriedok na čistenie dreva 3v1 (1 l) –

Vodný filter K K

Objednávacie číslo 1.324-640.0 1.324-630.0

Cena v €* 479,- namiesto 519,99 429,99

Výbava zodpovedá K 5 Premium Full Control Plus Flex Home  
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K 5 FULL CONTROL

Správne nastavenie pre každú úlohu. K 5 Full Control vám poskytne lepšiu kontrolu ako kedykoľvek 
predtým. Tlak sa dá regulovať na pracovnom nadstavci v závislosti od čisteného povrchu a nastavený 
tlakový stupeň si preveríte rýchlym pohľadom na LED ukazovateľ na Full Control Power pištoľ. Takto 
budete mať vždy správne nastavenie – pri každom druhu čistenia. Hodí sa na pravidelné používanie 
na stredne silné znečistenie. Plošný výkon cca. 40 m²/h.

Full Control

Tlak sa reguluje otáčaním pracovného 
nadstavca Vario Power Jet. LED 
displej na Full Control Power pištoli 
umož ňu   je jednoduchú kontrolu vyko
naného nastavenia.

Súprava pre dom (Home Kit)

Plošný čistič T 350 a čistič kameňa 
a fasády 3v1. Plošný čistič je 
ideálne riešenie na veľké plochy. 
Je použiteľný aj na kolmých plochách.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 5 FULL CONTROL

K Full Control Power pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice 

a predĺženej opornej nohe

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

AKCIA

NOVINKA

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–145 / 2–14,5

Prietok max. l/h 500

Plošný výkon cca. m²/h 40

Príkon kW 2,1

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 12,7

Rozmery (d × š × v) mm 397 × 305 × 584

Výbava K 5 Full Control Car & Home

Vysokotlaková hadica  8 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  K

Vysokotlaková pištoľ  G 145 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody  K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  K

Rotačná tryska  K

Plošný čistič  T 350

Čistiaci prostriedok Čistič kameňa a fasády 3-v-1 (1 l)

Vodný filter K

Napeňovacia tryska K

Rotačná kefa K

Koncentrovaný autošampón 1l K

Objednávacie číslo  1.324-505.0

Cena v €*  399,- namiesto 479,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     

Výbava zodpovedá K 5 Full Control Car & Home
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Príslušenstvo vždy poruke

Full Control Power pištoľ a pripojený 
pracovný nadstavec sa dajú počas 
pracovných prestávok pohodlne 
odložiť na stroji. 

Šetrenie zdrojmi

Nasávanie vody umožňuje využitie 
alternatívnych vodných zdrojov, ako 
sú napríklad dažďové kade alebo 
kanistre. (Nasávacia hadica SH 5 
eco!ogic 2.642100.0)

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 5 FULL CONTROL PLUS

K Full Control Plus vysokotlaková pištoľ s tlačidlami +/ a LCD 

displejom s ovládaním tlaku a dávkovaním čistiaceho pro

striedku

K Pracovný nadstavec Multi Jet 3v1

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice 

a predĺženej opornej nohe

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

NOVINKA

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–145 / 2–14,5

Prietok max. l/h 500

Plošný výkon cca. m²/h 40

Príkon kW 2,1

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 12,7

Rozmery (d × š × v) mm 397 × 305 × 584

Výbava K 5 Full Control Plus

Vysokotlaková hadica 8 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice –

Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control Plus

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K

Pracovný nadstavec Multi Jet 3-v-1 K

Plošný čistič –

Čistiaci prostriedok –

Vodný filter K

Napeňovacia tryska –

Rotačná kefa –

Koncentrovaný autošampón 1l –

Objednávacie číslo 1.324-520.0

Cena v €* 409,99

Výbava zodpovedá K 5 Full Control Plus
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Výbava zodpovedá K 5

K 5

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

K Quick Connect

K Systém Plug ’n’ Clean

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–145/2–14,5

Prietok max. l/h 500

Plošný výkon cca. m²/h 40

Príkon kW 2,1

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 12,8

Rozmery (d × š × v) mm 344 x 396 x 875

Výbava K 5

Vysokotlaková hadica 8 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice –

Vysokotlaková pištoľ K

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet K

Rotačná tryska K

Plošný čistič –

Čistiaci prostriedok univerzálny čistič (1 l)

Vodný filter K

Objednávacie číslo 1.180-633.0

Cena v €* 329,99

K 5

Rad K 5 bol vyvinutý na stredne silné znečistenie a prinesie rovnako lesk väčším autám, kamenným 
múrom alebo bicyklom. Stroje sú vybavené výkonným vodou chladeným motorom a majú pištoľ so 
systémom Quick Connect, 8 m vysokotlakovú hadicu, pracovný nadstavec Vario Power Jet na citlivé 
plochy, ako aj rotačnú trysku na silné znečistenie. Vodný filter spoľahlivo chráni čerpadlo pred 
znečistením. Celý balík uzatvára čistiaci prostriedok Kärcher v praktickej fľaši Plug ’n’ Clean.

Vodou chladený motor

Rýchle, jednoduché a pohodlné

Vďaka systému Plug ‘n‘ Clean sa dá 
čistiaci prostriedok vymeniť iba 
jedným pohybom ruky.

Vodou chladený motor

Vodou chladená motorová technika, 
odvodená z profesionálnej rady pro
duktov Kärcher, sa stará o kon štantné 
chladenie motora a umožňuje mimo
riadnu výkonnosť a dlhú životnosť.

Vodou chladený motor+100 % SILY

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.
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K 4 PREMIUM FULL CONTROL

Správne nastavenie pre každú úlohu. K 4 Premium Full Control s hadicovým bubnom vám poskytne lep
šiu kontrolu ako kedykoľvek predtým. Tlak sa dá regulovať na pracovnom nadstavci v závislosti od čiste
ného povrchu a nastavený tlakový stupeň si preveríte rýchlym pohľadom na LED ukazovateľ na Full Con
trol Power pištoli. Takto budete mať vždy správne nastavenie – pri každom druhu čistenia. Hodí sa na 
príležitostné používanie na stredne silné znečistenie. Plošný výkon cca. 30 m²/h.

OBZVLÁŠŤ
VÝKONNÝ

VODOU CHLADENÝ MOTOR

Rýchle, jednoduché a pohodlné

Vďaka systému Plug ‘n‘ Clean sa dá 
čistiaci prostriedok vymeniť iba 
jedným pohybom ruky.

Vynikajúci výkon

Moderný vodou chladený motor sa 
vyznačuje obzvlášť dlhou životnosťou 
a výkonnosťou.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

Výbava zodpovedá K 4 Premium Full Control Home

K 4 PREMIUM FULL CONTROL 

K Full Control Power pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice 

a predĺženej opornej nohe

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

K Hadicový bubon pre pohodlné odkladanie hadice

Vodou chladený motor+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–130 / 2–13

Prietok max. l/h 420

Plošný výkon cca. m²/h 30

Príkon kW 1,8

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 11,95

Rozmery (d × š × v) mm 411 × 305 × 584

Výbava                                                                                                                              K 4 Premium Full Control Home

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  K

Vysokotlaková pištoľ  G 145 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody  K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  K

Rotačná tryska  K

Plošný čistič  T 350

Čistiaci prostriedok Čistič kameňa a fasády 3-v-1 (1 l)

Vodný filter K

Objednávacie číslo  1.324-103.0

Cena v €*  359,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     
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K 4 FULL CONTROL

Správne nastavenie pre každú úlohu. K 4 Full Control vám poskytne lepšiu kontrolu ako kedykoľvek 
predtým. Tlak sa dá regulovať na pracovnom nadstavci v závislosti od čisteného povrchu a nastavený 
tlakový stupeň si preveríte rýchlym pohľadom na LED ukazovateľ na Full Control Power pištoli. Takto 
budete mať vždy správne nastavenie – pri každom druhu čistenia. Hodí sa na príležitostné používanie 
na stredne silné znečistenie. Plošný výkon cca. 30 m²/h.

Full Control

Tlak sa reguluje otáčaním pracovného 
nadstavca Vario Power Jet. LED 
displej na Full Control Power pištoli 
umožňuje jednoduchú kontrolu vyko
naného nastavenia.

Komfort na kolesách

Dve veľké kolesá s ľahkým chodom 
uľahčujú prepravu aj v členitom 
teréne, bez problémov zdolajú aj 
schody.

K 4 FULL CONTROL

K Full Control Power pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice 

a predĺženej opornej nohe

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

AKCIA

NOVINKA

Výbava zodpovedá K 4 Full Control Car & Home 

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–130 / 2–13

Prietok max. l/h 420

Plošný výkon cca. m²/h 30

Príkon kW 1,8

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 11,4

Rozmery (d × š × v) mm 397 × 305 × 584

Výbava                                                                                                                              K 4 Full Control Car & Home

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  –

Vysokotlaková pištoľ  G 145 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody  K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  K

Rotačná tryska  K

Plošný čistič  T 350

Čistiaci prostriedok Čistič kameňa a fasády 3-v-1 (1 l) Autošampón 3v1 (1 l)

Vodný filter K

Rot. umýv. kefa, napeňovacia tryska 0,3 l K

Objednávacie číslo  1.324-008.0

Cena v €*  299,- namiesto 369,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     
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Teleskopická rukoväť

Nastavenie výšky kvalitnej hliníkovej 
rukoväte podľa individuálnej požia
davky pre pohodlnú prácu. Rukoväť je 
kompletne zasúvateľná, čím zaručuje 
optimálne odkladanie.

Pohodlie pri práci aj po práci

Stabilná široká noha využiteľná aj 
na prepravu.

Výbava zodpovedá K 4 Full Control

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 4 FULL CONTROL

K Full Control Power pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Maximálna stabilita vďaka nízkemu ťažisku, vedeniu hadice 

a predĺženej opornej nohe

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

Vodou chladený motor+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–130 / 2–13

Prietok max. l/h 420

Plošný výkon cca. m²/h 30

Príkon kW 1,8

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 11,4

Rozmery (d × š × v) mm 397 × 305 × 584

Výbava K 4 Full Control

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice –

Vysokotlaková pištoľ G 145 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet K

Rotačná tryska K

Plošný čistič –

Čistiaci prostriedok –

Vodný filter K

Objednávacie číslo 1.324-000.0

Cena v €* 259,99
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Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.



Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–130/2–13

Prietok max. l/h 420

Plošný výkon cca. m²/h 30

Príkon kW 1,8

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 11,8

Rozmery (d × š × v) mm 300 x 394 x 876

Výbava K 4

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice –

Vysokotlaková pištoľ K

Použitie čistiaceho prostriedku Systém Plug ’n’ Clean

Nasávanie vody K

Pracovný nadstavec Vario Power Jet K

Rotačná tryska K

Plošný čistič –

Čistiaci prostriedok univerzálny čistič (1 l)

Vodný filter K

Objednávacie číslo 1.180-150.0

Cena v €* 239,99

Výbava zodpovedá K 4 

K 4

Výkonné vodou chladené motory s dlhou životnosťou sú centrálnym znakom radu K 4. Stroje s  pištoľou 
so systémom Quick Connect a 6 m dlhou vysokotlakovou hadicou boli skonštruované na príležitostné 
použitie a stredne silnú špinu. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power Jet a rotačnej tryske optimálne 
vyčistíte autá, záhradné ploty, bicykle a pod. Zabudovaný vodný filter v prívode vody chráni čerpadlo 
spoľahlivo pred znečistením. Okrem toho k štandardnej výbave patrí: čistiaci prostriedok Kärcher v  prak
tickej fľaši Plug ’n’ Clean.

Vodou chladený motor

Rýchle, jednoduché a pohodlné

Vďaka systému Plug ‘n‘ Clean sa dá 
čistiaci prostriedok vymeniť iba 
jedným pohybom ruky.

Vodou chladený motor

Vodou chladená motorová technika, 
odvodená z profesionálnej rady pro
duktov Kärcher, sa stará o kon štantné 
chladenie motora a umožňuje mimo
riadnu výkonnosť a dlhú životnosť.

K 4

K Obzvlášť výkonný vodou chladený motor

K Quick Connect

K Systém Plug ’n’ Clean

Vodou chladený motor+100 % SILY

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.
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Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.



K 3 PREMIUM FULL CONTROL

Správne nastavenie pre každú úlohu. K 3 Premium Full Control sa ideálne hodí na príležitostné použitie 
na ľahké znečistenie. Vďaka rukoväti a kolesám s ľahkým chodom sa ním perfektne manévruje, čo umož
ňuje flexibilné využitie. Plošný výkon cca. 25 m²/h.

Full Control pištoľ

Vysokotlaková pištoľ s ukazovateľom 
tlakových stupňov. Otáčaním Vario 
Power Jet pracovného nadstavca je 
možné regulovať tlak na želaný stu
peň. Označenie tlakových stup ňov 
priamo na pracovnom nadstavci.

Výbava zodpovedá K 3 Premium Full Control

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 3 PREMIUM FULL CONTROL

K Full Control pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Hadicový bubon

K Nádrž na čistiaci prostriedok

+100 % SILY

AKCIA

NOVINKA

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–120 / 2–12

Prietok max. l/h 380

Plošný výkon cca. m²/h 25

Príkon kW 1,6

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 5,64

Rozmery (d × š × v) mm 351 × 281 × 600

Výbava K 3 Premium Full Control

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  K

Vysokotlaková pištoľ  G 120 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku odnímateľná nádrž

Nasávanie vody  –

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  K

Rotačná tryska  K

Plošný čistič  –

Čistiaci prostriedok –

Vodný filter K

Objednávacie číslo  1.602-650.0

Cena v €*  169,- namiesto 199,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     

Praktická nádrž na čistiaci prostriedok

Praktická nádrž na čistiaci prostriedok 
zjednodušuje použitie čistiacich pro
striedkov. Spojenie vysokého tlaku 
s čistiacim prostriedkom zvyšuje čis
tia cu silu.
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K 3 FULL CONTROL 

Správne nastavenie pre každú úlohu. K 3 Full Control sa ideálne hodí na príležitostné použitie na ľahké 
znečistenie. Vďaka rukoväti a kolesám s ľahkým chodom sa ním perfektne manévruje, čo umož ňuje flexi 
bilné využitie. Plošný výkon cca. 25 m²/h.

G 120 Q Full Control

Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Full 
Control s ukazovateľom tlakových 
stupňov s nastavovaním stupňov 
priamo na pracovnom nadstavci Vario 
Power Jet. 

K 3 FULL CONTROL

K Full Control pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Nádrž na čistiaci prostriedok

K Optimálna mobilita vďaka kolesám a teleskopickej rukoväti

K Model K 3 Full Control Car & Home je vybavený špeciálnym príslušenstvom  

pre čistenie auta a okollia domu

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–120 / 2–12

Prietok max. l/h 380

Plošný výkon cca. m²/h 25

Príkon kW 1,6

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4,4

Rozmery (d × š × v) mm 307 × 272 × 600

Výbava K 3 Full Control Car & Home T 150

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  –

Vysokotlaková pištoľ  G 120 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku odnímateľná nádrž

Nasávanie vody  –

Pracovný nadstavec Vario Power Jet K

Rotačná tryska  K

Plošný čistič  T 150

Vodný filter  K

Čistiaci prostriedok 0,5 l koncentrát na drevené a kamenné plochy + 0,5 l koncentrovaný autošampón

Napeňovacia tryska K

Umývacia kefa K

Objednávacie číslo  1.602-606.0

Cena v €*  199,- namiesto 209,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

AKCIA

Výbava zodpovedá K 3 Full Control Car & Home T 150

+100 % SILY

Pohodlné čistenie veľkých plôch

Plošný čistič T 150 umožňuje poho
dlné a rýchle čistenie veľkých plôch 
ako sú napr. terasy, prístupové chod
níky a cesty zo zámkovej dlažby, 
samozrejme bez rozstreku.
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Teleskopická rukoväť

Nastavenie výšky rukoväte podľa 
individuálnej požiadavky pre poho
dlnú prácu.

Poriadok pri práci aj po práci

Vďaka držiakom a priestoru určenému 
na odkladanie ostatného príslušen
stva si každý pracovný nadstavec, 
kábel aj vysokotlaková pištoľ nájde 
svoje miesto. 

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 3 FULL CONTROL

K Full Control pištoľ s ukazovateľom tlakových stupňov

K Nádrž na čistiaci prostriedok

K Optimálna mobilita vďaka kolesám a teleskopickej rukoväti

Výbava zodpovedá K 3 Full Control

+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–120 / 2–12

Prietok max. l/h 380

Plošný výkon cca. m²/h 25

Príkon kW 1,6

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4,4

Rozmery (d × š × v) mm 307 × 272 × 600

Výbava K 3 Full Control

Vysokotlaková hadica 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  –

Vysokotlaková pištoľ  G 120 Q Full Control

Použitie čistiaceho prostriedku odnímateľná nádrž

Nasávanie vody  –

Pracovný nadstavec Vario Power Jet K

Rotačná tryska  K

Plošný čistič  –

Vodný filter  K

Čistiaci prostriedok –

Napeňovacia tryska –

Umývacia kefa –

Objednávacie číslo  1.602-600.0

Cena v €*  159,99
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Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.



K 2 FULL CONTROL

Mobilita a flexibilné využitie.  S K 2 Full Control a novými pracovnými nadstavcami budete mať veci 
pod kontrolou viac ako kedykoľvek predtým. Ideálne sa hodí na príležitostné použitie na ľahké zne čis 
tenie. Vďaka rukoväti a kolesám sa ním perfektne manévruje, čo umožňuje flexibilné využitie. Plošný 
výkon cca. 20 m²/h.

Súprava pre dom (Home Kit) pre K2

Plošný čistič T 150 na rýchle čistenie 
veľkých plôch plus koncentrát 
na drevené a kamenné plochy.

Súprava pre auto (Car Kit) pre K2

Umývacia kefa na rýchle odstránenie 
nečistôt veľkých plôch plus koncen
trovaný autošampón a napeňovacia 
tryska pre vytváranie aktívnej peny.

K 2 FULL CONTROL

K Full Control Click Vario Power Jet pracovný nadstavec     

s označením tlakových stupňov

K Optimálna mobilita vďaka kolesám a teleskopickej rukoväti

K Teleskopická rukoväť

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–110 / 2–11

Prietok max. l/h 360

Plošný výkon cca. m²/h 20

Príkon kW 1,4

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4

Rozmery (d × š × v) mm 246 × 280 × 586

Výbava K 2 Full Control Car & Home K 2 Full Control

Vysokotlaková hadica 4 m 4 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  – –

Vysokotlaková pištoľ  G 120 Q G 120 Q

Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom nasávacej hadičky nasávacej hadičky

Nasávanie vody  – –

Pracovný nadstavec Full Control Click Vario Power Jet K K

Rotačná tryska  K K

Vodný filter K K

Plošný čistič  T 150 –

Čistiaci prostriedok 0,5 l koncentrát na drevené a kamenné plochy 

+ 0,5 l koncentrovaný autošampón

–

Napeňovacia tryska K –

Umývacia kefa K –

Objednávacie číslo  1.673-406.0 1.673-400.0

Cena v €*  139,- namiesto 159,99 109,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     

AKCIA

Výbava zodpovedá K 2 Full Control Car & Home

+100 % SILY

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.
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AKCIA

NOVINKA

K 2 COMPACT 

Kompaktný a flexibilný. Kompaktný stroj K 2 Compact sa ideálne hodí na príležitostné použitie na ľahké 
znečistenie. Extrémne šetrný na miesto. Vďaka rukoväti a nízkej hmotnosti sa jednoducho prepravuje. 
Plošný výkon cca. 20 m²/h.

Zachytí nečistoty

Integrovaný jemný vodný filter 
na prívode vody chráni stroj 
pred nečistotami vo vode a jeho 
možným poškodením.

