
PROFESSIONAL | ULTRA VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

ČISTENIE V SVOJEJ NAJSILNEJŠEJ FORME
Ultra vysokým tlakom a vodou zvládnete aj najzložitejšie čistenie



ULTRA VYSOKÝ TLAK
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SILNÝ  
SILNEJŠÍ 
UHP

Voda dokáže uberať z celých pohorí. Ale 
potrebuje na to veľmi dlhý čas. My sme 
tento proces skrátili o niekoľko stoviek 
miliónov rokov. 
Pretože rozhodujúci je výhradne tlak a 
prietok vody. Pomocou našej UHP (Ultra
High Pressure) technológie vodného 
prúdu pri tlakoch až do 4000 barov 
môžete rozpútať skutočné prírodné živly: 
od odstraňovanie najnepoddajnejšieho 
znečistenia a povrchových vrstiev, až po 
rezanie, zdrsňovanie a odstraňovanie 
železobetónu.
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VÝHODY UHP 
PRE VÁS
Ak pri odstraňovaní špiny už nepostačuje sila bežných 
vysokotlakových čističov, prichádzajú na rad ultra 
vysokotlakové čističe (UHP). A tu vám ponúkame celosvetovo 
najširšie spektrum technológií a zariadení.

Absolútne silné – absolútne ekologické

■ Metóda bez škodlivín a vibrácií
■ Nedochádza k poškodeniu 

opracovávaných štruktúr
■ Bez pridanie čistiacich prostriedkov a 

rozpúšťadiel
■ 100 %  bez prachu 

Veľká sila pre vysokú hospodárnosť

■ Masívne nižšie náklady na likvidáciu 
odpadu

■ Odstránený materiál sa jednoducho 
odsaje spolu s vodou a príp. 
odfiltruje

■ Voda sa dá recyklovať alebo 
odvádzať

■ Výrazne nižšia spotreba vody 

Pokroková technika

■ Šetrné, kontrolované odstraňovanie 
povrchových vrstiev a znečistenia

■ Bez poškodenia nosného materiálu
■ Bez plynov a škvary (pri rezaní 

vodným prúdom)
■ Možné použitie počas prevádzky 

Perfektne dávkovaná sila
■ Presné dávkovanie sily
■ Tlak a prietok je možné prispôsobiť 

každému materiálu 

Maximálna bezpečnosť pre obsluhu
■ Nie je potrebná ochrana dýchania ani 

ochrana pred odletujúcimi úlomkami
■ Nie je potrebná vzduchotesná vákuová 

ochrana
■ Minimálne vibrácie a hlučnosť 

VÝHODY ULTRA VYSOKÉHO TLAK
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Dokáže veľa
Metóda ultra vysokého tlaku je jedinečná, 
pretože ako nástroj využíva čistú vodu. 
Intenzitu čistenia určuje tlak a objemový 
prietok vody. Preto pre UHP nie je 
smerodajný iba samotný tlak. 
Tlak v baroch a objemový prietok v l/min 
dávajú spolu hydraulický čerpací výkon a 
tým silu čistenia. Potrebný tlak závisí od 
spôsobu použitia, zatiaľ čo prietok určuje, 
ako dlho bude práca trvať. Až optimálny 
pomer tlaku a prietoku prináša optimálne 
výsledky čistenia. 

Kompetencia a efektivita 
Naše kompetenčné centrum WOMA vám 
ponúka na každé použitie správne riešenie. 
Správne znamená efektívne čerpadlá s 
optimálnym pomerom tlaku k prietoku. 
Správne znamená profesionálnu priemyselnú 
technológiu. Správne znamená signifikantnú 
úsporu času. Ponúkame komplexné systémy 
pre mobilné, stacionárne a individuálne 
nakonfigurované riešenia v oblasti ultra 
vysokotlakového čistenia.
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OPTIMÁLNE RIEŠENIE 
PRE KAŽDÉ ODVETVIE
Tak, ako je princíp ultra vysokotlako-
kového čistenia jednoduchý, tak 
nekonečne rozmanité sú jeho 
možnosti. Nech už sú vaše úlohy 
akékoľvek, my pre vás máme správne 
riešenie.

Ropný a plynárenský priemysel
Rafinérie a plošiny na ťažbu a spracovanie ropy a 
zemného plynu podliehajú najprísnejšími bezpeč-
nostným predpisom. Aby bola zaručená bezpečná a 
súčasne efektívna prevádzka, musia sa zariadenia na 
ťažbu, skladovanie a prepravu pravidelne kontrolovať, 
udržiavať a prípadne aj opravovať. Vonkajšie 
podmienky sú tu často extrémne. A rovnako extrémne 
sú aj požiadavky na špecifikáciu zariadení, od odolnosti 
a spoľahlivosti až po certifikáciu pre výbušné 
prostredie.

Stavebníctvo
Technológia vodného prúdu sa úspešne využíva v 
mnohých oblastiach pozemných a inžinierskych stavieb: 
v konštrukčnom inžinierstve, zakladaní stavieb, cestnom 
a vodnom staviteľstve ako aj pri opravách stavieb, 
sanácii, demolácii a recyklácii. Zvláštny význam má 
UHP pri príprave podkladu, čistení a úprave betónu.