Všetko vždy poruke

Vďaka praktickému odkladaniu príslu
šenstva je možné vysokotlakové 
pištole a pracovné nadstavce uložiť 
bezpečne a aby boli vždy poruke.

+100 % SILY

K 2 COMPACT

K Veľkorysý hák na odkladanie hadice a kábla priamo na stroji

K K výbave patrí integrovaný mechanizmus na nasávanie čistiaceho 

prostriedku

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 110 / 11

Prietok max. l/h 360

Plošný výkon cca. m²/h 20

Príkon kW 1,4

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4

Rozmery (d × š × v) mm 176 × 280 × 443

Výbava K 2 Compact Car & Home T 150

Vysokotlaková hadica 4 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  –

Vysokotlaková pištoľ  štandard

Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom napeňovacej trysky

Nasávanie vody  –

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  –

Rotačná tryska  K

Jednoduchý pracovný nadstavec  K

Plošný čistič  T 150

Čistiaci prostriedok 0,5 l koncentrát na drevené a kamenné plochy + 0,5 l koncentrovaný autošampón

Napeňovacia tryska K

Umývacia kefa K

Vodný filter K

Objednávacie číslo  1.673-130.0

Cena v €*  109,- namiesto 129,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

Výbava zodpovedá K 2 Compact Car & Home T 150
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Rýchlejšie s čistiacim prostriedkom

K výbave vysokotlakových čističov 
K2 Compact patrí integrovaný nasá
vací mechanizmus pre čistiace pro
striedky. Spojenie vysokého tlaku 
s čistiacim prostriedkom zvyšuje čis
tia cu silu.

Jednoduché ovládanie

Stačí otočiť spínačom a čistenie môže 
začať. 

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

+100 % SILY

K 2 COMPACT

K Veľkorysý hák na odkladanie hadice a kábla priamo na stroji

K K výbave patrí integrovaný mechanizmus na nasávanie čistiaceho 

prostriedku

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 110 / 11

Prietok max. l/h 360

Plošný výkon cca. m²/h 20

Príkon kW 1,4

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4

Rozmery (d × š × v) mm 176 × 280 × 443

Výbava K 2 Compact

Vysokotlaková hadica 4 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  –

Vysokotlaková pištoľ  štandard

Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom nasávacej hadičky

Nasávanie vody  –

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  –

Rotačná tryska  K

Jednoduchý pracovný nadstavec  K

Plošný čistič  –

Čistiaci prostriedok –

Napeňovacia tryska –

Umývacia kefa –

Vodný filter –

Objednávacie číslo  1.673-121.0

Cena v €*  89,99

Výbava zodpovedá K 2 Compact
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Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.



K 2 BASIC  

Flexibilita, mobilita a úspora času. Kompaktný stroj K 2 Basic je ideálnym riešením pre príležitostné 
čistenie a na ľahšie znečistenie okolo domu (napr. na bicykloch, záhradnom náradí, záhradnom nábytku).
Extrémne šetrný na miesto a vďaka rukoväti a nízkej hmotnosti sa jednoducho prepravuje. Plošný výkon 
cca. 20 m²/h.

Plná čistiaca sila

Integrovaný mechanizmus na na sá
vanie čistiaceho prostriedku.

Výbava zodpovedá K 2 Basic

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

K 2 BASIC

K Veľkorysý hák na odkladanie hadice a kábla priamo na stroji

K K výbave všetkých vysokotlakových čističov Kärcher patrí 

integrovaný mechanizmus na nasávanie čistiaceho prostriedku

+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 110 / 11

Prietok max. l/h 360

Plošný výkon cca. m²/h 20

Príkon kW 1,4

Max. teplota na prívode °C 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4

Rozmery (d × š × v) mm 176 × 280 × 443

Výbava K 2 Basic

Vysokotlaková hadica 3 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  –

Vysokotlaková pištoľ  štandard

Použitie čistiaceho prostriedku prostredníctvom nasávacej hadičky

Nasávanie vody  –

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  –

Rotačná tryska  K

Jednoduchý pracovný nadstavec  –

Čistiaci prostriedok –

Vodný filter K

Objednávacie číslo  1.673-159.0

Cena v €*  69,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     
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K 2 BATTERY  

Flexibilnejšie tlakové čistenie bez kábla. Batériový vysokotlakový čistič s výdržou batérie až 17 minút sa 
hodí na všestranné použitie okolo domu  nezávisle od zdroja prúdu. Vrátane pištole s analógovým displejom.

Výbava zodpovedá K 2 Battery Set

K 2 BATTERY SET

K Pohon na batérie

K Pištoľ s analógovým displejom

K S  vymeniteľnou 36 V / 5,2 Ah batériou

+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar 110

Prietok max. l/h 310

Výdrž batérie min 17

Doba nabíjania batérie min 560

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4

Rozmery (d × š × v) mm 176 × 280 × 443

Výbava K 2 Battery Set

Vysokotlaková pištoľ G 120 Q, Boost

Batéria V / Ah 36 / 5,2 / lítiumiónová batéria

Jednoduchý pracovný nadstavec  K

Rotačná tryska K

Nabíjačka  Štandardná nabíjačka

Nasávanie vody  K

Použitie čistiaceho prostriedku

prostredníctvom

 Nasávacia hadica

Objednávacie číslo  1.117-220.0

Cena v €*  349,99

K  Štandardná výbava     

Schopnosť nasávania

Kompatibilný s hadicou na nasáva
nie vody značky Kärcher pre čiste
nie nezávislé od vodnej prípojky. 
Vďaka efektívnemu a súčasne šetr
nému strednému tlaku sa KHB 5 
ideálne hodí na rýchle vyčistenie 
záhradných strojov, záhradného 
nábytku prípadne motocyklov.

Pohon na batérie

Čistenie bez elektrickej prípojky. 

S inovatívnou technológiou reálneho 
času: Zvyšná doba chodu sa zobrazuje 
na displeji batérie. Kompatibilný s 
batériami 36 V systému lítiumióno
vých batérií Kärcher.

NOVINKA
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Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.



Pohon na batérie

Čistenie bez elektrickej prípojky. 

S inovatívnou technológiou reál
neho času: Zvyšná doba chodu sa 
zobrazuje na displeji batérie. Kom
patibilný s batériami 18 V systému 
lítiumiónových batérií Kärcher.

KHB 5 BATTERY SET  

Vždy poruke. Stačí pripojiť hadicu a môžete začať: s inovačným čističom KHB 5 Battery značky Kärcher s 
vymeniteľnou 18 V lítiumiónovou batériou na rýchle čistenie v prípade potreby okolo domu – bez 
elektrickej prípojky. Vďaka efektívnemu a súčasne šetrnému strednému tlaku sa KHB 5 ideálne hodí na 
rýchle vyčistenie záhradných strojov, záhradného nábytku prípadne motocyklov.

Výbava zodpovedá KHB 5 Battery Set

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

KHB 5 BATTERY SET

K Strednotlakový čistič držaný v ruke

K S vymeniteľnou 18 V / 2,6 Ah lítiumiónovou batériou

+100 % SILY

Technické údaje

Max. tlak bar 24

Prietok max. l/h 200

Výdrž batérie min 10

Doba nabíjania batérie min 290

Hmotnosť s batériou kg 2,7

Rozmery (d × š × v) mm 397 × 132 × 344

Výbava KHB 5 Battery Set

Batéria V / Ah 18 / 2,6 lítiumiónová

Jednoduchý pracovný nadstavec  K

Rotačná tryska  K

Nabíjačka Štandardná nabíjačka

Nasávanie vody  K

Objednávacie číslo  1.328-100.0

Cena v €*  249,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     

Na plošné čistenie

Ručná power kefa na drhnutie PS 
20 má ochranu proti rozstreku so 
štetinami a je otočná o 90°. 
Ideálne sa hodí na čistenie malých 
plôch a schodov. Dá sa dokúpiť 
ako prídavné príslušenstvo.

NOVINKA
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Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.



RAD S BENZÍNOVÝM MOTOROM

Maximálna flexibilita. Úplne bez elektrického prúdu. Rad G to umožňuje. Výkonné benzínové motory 
robia zariadenia nezávislými od napájania prúdom. Rad G sa vďaka stabilnému rámu a veľkým kolesám 
hodí aj na použitie v náročnom teréne. 

Nezávislosť na elektrickej sieti

Výkonný benzínový motor sa ľahko 
štartuje a umožňuje čistenie nezávislé 
na elektrickej sieti. 

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 58  73. Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 78  81.

G 7.10

K  Výkonný benzínový motor

K Držiak pištole a držiak hadice

K Terénne obutie

G 4.10

K     Výkonný benzínový motor

K Držiak pištole a držiak hadice

K Robustný rám

Technické údaje

Max. tlak bar/MPa 20–160 / 2–16 20–120 / 2–12

Prietok max. l/h Max. 470 Max. 420

Príkon k/kW 5,5/4,0 2,8/2,0

Max. teplota na prívode °C 40 40

Hmotnosť bez príslušenstva kg 30,5 23,9

Rozmery (d × š × v) mm 597 × 547 × 620 400 × 501 × 584

Výbava

Vysokotlaková hadica 7,5 m 6 m

Navíjanie vysokotlakovej hadice  – –

Vysokotlaková pištoľ  štandard Quick Connect štandard Quick Connect

Pracovný nadstavec Vario Power Jet  K K

Rotačná tryska  K K

Zabudovaný jemný vodný filter  K K

Objednávacie číslo  1.194-701.0 1.133-622.0

Cena v €*  849,99 549,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     
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PERFEKTNÁ VÝBAVA – PERFEKTNÁ ČISTOTA

Špeciálne príslušenstvo a program čistiacich prostriedkov Kärcher ponúka na každú úlohu správne 
riešenie. Či kefy, pracovné nadstavce, plošné čističe alebo špeciálne aplikácie – naši všestranní a vý  
konní pomocníci nedajú špine žiadnu šancu.



4 Power kefa WB 150

Šetriaca sila s plnou energiou: Inovatívna umývacia kefa 

s 2 rotujúcimi tryskami s plochým prúdom čistí chúlostivé 

plochy bez rozstrekovania vody – od laku cez sklo až 

po plast. Vďaka inteligentnej kombinácii vysokotlakového 

prúdu vody a ručného tlaku kefy ušetrí energiu, vodu a až 

30 % času.

5 Čistič na sklenené plochy

Čistič na sklo od firmy Kärcher, s jedinečným zložením 

3v1, umožňuje vyschnutie sklenených tabúľ bez šmúh, 

šetrí cenný čas a chráni pred opätovným znečistením. 

Skrátka: ideálne riešenie pre veľké a ťažko prístupné 

sklenené plochy, ako sú zimné záhrady, sklenené fasády 

a skleníky.

1 Veľký pomocník pre ťažko prístupné kúty

Blízko položené, členité a tým ťažko prístupné miesta 

najlepšie dosiahnete pomocou krátkeho pracovného 

nadstavca Vario Power Jet Short 360°. 360° hlava trysky 

a krátky pracovný nadstavec umožňujú pohodlné čiste

nie. Výhodný pracovný uhol znižuje rozstrekovanie vody 

na minimum. Pri chúlostivých povrchoch je možné tlak 

plynulo regulovať.

2 Penovacia tryska Connect ’n’ Clean FJ 10 C

Inovačná penovacia tryska na výrobu a nanášanie inten

zívnej peny sa ideálne hodí na čistenie áut, motocyklov 

a pod., ako aj na použitie ošetrovacích prostriedkov 

na drevených a fasádnych plochách. Penovacia tryska sa 

predáva v súprave s rôznymi čistiacimi prostriedkami. 

Vďaka praktickému systému rýchlej výmeny je možné 

rôzne čistiace prostriedky vymeniť jednoduchým klik

nutím.

3 Čistiace prostriedky s trojnásobným účinkom

Čistiace prostriedky značky Kärcher sa vyznačujú jedi

nečným princípom účinku 3v1. Okrem perfektného 

čistiaceho účinku ponúkajú tieto multitalenty šetrnú 

starostlivosť a spoľahlivú ochranu. Navyše stavil Kär

cher používaním obnoviteľných a prírodných surovín 

na trvalú udržateľnosť. Presvedčivý je aj inteligentný 

koncept fliaš. Či už vo fľaši pripravené na založenie 

(systém Plug ’n’ Clean), na plnenie do nádrže na čistiaci 

prostriedok alebo ako nádoba na nasávanie pomocou 

hadičky – nové čistiace prostriedky sa univerzálne hodia 

pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher. 

1

32 5

43
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KVALITA OD KOHÚTIKA AŽ PO ZARIADENIE

Záhradné hadice, prípojky, univerzálne spojky a pod. značky Kärcher sú optimál 

 ne prispôsobené príslušnej oblasti využitia príp. pre príslušné za  ria denie. Systé 

mové príslušenstvo Kärcher perfekcionalizuje vysokotla ko  vé čistenie a za   vlažo 

vanie záhrady a neustále presviedča maximálnou kva litou a dlhou život  nos    ť   ou 

ako aj pohodlnou manipuláciou. Všetky riešenia sú okamžite pripravené na po  u

žitie.

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Systémové príslušenstvo

Hadicová súprava pre VT 
čističe 
2.645-156.0

Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie a za  
vlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® 
(3/4“), prípojkou na vodovodný kohútik G3/4,  
univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzál
nou spojkou so systémom Aqua Stop. 

25,00
namiesto 

31,99

Hadica PrimoFlex® 
1/2“ 20 m 
2.645-138.0

Extra robustná a voči zalomeniu odolná záhradná 
hadica PrimoFlex® (1/2“). 20 m dlhá. S výpletom 
odolným voči tlaku. Zdravotne nezávadná. 
Prietržný tlak: 24 bar.  
Vysoká odolnosť voči teplotám od –20 do 65 °C

21,99
(1,099/meter)

Hadicový vozík 
HT 3.420 Kit 1/2“
2.645-166.0

Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou rukoväťou 
na posúvanie, zahnutou prípojkou, voľnobežnou 
ručnou kľukou a rafinovanou sklápacou funkciou 
pre úsporné odkladanie.

69,99

Držiak hadice Premium 
HR 7.315 Kit 1/2“
2.645-164.0

Rozsiahlo vybavená zavlažovacia stanica. So sní   
mateľným hadicovým bubnom, s držiakom postre
kovačov a spŕch ako aj veľkým odkladacím boxom 
a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nad  
stavcov.

79,99

Univerzálna hadicová 
spojka
2.645-191.0

Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým 
dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.

3,99

Vodný filter 
4.730-059.0

Zabraňuje, aby sa čiastočky špiny zo znečistenej 
vody dostali do vysokotlakového čerpadla 
a poškodili ho.

16,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

AKCIA
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PLOŠNÉ ČISTIČE

TRacer, plošné čističe značky Kärcher, umožňujú rýchle a efektívne čistenie 

všetkých vonkajších plôch bez rozstrekovania vody. Pre šetrné ošetrovanie rôz

nych krytín, ako je drevo alebo kameň, sa dá tlak príslušne prispôsobiť. Plošné 

čističe Kärcher sa so svojím rotačným ramenom Twinjet postarajú o veľkoplošné 

odstránenie špiny a v porovnaní s pracovným nadstav  com čistia dvakrát rýchlej

šie. Vďaka takzvanému efektu vznášadla sa TRacer obzvlášť jednoducho 

manévruje. Pre čistený terén s mnohými kútmi a hranami, ako sú napríklad 

schody, odporúčame kefu PS 40 na intenzívne drhnutie s praktickou stierkou.

JEDINEČNÉ VÝHODY

K     Čistenie všetkých vonkajších plôch bez rozstrekovania vody

K Prispôsobenie čistiaceho tlaku

K Efektívne a jednoduché čistenie kútov a okrajov

K Jednoduché manévrovanie vďaka efektu vznášadla

K Ochranná mriežka na štrkové plochy

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Systémové príslušenstvo

Hadicová súprava pre VT 
čističe 
2.645-156.0

Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie a za  
vlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® 
(3/4“), prípojkou na vodovodný kohútik G3/4,  
univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzál
nou spojkou so systémom Aqua Stop. 

25,00
namiesto 

31,99

Hadica PrimoFlex® 
1/2“ 20 m 
2.645-138.0

Extra robustná a voči zalomeniu odolná záhradná 
hadica PrimoFlex® (1/2“). 20 m dlhá. S výpletom 
odolným voči tlaku. Zdravotne nezávadná. 
Prietržný tlak: 24 bar.  
Vysoká odolnosť voči teplotám od –20 do 65 °C

21,99
(1,099/meter)

Hadicový vozík 
HT 3.420 Kit 1/2“
2.645-166.0

Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou rukoväťou 
na posúvanie, zahnutou prípojkou, voľnobežnou 
ručnou kľukou a rafinovanou sklápacou funkciou 
pre úsporné odkladanie.

69,99

Držiak hadice Premium 
HR 7.315 Kit 1/2“
2.645-164.0

Rozsiahlo vybavená zavlažovacia stanica. So sní   
mateľným hadicovým bubnom, s držiakom postre
kovačov a spŕch ako aj veľkým odkladacím boxom 
a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nad  
stavcov.

79,99

Univerzálna hadicová 
spojka
2.645-191.0

Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým 
dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.

3,99

Vodný filter 
4.730-059.0

Zabraňuje, aby sa čiastočky špiny zo znečistenej 
vody dostali do vysokotlakového čerpadla 
a poškodili ho.

16,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Plošné čističe

Plošný čistič  
T-Racer T 450
pre K 4 – K 7 
2.643-214.0

Na čistenie najrôznejších plôch bez rozstrekovania 
vody. S extra Power tryskou na čistenie kútov 
a okrajov. Pohodlné prepínania pomocou nožného 
tlačidla. Ochranná mriežka na štrkové plochy, 
prispôsobenie čistiaceho tlaku pri čistení rôznych 
povrchov, ako je kameň a drevo. Rukoväť 
na čis       te    nie vertikálnych plôch.

99,99

Plošný čistič  
T-Racer T 350
pre K 2 – K 7 
2.643-252.0

Na čistenie najrôznejších plôch bez rozstrekovania 
vody. Prispôsobenie čistiaceho tlaku pri čistení 
rôznych povrchov, ako je kameň a drevo, rukoväť 
na čistenie vertikálnych plôch, napr. garážových 
brán.

75,99

Kefa na intenzívne 
drhnutie PS 40 
2.643-245.0

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integro —
vanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, 
spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z naj—
rozličnejších povrchov. Ideálna na schody a hrany. 
S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej 
vody.

63,99

Plošný čistič PS 20
2.644-018.0

Power kefa na intenzívne drhnutie otočná o  90° je 
ideálnym doplnkom pre akumulátorový tlakový 
čistič KHB 5 Battery na čistenie malých plôch a 
schodov.

39,99
NOVINKA
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1

KEFY

Nová generácia čistenia: Revolučná Power kefa WB 150 je prvou kefou, ktorá 

čistí vysokým tlakom! Power kefa vyčistí rýchlo, účinne a šetrne všetky plochy 

v exteriéri. Vďaka inteligentnej kombinácii vysokotlakového prúdu vody a manu

álneho tlaku kefy ušetrí Power kefa energiu, vodu a až 30 % času. Power kefa sa 

hodí takmer na všetky materiály – od laku cez sklo až po plasty. Aj chúlostivé 

plochy, ako napríklad autolak alebo lak na člnoch, je možné pomocou Power 

kefy vyčistiť šetrne a účinne. Vďaka praktickej trojuholníkovej forme bez náma  

 hy vyčistí aj kúty a hrany.

AKCIA

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Kefy

Power kefa WB 150
2.643-237.0

Power kefa WB 150 na čistenie chúlostivých plôch  
bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vysokého 
tlaku a manuálneho prítlaku kefy ušetrí energiu, 
vodu a až 30 % času. 

45,00
namiesto 

49,99

Rotujúca umývacia kefa 
s kĺbom WB 100 
2.643-236.0

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všet    
kých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo 
plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti 
na čistenie ťažko prístupných miest. S reguláciou 
rýchlosti a čistiaceho prostriedku.

39,99

Mäkká umývacia kefa  
WB 60
2.643-233.0

Mäkká umývacia kefa WB 60 na čistenie väčších 
plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, 
zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon 
vďaka pracovnej šírke 248 mm.

24,99

Kefa na umývanie 
diskov
2.643-234.0

Kefa na umývanie diskov na efektívne 360° čistenie 
aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvá      dza            
 nie vody do 360° pre perfektný výsledok čistenia.

25,99

Adaptér pre záhradnú 
hadicu  
2.640-732.0

Na pripojenie umývacích kief Kärcher na záhradnú 
hadicu.

14,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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PRACOVNÉ NADSTAVCE A PREDĹŽENIA

Či Multi Power Jet s 5 rôznymi pracovnými nadstavcami, krátky pracovný nad

stavec Vario Power Jet Short 360° pre najlepšiu dosiahnuteľnosť kútov, rotačná 

tryska s rotujúcou bodovou tryskou proti mimoriadne zažratej špine alebo 4 m 

dlhý teleskopický pracovný nadstavec na efektívne a komfortné čistenie vyššie 

položených miest – Kärcher ponúka na každé použitie vhodný pracovný nadsta

vec so zodpovedajúcim príslušenstvom.

+100 % SILY

** 5 rôznych druhov prúdu  
pracovného nadstavca  
Multi Power Jet

*** Pracovný nadstavec:  
plynulé prepínanie z vysokého 
tlaku na nízky

**** Rotačná tryska: 
rotujúci bodový prúd na ob 
zvlášť intenzívne čistenie

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Pracovné nadstavce 

MJ 180 Full Control, 
3-v-1 Multi Jet  
pre K 7 FC Plus a K 7 
Premium FC Plus 
2.643-907.0

MJ 145 Full Control, 
3-v-1 Multi Jet  
pre K 5 Premium FC Plus 
2.643-906.0

Multi Power Jet 3v1 umožňuje pohodlným otoče
ním výber medzi tromi druhmi prúdu: vysokotlako
vý plochý prúd, rotačná tryska a prúd pre aplikáciu 
čistiacich prostriedkov. Regulácia tlaku je možná 
prostredníctvom vysokotlakovej pištole G 180 Q 
Full Control Plus.

57,99

57,99

Pracovný nadstavec 
Multi Power Jet**  
MP 145, K 3 – K 5 
2.643-239.0 

MP 160, K 6 – K 7 
2.643-238.0

Multi Power Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci 
prostriedok, vysokotlakový plochý prúd, rotačná 
tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zní  že
ným tlakom. Vhodný prúd sa vyberá pohodlným 
otáčaním.

57,99

57,99

Pracovný nadstavec 
Vario-Power***
VP 180, Vario Power Jet 
pre K 7 
2.642-726.0

Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním 
nadstavca: od nízkotlakového prúdu s čistiacim 
prostriedkom po vysokotlakový prúd.

36,99

Pracovný nadstavec 
Vario-Power***
VP 145, Vario Power Jet 
Full Control  
pre K 4–K 5 
2.642-725.0

Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním 
nadstavca: od nízkotlakového prúdu s čistiacim 
prostriedkom po vysokotlakový prúd.

36,99

Pracovný nadstavec 
Vario-Power*** 
VP 120, Vario Power Jet 
Full Control  
pre K 2–K 3 
2.642-724.0

Plynulá regulácia tlaku jednoduchým otáčaním 
nadstavca: od nízkotlakového prúdu s čistiacim 
prostriedkom po vysokotlakový prúd.

34,99

Pracovný nadstavec pre
KHB 5
4.760-149.0

Pracovný nadstavec pre strednotlakový batériový 
čistič KHB 5.

36,99

NOVINKA
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Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Pracovné nadstavce a predĺženia

Rotačná tryska**** 
DB 180, rotačná tryska 
pre K 7 
2.642-729.0

Rotujúci vysokotlakový prúd vody s vysokou čistia
cou silou. Na nepoddajné nečistoty a znečistenia 
v hrubých vrstvách. Ako sú napríklad machom 
porastené. 54,99

Rotačná tryska**** 
DB 145, rotačná tryska 
Full Control pre K 4–K 5 
2.642-728.0

Rotujúci vysokotlakový prúd vody s vysokou čistia
cou silou. Na nepoddajné nečistoty a znečistenia 
v hrubých vrstvách. Ako sú napríklad machom 
porastené. 49,99

Rotačná tryska**** 
DB 120, rotačná tryska 
Full Control pre K 2–K 3 
2.642-727.0

Rotujúci vysokotlakový prúd vody s vysokou čistia
cou silou. Na nepoddajné nečistoty a znečistenia 
v hrubých vrstvách. Ako sú napríklad machom 
porastené. 44,99

Rotačná tryska pre
KHB 5
4.764-323.0

Rotujúci pracovný nadstavec pre strednotlakový 
batériový čistič KHB 5.

17,99

Vario Power Jet  
Short 360° VP 160 S 
K 2 – K 7
2.643-254.0

Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 
360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom  presta    vi
teľným o 360° je ideálny na čistenie blízko polo    že
ných a ťažko prístupných miest.

34,99

NOVINKA
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Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Pracovné nadstavce a predĺženia

Zahnutý pracovný 
nadstavec 
2.638-817.0

Strešné odkvapy, blatníky a iné ťažko dostupné 
miesta budú opäť perfektne čisté;  
dĺžka cca. 1 m.

59,99

Predĺženie pracovného 
nadstavca 
2.643-240.0

Predĺženie o 40 cm. Na efektívne čistenie ťažko 
dostupných miest.

18,99

Vario kĺb 
2.640-733.0

Plynulo prestaviteľný o 180° na pohodlné čistenie 
ťažko prístupných miest. Zapája sa medzi vysoko
tlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo medzi predĺže
nie pracovného nadstavca  a príslušenstvo.

27,99

Teleskopický pracovný 
nadstavec 
2.642-347.0

Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom až 
4 m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové čistenie 
napr. žalúzií alebo fasád vo väčšej výške. S kom
fortným popruhom na rameno na prenášanie 
a integrovanou nastaviteľnou pištoľou. Súčasťou je 
popruh na ra meno, bajonetový uzáver a integrova
ná, ergo nomicky prispôsobiteľná pištoľ. Hmotnosť 
cca. 2 kg.

123,99

Ochrana proti rozstreku 
pre rotačnú trysku 
2.642-706.0

Transparentná ochrana proti striekajúcej vode 
pre Kärcher vysokotlakové čističe tried K 2K 7, 
pred striekajúcou vodou – hlavne pri čistení kútov 
a hrán.

24,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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VYSOKOTLAKOVÉ PIŠTOLE

Kärcher má v ponuke vysokotlakové pištole pre všetky generácie vysokotlako

vých čističov Kärcher  od najstarších z roku 1984 až po najnovšie. 

Novinkou sú vysokotlakové pištole Quick Connect & Full Control, s ktorými 

budete mať vďaka displeju na zobrazovanie tlakového stupňa, čistenie vždy 

pod kontrolou.

NOVINKA

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Vysokotlakové pištole

G 180 Q FC Plus VT Pištoľ 
Quick Connect & Full Control
2.643-992.0

Náhradná pištoľ s tlačidlami pre tlakové stupne a 
dávkovanie čistiacich prostriedkov vrátane LCD 
displeja. Pre stroje Full Control Plus tried K 5 
Premium, K 7 a K 7 Premium od roku výroby 
2017.

99,99

G 180 Q, pištoľ Quick Connect
2.642-889.0

Nová vysokotlaková pištoľ so systémom Quick 
Connect G 180 Q je o 13 cm dlhšía a teraz 
ponúka ešte väčší komfort a ergonómiu pri čis      
tení Kärcher vysokotlakovým čističom.

34,99

Pištoľ G 160
2.641-959.0

Náhradná vysokotlaková pištoľ pre vysokotlako
vé čističe Kärcher pre domácnosti triedy K 2 – 
K 7. Pre všetky vysokotlakové čističe, u ktorých 
sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ 
pomocou klipu (bez Quick Connect).

26,99

G 145 Q FC VT Pištoľ 
Quick Connect & Full Control
2.643-634.0

Náhradná pištoľ s LED displejom na zobrazovanie 
tlakového stupňa umožňuje výber správneho 
tlaku pre každý druh čistenia. 
Pre VT čističe radu Full Control tried K 4 – K 5.

79,99

G 120 Q FC VT pištoľ
2.643-823.0

Náhradná Full Control pištoľ s analógovým disple
jom pre vysokotlakové čističe Kärcher pre do 
mác  nosti radu Full Control triedy K 3. 

34,99

Adaptér B
2.642-893.0

Adaptér B na pripojenie vysokotlakového čističa 
so závitovou prípojkou (do roku výroby 1989).

34,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 69
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VYSOKOTLAKOVÉ HADICE

Či ako náhradná hadica alebo ako predlžovacia hadica pre vyššiu flexibilitu – 

kvalitné hadice značky Kärcher splnia všetky požiadavky. Predávajú sa tak 

s praktickou rýchlospojkou Quick Connect, ako aj s klasickou závitovou prípoj

kou. Pomocou súpravy na dodatočné vybavenie je možné staré stroje dodatočne 

vybaviť pohodlným systémom Quick Connect.

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Náhradná vysokotlaková hadica: So systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect

PremiumFlex™ 
Anti-Twist H 10 Q;
10 m, K 2 - K 7
2.643-585.0

Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex™  
so systémom proti skrúcaniu pre prácu bez zauzľo
vania. 10 m dlhá. Vrátane prípojky Quick Connect. 
Pre stroje tried K 2 – K 7.

89,99

Predlžovacie vysokotlakové hadice, systém od roku 2009 (Quick Connect)

Vysokotlaková hadica 
Quick Connect H 9 Q;
9 m, K 2 - K 7
2.641-721.0

Pre stroje tried K 2 – K 7 s prípojkou Quick Connect. 
Pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť 
od roku výroby 2009, pri ktorých sa hadica upev
ňuje na pištoľ a na prístroj pomocou  rýchlo spojky. 
9 m, 160 bar, 60 °C.

65,99

Vysokotlaková hadica 
Quick Connect pre stroje 
s hadicovým bubnom 
H 10 Q; 10 m, K 4 - K 7
2 643-633.0

Náhradná hadica s prípojkami Quick Connect 
pre rých le zapojenie. Pre všetky stroje tried 
K 4 – K 7 s hadicovým bubnom (od roku výroby 
2009 alebo neskôr). 10 m, 160 bar, 60 °C.

74,99

Predlžovacie vysokotlakové hadice, systém od roku 2008 (Quick Connect)

Predĺženie vysokotlako-
vej hadice XH 10 Q; 
10 m, K 3 – K 7
2.641-710.0

Zapája sa medzi pištoľ s rýchlospojkou (od r. 2008) 
a vysokotlakovú hadicu. Kvalitná robustná hadica 
s priemerom DN 8, s ochranou proti zalomeniu 
hadice a mosadznou prípojkou. Vhodná na použitie 
s čistiacimi prostriedkami. Do 160 bar, do 60 °C.

89,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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KLIK

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Predlžovacie vysokotlakové hadice, systém do roku 2007

Predĺženie vysokotlako-
vej hadice XH 10; 
10 m, K 2 – K 7
6.390-961.0

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibi
litu. Pre stroje tried K 2 – K 7 (bez prípojky Quick 
Connect). 10 m robustná, kvalitná hadica 
s priemerom DN 8. Zosilnená textilným výple
tom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mo
sadznou prípojkou s dlhou životnosťou. Zapája sa 
medzi pištoľ a vysokotlakovú hadicu.

84,99

Súpravy s náhradnou vysokotlakovou hadicou, systém od roku 1992

Súprava s náhradnou 
vysokotlakovou  
hadicou HK 4;  
4 m, K 2
2.643-912.0

VT adaptér, pištoľ, VT hadica 4 m. 
Na prestavbu starších vysokotlakových čističov  
(od roku výroby 1992) na jednoduchý a pohodlný 
systém Quick Connect pre triedy K2K7.

39,99

Súprava s náhradnou 
vysokotlakovou  
hadicou HK 7,5;  
7,5 m, K 2 – K 7
2.643-910.0

VT adaptér, pištoľ, VT hadica 7,5 m. 
Na prestavbu starších vysokotlakových čističov  
(od roku výroby 1992) na jednoduchý a pohodlný 
systém Quick Connect pre triedy K2K7.

69,99

Súprava s náhradnou 
vysokotlakovou hadicou 
HK 12; 12 m, K 2 – K 7 
2.643-909.0

VT adaptér, pištoľ, VT hadica 12 m. 
Na prestavbu starších vysokotlakových čističov  
(od roku výroby 1992) na jednoduchý a pohodlný 
systém Quick Connect pre triedy K2K7.

79,99

Vysokotlakový adaptér
4.470-041.0

Pre systém Quick Connect vhodný pre všetky 
vysokotlakové čističe Home & Garden. (Od roku 
výroby 1992)

6,99

KLIK
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ŠPECIÁLNE VYUŽITIE

Správne príslušenstvo robí z vysokotlakových čističov Kärcher všestranne 

talentované stroje, ktoré sa dajú použiť na množstvo doplnkových aplikácií. 

Napríklad na mokré pieskovanie alebo čistenie potrubí a od kvapov. Sacia hadica 

s filtrom umožňuje nasávanie vody z rôznych zdrojov, ako sú ryb níky, nádrže 

a bazény.

AKCIA

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Špeciálne využitie

Nasávacia hadica  
SH 5 eco!ogic 
2.643-100.0

Umožňuje nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, 
ako sú dažďové kade. 5 m dlhá s funkciou spätného 
preplachu filtra, neobsahuje ftaláty a PVC, z 90 % 
recyklovateľná a maximálne ekologicky zabalená.

34,99

Súprava na pieskovanie 
2.638-792.0

Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby 
a zažratého znečistenia v spojení s abrazívnym 
médiom Kärcher.

79,99

Súprava na čistenie 
potrubia 
PC 7,5; 7,5 m: 
2.637-729.0

PC 15; 15 m:
2.637-767.0

Vysokoúčinná špeciálna súprava na čistenie 
upchatých potrubí a odtokov.

75,99

114,49

Súprava na čistenie 
strešných žľabov 
a potrubí  
PC 20; 20 m 
2.642-240.0

Vysokotlaková hadica (20 m) 
Pomocou super flexibilnej hadice na čistenie 
potrubia, pripojenej na váš vysokotlakový čistič 
Kärcher, naraz vyčistíte potrubia alebo strešné 
odkvapy v dĺžke až do 20 metrov.

Svorka na upevnenie
Pomocou svorky môžete čistič strešných odkvapov 
bez problémov pripevniť na strešný odkvap. Takto 
je použitie bezpečné aj pri vyšších strešných 
odkvapoch.

Sánky na čistenie strešných odkvapov
Sánky s vysokotlakovou tryskou sa pomocou tlaku 
vody z vysokotlakovej hadice pohybujú samostatne 
v strešnom odkvape a efektívne ho čistia. Ak sa za    
riadenie dostane na upchaté miesto, krátko po sebe 
potiahnite a uvoľnite pištoľ, až kým sa upchatie 
neuvoľní.

Ochranné sito
Ochranné sito zabraňuje tomu, aby sa pri čistení 
strešných odkvapov dostali lístie a špina do odtoko
vej rúry a zapchali ju.

Vysokotlaková tryska
Prejdite iba niekoľkými pohybmi ruky od čistenia 
po    trubia k čisteniu odtoku – pomocou príslušnej 
vy   sokotlakovej trysky silných strojov K 2 – K 7. Tá 
sa jednoducho nasunie na hadicu čističa odkvapov 
a potrubia.

99,99
namiesto 

119,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA & INÉ 

Či ide o drevené alebo kamenné povrchy, autá alebo dvojkolesové prostriedky: 

Nové súpravy príslušenstva Kärcher zvládnu čistenie perfektne. Praktická a ši 

kov  ná kefa na intenzívne drhnutie zaručuje v spojení s množstvom špeciálnych 

čistiacich prostriedkov Kärcher vždy čistý výsledok.

AKCIA

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Súpravy príslušenstva

Systém pre poriadok  
„Organizér“ 
2.641-630.0

Organizér Kärcher – praktický nástenný držiak 
na prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. 
S dvomi modulmi na flexibilnú montáž. Ideálny 
na ochranu umývacích kief pred deformáciou.

29,99

Penovacie trysky

Penovacia tryska  
Connect ’n’ Clean
FJ 10 C

Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho 
prostriedku s intenzívnou penou. Striedanie rôznych 
čistiacich prostriedkov je možné iba jedným 
kliknutím. V predaji v súprave s rôznymi čistiacimi 
prostriedkami.

2.643-144.0 Čistič áut (1 l)
S jedinečným zložením 3v1: maximálny čistiaci 
výkon vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny, zložke na 
podporu sušenia a zložke pre ultra vysoký lesk. 
Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie a ochrana v 
jednom kroku. Šetrné čistenie všetkých vozidiel.
0bjem: 1 l

29,99

2.643-143.0 Penový čistič (1 l)
Extra penivý na ešte intenzívnejšie čistenie. Nový 
aktívny rozpúšťač špiny na olejové, mastné a 
typické znečistenia vozidiel a znečistenia z ciest. 
Neobsahuje fosfáty a je šetrný k materiálu.
Objem: 1 l

25,-
namiesto

29,99

Penovacia tryska FJ 6 
2.643-147.0

Hodí sa na výrobu a nanášanie intenzívnej peny 
na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamen  
ných a fasádnych plôch. 
Obsah: 600 ml

19,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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BATÉRIE A NABÍJAČKY

K  novým batériovým strojom ponúka Kärcher aj rôzne batérie. Ku K  2 Battery 

Set sa hodia batérie s  36V napätím a  ku KHB 5 sa hodia batérie s  18V napä

tím. Tieto batérie sa však nemôžu navzájom kombinovať. Ku každému druhu 

batérií je taktiež aj rýchlonabíjačka.

Produkt / Obj. č. Popis Cena v €*

Batérie

Batéria Li-Ion 18 V 2,6Ah
2.445-000.0

18 V / 2,6 Ah vymeniteľná lítiumiónová batéria s 
inovatívnou technológiou reálneho času vrátane 
LCD displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná 
na použitie s všetkými 18 V strojmi značky Kärcher.

79,99

Batéria Li-Ion 18 V 5,2Ah 
2.445-001.0

18 V / 5,2 Ah vymeniteľná lítiumiónová batéria s 
inovatívnou technológiou reálneho času vrátane 
LCD displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná 
na použitie s všetkými 18 V strojmi značky Kärcher.

129,99

Batéria Li-Ion 36 V 2,6Ah
2.445-002.0

36 V / 2,6 Ah vymeniteľná lítiumiónová batéria s 
inovatívnou technológiou reálneho času vrátane 
LCD displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná 
na použitie s všetkými 36 V strojmi značky Kärcher.

169,99

Batéria Li-Ion 36 V 5,2Ah
2.445-003.0

36 V / 5,2 Ah vymeniteľná lítiumiónová batéria s 
inovatívnou technológiou reálneho času vrátane 
LCD displeja na zobrazenie stavu batérie. Vhodná 
na použitie s všetkými 36 V strojmi značky Kärcher

199,99

Rýchlonabíjačky

Rýchlonabíjačka 18 V
2.445-004.0

Rýchlonabíjačka nabije vymeniteľnú 18 V / 2,6 Ah 
batériu iba za 45 minút na 80 percent a môže sa 
použiť pre všetky vymeniteľné 18 V batérie 
Kärcher.

49,99

Rýchlonabíjačka 36 V
2.445-008.0

Razdva znovu nabité: Pomocou rýchlonabíjačky je 
možné vymeniteľnú 36 V / 2,6 Ah lítiumiónovú 
batériu nabiť na 80 percent iba za 45 minút. Hodí 
sa aj pre všetky ostatné batérie 36 V systému 
batérií značky Kärcher.

69,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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NOVINKA
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PERFEKTNÝ DOPLNOK:  
ČISTIACE A OŠETROVACIE PROSTRIEDKY

Už viac ako 30 rokov kladie Kärcher pri vývoji, výbere surovín a výrobe čistiacich a ošetrovacích prostriedkov 

zvláštny dôraz na ekologickosť a ochranu prírodných zdrojov. Čistiace prostriedky exaktne prispôsobené strojom 

zaručujú nielen optimálne výsledky čistenia, ale navyše šetria vodu, čas a energiu. Ľahká biologická odbúrateľ

nosť je samozrejmosťou. 

Zložka na ochranu farby pred UV žia re 
ním proti žltnutiu plastov, plus zložka 
na ochranu materiálu pre dlhšiu život
nosť.

Zložka na ochranu pre UV žiarením za 
braňuje vyblednutiu, intenzívna ošetru
júca zložka ošetruje štruktúru dreva.

Ochranná zložka proti opätovnému 
zne   čisteniu plus ochrana pred vetrom 
a počasím v jednom.

Popis Použitie Obj. číslo Cena v €*

Univerzálne čistiace prostriedky

Univerzálny čistič
Intenzívny univerzálny čistiaci 
prostriedok vhodný pre vysokotlakové 
čističe. S aktívnym rozpúšťačom špiny, 
ktorý aj čistou vodou bez námahy 
odstráni oleje, mastnotu a minerálne 
znečistenie. Použiteľný okolo domu, 
v záhrade a na umývanie áut.  
Objem: 1 l

Vysokotlakovým čističom
Fľašu založte do vysokotlakového 
čističa, nasávaciu hadičku vložte 
do fľaše alebo čistiaci prostriedok 
vylejte do nádrže. Nanášajte 
pri nízkom tla ku, nechajte krátko 
pôsobiť a následne opláchnite 
vysokým tlakom.

6.295-753.0 6,99

Univerzálny čistič
Intenzívny univerzálny čistič bez prob
lémov odstraňuje oleje, tuky a minerálne 
nečistoty. Na záhradný nábytok, autá, 
fasády a všetky vodeodolné povrchy. 
Objem: 5 l

Vysokotlakovým čističom 
alebo manuálne
Nanášajte pomocou vysokotlako
vého čističa alebo ručne 1 : 10 
narieďte vo vedre a nanášajte 
pomocou špongie. Nechajte krátko 
pôsobiť, následne dobre 
opláchnite.

6.295-357.0 19,99
(3,998/liter)

Abrazívne médium
Jemné abrazívne médium (zrnitosť 
0,2 – 0,8 mm) na čistenie klinkeru, tehál, 
ocele, tvrdého dreva a betónu. Výborne 
sa hodí na odstraňovanie hrdze a laku. 

Pre vysokotlakové čističe 
v spojení so súpravou Kärcher 
na pieskovanie
(strana 73).

6.280-105.0
25  kg vrece

28,99
(1,159/kg)

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

Popis Použitie Obj. číslo Cena v €*

Čistenie okolo domu

Čistič skla 3-v-1
Šetrí čas a námahu: Prostriedok na čis      te   
nie skla zaručuje trvácnu čistotu bez fľa
kov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľ       
ké, ťažko prístupné plochy (napr. zimné 
záhrady alebo sklenené fasády). S och    
ran      nou zložkou zabraňujúcou opä tovné
mu znečisteniu. Na sklenených plo     chách 
s ochrannou vrstvou neúčinkuje. 
Objem: 1 l

Vysokotlakovým čističom 
Sklenenú plochu najprv vyčistite uni 
verzálnym čističom a umývacou kefou. 
Čistiaci prostriedok dobre opláchnite. 
Naneste čistič skla značky Kärcher 
a potom umyte vysokotlakovým 
čističom. Povrch nechajte vyschnúť.

6.295-474.0 8,99

Čistič kameňa 3-v-1
Jedinečné zloženie 3v1: maximálny 
čistiaci výkon, efektívne zabránenie 
tvorbe rias, ochrana pred vetrom 
a poveternostnými vplyvmi. Vysoká 
efektivita čistenia, ošetrenie a ochrana 
v jednom kroku. Na kamenné terasy, 
múry a fasády. 
Objem: 1 l

Vysokotlakovým čističom
Fľašu založte do vysokotlakového čis   ti  
ča, nasávaciu hadičku vložte do fľaše 
alebo čistiaci prostriedok vylejte do ná   
drže. Nanášajte pri nízkom tlaku, 
ne chaj           te krátko pôsobiť a dôkladne 
oplách   nite vysokým tlakom. Opätovné 
nanesenie zosilní ošetrovací a ochranný 
účinok.

6.295-765.0 8,99

Čistič dreva 3-v-1
Jedinečné zloženie 3v1: maximálny čis  
tiaci výkon, ochrana pred UV žiarením 
a intenzívne ošetrenie. Vysoká efektivita 
čistenia, ošetrenie a ochrana v jednom 
kroku. Na všetky drevené povrchy 
vo vonkajších priestoroch s povrchovou 
úpravou a bez povrchovej úpravy. 
Objem: 1 l

Vysokotlakovým čističom
Fľašu založte do vysokotlakového čis 
tiča, nasávaciu hadičku vložte do fľa    še 
alebo čistiaci prostriedok vylejte do ná  
drže. Nanášajte pri nízkom tlaku, 
nechaj   te krátko pôsobiť a dôkladne 
opláchnite vysokým tlakom. Opätovné 
nanesenie zosilní ošetrovací a ochranný 
účinok.

6.295-757.0 7,99

Čistič plastov 3-v-1
Jedinečné zloženie 3v1: maximálny 
čistiaci výkon, ochrana farby a materiálu. 
Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie 
a och    rana v jednom kroku. Na záhradný 
nábytok, okenné rámy a iné povrchy 
z plastu.  
Objem: 1 l

Vysokotlakovým čističom
Fľašu založte do vysokotlakového čis   
tiča, nasávaciu hadičku vložte do fľaše 
alebo čistiaci prostriedok vylejte 
do ná    drže. Nanášajte pri nízkom tlaku, 
nechajte krátko pôsobiť a dôkladne 
opláchnite vysokým tlakom. Opätovné 
nanesenie zosilní ošetrovací a ochranný 
účinok.

6.295-758.0 7,99

Prostriedok na čistenie kameňov a fasád
Bez námahy odstraňuje olej, tuk, hrdzu, 
prach, riasy a znečistenie od emisií 
usadené na kamenných a hliníkových 
fasádach, kamenných múroch, terasách 
a ostatných kamenných povrchoch. 
Objem: 5 l

Vysokotlakovým čističom alebo 
manuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom alebo 
manuálne narieďte vo vedre v pomere 
1 : 10 a nanášajte pomocou špongie. 
Nechajte krátko pôsobiť a dobre 
opláchnite.

6.295-359.0 16,99
(3,398/liter)

Čistič dreva
Na dôkladné čistenie všetkých drevených 
vodeodolných povrchov s povrchovou 
úpravou a bez povrchovej úpravy 
ako záhradný nábytok, drevené podlahy 
a terasy. Obzvlášť šetrný k materiálu. 
Objem: 5 l

Vysokotlakovým čističom alebo 
manuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom 
alebo manuálne narieďte vo vedre 
v pomere 1 : 10 a nanášajte pomocou 
špongie. Nechajte krátko pôsobiť 
a dobre opláchnite. 

6.295-361.0 16,99
(3,398/liter)

Čistič na plasty
Na dôkladné čistenie záhradného 
nábytku, rámov plastových okien, 
detských šmýkačiek a iných plastových 
plôch. Obzvlášť šetrný k materiálu. 
Objem: 5 l

Vysokotlakovým čističom alebo 
manuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom 
alebo manuálne narieďte vo vedre 
v pomere 1 : 10 a nanášajte pomocou 
špongie. Nechajte krátko pôsobiť 
a dobre opláchnite. 

6.295-358.0 15,99
(3,198/liter)
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VYSOKÝ LESK RÝCHLEJŠIE:  
POMOCOU ČISTIACICH A OŠETROVACÍCH PROSTRIEDKOV

Aby auto a motocykel žiarili čistotou, ponúka Kärcher širokú ponuku riešení pre túto všestrannú oblasť použitia. 

Čistiace prostriedky, ktoré sú presne prispôsobené príslušným strojom, odstránia v kombinácii s vhodným príslu

šenstvom aj nepoddajnú špinu – a šetria čas, vodu a silu. Pravidelné čistenie našimi špeciálnymi prostriedkami dá 

veciam nový lesk a prispieva k dlhej životnosti rôznych materiálov

Ultra Foam Cleaner pre nekonečné 
penenie.

Čistič diskov s inteligentnou zmenou 
farby, ktorá signalizuje koniec doby 
pôsobenia.

3v1: Aktívny rozpúšťač špiny pre ma 
ximálnu silu pri rozpúšťaní mastnoty, 
zložka na podporu sušenia a zložka 
pre vysoký lesk.

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

AKCIA

Popis Použitie Obj. číslo Cena v €*

Ošetrovanie áut: aplikácia pomocou vysokotlakových čističov

Autošampón 3-v-1
S jedinečným zložením 3v1: 
maximálny čistiaci výkon vďaka aktív
nemu rozpúšťaču špiny, zložke na pod
poru sušenia a zložke pre ultra vysoký 
lesk. Vysoká efektivita čistenia, 
ošetrenie a ochrana v jednom kroku. 
Šetrné čistenie všetkých vozidiel. 
0bjem: 1 l

Vysokotlakovým čističom
Fľašu založte do vysokotlakového 
čističa, nasávaciu hadičku vložte do fľa
še alebo čistiaci prostriedok vylejte 
do nádrže. Nanášajte pri nízkom tlaku, 
nechajte krátko pôsobiť a dôkladne 
opláchnite vysokým tlakom. Opätovné 
nanesenie zosilní ošetrovací a ochranný 
účinok.

6.295-750.0 7,99

Autošampón
Mierne alkalický, penivý čistiaci 
prostriedok na dôkladné čistenie áut. 
Neškodlivý pre životné prostredie 
a obzvlášť šetrný k všetkým lakova
ným a plastovým povrchom. 
Objem: 5 l alebo 10 l

Vysokotlakovým čističom alebo 
manuálne
Nanášajte vysokotlakovým čističom 
alebo na ručné čistenie narieďte 
vo vedre v pomere 1 : 10 a naneste 
pomocou špongie. Nechajte krátko 
pôsobiť a dobre opláchnite.

6.295-360.0 
(5 l)

6.295-671.0 
(10 l)

10,00
(2,000/liter)

namiesto 
14,99

22,99
(2,299/liter)

Ošetrovanie áut: aplikácia pomocou penovacích trysiek

Ultra penový čistič  3-v-1
Extra penivý na ešte intenzívnejšie 
čistenie. Nový aktívny rozpúšťač špiny 
na olejové, mastné a typické znečiste
nia vozidiel a znečistenia z ciest. 
Neobsahuje fosfáty a je šetrný 
k materiálu.
Objem: 1 l

Pomocou penovacej trysky
Ultra penový čistič nalejte do nádoby 
penovacej trysky, dávkovanie nastavte 
na min. alebo max. v závislosti od stup   
ňa znečistenia a naneste. Nechajte krát  
ko pôsobiť, opláchnite kefou a vysokým 
tlakom. Nenechajte zaschnúť.

6.295-743.0 7,99

 *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

3-v-1

ČISTENIE, OŠETRENIE
& OCHRANA

Popis Použitie Obj. číslo Cena v €*

Ošetrovanie áut: ručná aplikácia

Čistič diskov
Z oceľových a zliatinových diskov 
šetrne odstraňuje brzdný prach, 
posypovú soľ atď.. Inteligentná zmena 
farby uká že,   kedy je možné čistiaci 
prostriedok oplách     nuť. 
Objem: 500 ml

Ručne
Nastriekajte na suchý, studený 
disk. Nechajte pôsobiť, až kým sa 
čistič nesfarbí na červeno. 
Použitie kefy podporuje čistiaci 
výkon. Potom dôkladne opláchnite 
vysokým tlakom. Nečistite horúce 
diely.

6.295-760.0 9,99
(1,998/100 ml)

Odstraňovač hmyzu
Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných 
povrchov, mriežky chladiča, 
vonkajších zrkadiel, skiel a plastu. 
Objem: 500 ml

Ručne 
Nastriekajte na suchú, studenú 
plochu, nechajte pôsobiť 3 – 5 
minút, potom dôkladne opláchnite 
vysokým tlakom. Použitie kefy 
podporuje čistiaci výkon.

6.295-761.0 9,99
(1,998/100 ml)

Gélový čistič skla
Na ručné čistenie skiel a zrkadiel, ako 
aj lesklých, vodeodolných povrchov.
Od       stráni aj mastné a olejové znečiste
nie. Gélové zloženie zabraňuje steka
niu na zvislých plochách. 
Objem: 500 ml

Ručne
Nastriekajte na povrch, 
rovnomerne rozotrite handrou 
a potom vydrhnite dosucha.

6.295-762.0 10,99
(2,198/100 ml)

Čistič na motocykle
Na ručné čistenie dvojkolesových 
vozidiel. Šetrne a účinne odstraňuje 
brzdný prach, oder z pneumatík, 
hmyz, blato, olejové znečistenie atď. 
Objem: 500 ml

Ručne
Nastriekajte na suchý 
a vychladený motocykel, nechajte 
pôsobiť 3 – 5 minút a potom 
dôkladne opláchnite vysokým 
tlakom. Nečistite horúce diely. 
Použitie kefy podporuje čistiaci 
výkon.

6.295-763.0 9,99
(1,998/100 ml)

Špeciálne využitie

Penovacia tryska FJ 6
Hodí sa na výrobu a nanášanie 
intenzívnej peny na čistenie 
a ošetrovanie áut, drevených, 
kamenných a fasádnych plôch. 
Objem: 600 ml

2.643-147.0 19,99

Sprejová fľaša
Pomocou pumpovacej sprejovej fľaše 
Kärcher je možné jednoducho nanášať 
čistiace a ošetrovacie prostriedky.

Ručne
Naplňte čistiaci alebo ošetrova
cí pro    striedok, pumpovaním 
vytvorte vo fľaši tlak, nastavte 
rozstrekovací prúd a nanášajte 
prostriedok.

6.394-374.0 22,99
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ZAMETANIE – 5X RÝCHLEJŠIE AKO POMOCOU METLY

Zametanie môže byť tak jednoduché. Pomocou zametacích strojov Kärcher rýchlo, pohodlne a spoľahlivo oslobo

díte chodníky, garážové vjazdy alebo terasy od špiny. Všetky vonkajšie plochy zažiaria v novom lesku v priebehu 

krátkeho času – celkom bez namáhavého zohýbania sa. So zametacími strojmi Kärcher nedokáže žiadna metla 

držať krok.



1 2

3

2 Čistá zábava 

Jednoduché zametanie úplne bez použitia sily a námahy 

– takéto zametanie baví. 

3 Najjednoduchšie vyprázdňovanie

Nádoby na nečistoty zametacích strojov Kärcher sa pri vy

prázdňovaní dajú úplne vybrať – uchopiť, zdvihnúť, hotovo. 

1 Rýchlo, rýchlejšie, Kärcher

S našimi zametacími strojmi čistia používatelia až päťkrát 

rýchlejšie ako pomocou metly a lopatky. Obsluha zariadení 

je hravo jednoduchá.

3
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RÝCHLEJŠIE AKO KTORÁKOĽVEK METLA

Kto by si pomyslel, že zametanie pôjde raz tak dobre od ruky? Pomocou zametacích strojov značky 
 Kärcher sa dajú pozametať chodníky a ulice, príjazdová cesta alebo dvor až päťkrát rýchlejšie ako 
pomocou metly a lopatky. Nečistoty sa spoľahlivo dopravia do nádoby na nečistoty: jednoducho, rýchlo 
a čisto. Tak sa dnes zametá!

Dve bočné metly (S 650)

Vyššia flexibilita vďaka 2 bočným 
metlám. Dlhé štetiny sa postarajú 
o dôkladnú čistotu aj na okrajoch.

Najjednoduchšie vysýpanie

Nádoby na nečistoty zametacích 
strojov Kärcher sa pri vyprázdňovaní 
dajú úplne vybrať – uchopiť, zdvihnúť, 
hotovo. Model S 750 ponúka veľkú 
nádobu s dostatkom miesta na väčšie 
množstvá pozametaných nečistôt. 

Výbava zodpovedá S 750

Technické údaje

Plošný výkon cca. m²/h 2 500

Pracovná šírka s bočnou metlou mm 700

Pracovná šírka bez bočnej metly mm 480

Nádoba na nečistoty l 32

Hmotnosť, pohotovostná kg 13

Rozmery (d x š x h) 1119 × 780 × 995

S 750

K Extra veľká bočná metla

K Nastaviteľné držadlo na posúvanie s ergonomickou rukoväťou

K Skladovacia poloha

K Nastaviteľný prítlak bočnej metly

K Samostojaca nádoba na nečistoty

Výbava S 750

Počet bočných metiel 1 ks  extra veľká

Kliešte na zber odpadu  –

Objednávacie číslo  1.766-910.0

Cena v €*  299,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.     
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Bez zohýbania a kontaktu   
s odpadkami

Súčasťou výbavy zametacieho stroja 
S 650 Plus sú kliešte na odpadky. 
Zber odpadkov je hygienický 
bez zby    točného zaťažovania chrbtice.

Nastaviteľné držadlo na posúvanie 
s komfortnou rukoväťou

S tepelným opláštením (S 650) a pre
stavovaním výšky (1 vysunutie, 
2 po       lohy sklonu), pre zametanie ne 
na  máhajúce chrbát.

NOVINKA

S 650 2 v 1

K Dve bočné metly

K Nastaviteľné držadlo na posúvanie 

 s komfortnou ruko väťou

K Skladovacia poloha

K Samostojaca nádoba na nečistoty

K Bočná metla na vlhké nečistoty 2 ks

Výbava S 650 Plus S 650 2 v 1

Počet bočných metiel 2 ks 2 ks

Kliešte na zber odpadu  K –

Objednávacie číslo  1.766-305.0 1.766-307.0

Cena v €*  149,- 159,-

Technické údaje

Plošný výkon cca. m²/h 1 800

Pracovná šírka s bočnou metlou mm 650

Pracovná šírka bez bočnej metly mm – 

Nádoba na nečistoty l 16

Hmotnosť, pohotovostná kg 10

Rozmery (d x š x h) 1111 × 650 × 935

Výbava zodpovedá S 650 2 v 1
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Nekomplikované a kompaktné

Všetky naše zametacie stroje odlo
žíte niekoľkými pohybmi a úsporne: 
jednoducho preklopte držadlo 
a zametací stroj postavte zvislo. 
Hotovo! 

Nastaviteľné držadlo na posúvanie 

Pre stavovanie výšky (1 vysunutie, 
2 po       lohy sklonu), pre zametanie ne 
na  máhajúce chrbát.

Výbava zodpovedá S 550

Technické údaje

Plošný výkon cca. m²/h 1 600

Pracovná šírka s bočnou metlou mm 550

Pracovná šírka bez bočnej metly mm – 

Nádoba na nečistoty l 16

Hmotnosť, pohotovostná kg 9,2

Rozmery (d x š x h) 1111 × 590 × 935

S 550 

K Jedna bočná metla

K Nastaviteľné držadlo na posúvanie 

K Skladovacia poloha

K Samostojaca nádoba na nečistoty

Výbava S 550

Počet bočných metiel 1 ks

Kliešte na zber odpadu  K

Nastaviteľné držadlo K

Objednávacie číslo  1.766-200.0

Cena v €*  119,99

K  Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.      87
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