Lodný priemysel a lodenice
UHP technológia vodného prúdu sa v priebehu 
niekoľkých rokoch vyvinula z okrajovej technológie na 
jednoduché čistenie na štandardnú metódu úpravy 
povrchov lodí pred nanesením farby.

CIEĽOVÉ SKUPINY
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Chemický priemysel
V chemickom priemysle sa na čistiace práce v rámci 
údržby a opravy výrobných zariadení kladú v zásade 
komplexné požiadavky. 
Množstvo rozličných látok a ich rôzne vlastnosti môžu 
byť problematické hlavne tam, kde sa látky premieňajú, 
upravujú, skladujú alebo prepravujú.

Energetické odvetvie
Energetický priemysel je rovnako rôznorodá ako aj 
náročná oblasť. Na základe veľkostí zariadení a 
zvláštnych prevádzkových podmienok sú pri čistiacich 
prácach v hre enormné sumy. Naša ultra vysokotlaková 
technika pritom dôležitým spôsobom prispieva k 
efektívnosti, trvalej udržateľnosti a ochrane životného 
prostredia.

Cementárenský priemysel
Výrobca cementu je komplexný proces. Používajú sa na 
ňu veľké množstvá surovín a energie a spracovávajú sa 
v príslušne veľkých zariadeniach. Je to náročné a 
kritické pracovné prostredie, v ktorom sú potrebné 
mnohé čistiace práce.

Oceliarsky priemysel
Pri výrobe ocele musia používané stroje a metódy 
podávať enormné výkony za extrémnych podmienok. A 
to trvalo, spoľahlivo, hospodárne a bezpečne. Naše UHP 
produkty sa tu presadili a osvedčili v najrozličnejších 
oblastiach
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POZNÁTE
SVOJE
ÚLOH

Možnosti využitia UHP sú všestranné a 
vlastne bezhraničné. Spoľahlivo odstránia 
aj tie najzažratejšie znečistenia alebo 
povlaky. Tým sa vám otvárajú všestranné 
oblasti použitia, od čistenia fasád cez 
sanáciu stavieb až po priemyselné čistiace 
práce.

Všeobecné čistenie povrchov
Rôzne povrchy a materiály je 
potrebné pravidelne čistiť, aby boli 
zaručené plynulé pracovné procesy 
a bezpečnosť prevádzky. Naše ultra 
vysokotlakové zariadenia vám na 
túto činnosť ponúkajú potrebný 
výkon.

POUŽITIE

1
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Dekontaminácia
Vo všetkých oblastiach 
dekontaminácie sa používa ultra 
vysokotlaková technika, napríklad 
na odstraňovanie hĺbkovej 
kontaminácie povrchu, na cielené 
odstraňovanie povrchových 
vrstiev, na čistenie zaťažených 
budov a zariadení alebo na 
umývanie kontaminovaných 
vozidiel.

Sanácia betónu 
Prednostným cieľom každej sanácie 
betónu je odstrániť poškodené 
miesta bez poškodenia okolia alebo 
oceľovej výstuže. Na rozdiel od 
pneumatického kladiva, ktorého 
silový účinok sa prenáša hlboko do 
štruktúry a budovy, pôsobí ultra 
vysokotlakový prúd vody veľmi 
lokálne a cielene na opracovávané 
miesto. 

Odstraňovanie laku z trupov 
lodí
Otryskávanie ultra 
vysokotlakovým prúdom vody 
vám umožní maximálne šetrné 
a kontrolované odstraňovanie 
povrchových vrstiev, znečistení 
a usadenín bez poškodenia 
nosného materiálu.

2 3 4
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Čistenie tepelných výmenníkov
V tepelných výmenníkoch sa často 
tvoria nepoddajné usadeniny. Čisté 
povrchy a bezproblémový tok 
materiálu sú základom efektívnych 
výrobných procesov. Pri čistení s 
našimi UHP systémami docielite 
zvýšenie prechodu tepla a tým aj 
efektívnosti. Ušetríte tak veľké 
množstvo energie a nákladov a 
ochránite súčasne životné 
prostredie.

Odstraňovanie okují
Efektívne odstraňovanie okují pri valcovaní ocele za tepla má 
rozhodujúci význam pre kvalitu materiálu. Ako ideálna metóda 
odstraňovania okujú sa ukázalo hydromechanické otryskávanie 
ultra vysokotlakovým prúdom vody.
 
Čistenie lodí a bójí
Zo všetkých spôsobov opracovania povrchov zaručuje 
otryskávanie ultra vysokotlakovým prúdom vody najväčší možný 
čistiaci účinok pri maximálne šetrnom prístupe k štruktúre. 
Zvyškové koncentrácie solí, chloridov a iných látok sú minimálne.

Čistenie potrubia 
Potrubie zohráva v celom priemysle dôležité funkcie. Aby
si ich mohli plniť, musí byť zaručená ich nepretržitá priechodnosť.

POUŽITIE
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Čistenie debniacich prvkov
Čisté, odborné debnenie má pre kvalitu betónových povrchov 
rozhodujúci význam. Aby nevznikali nechcené póry, lunkre a dutiny, 
musia sa debniace prvky pravidelne čistiť a kontrolovať, či nie sú 
poškodené.

Čistenie a údržba na mori
Za najextrémnejších podmienok a na najužšom priestore sa tu musia 
čistiť, zbavovať hrdze a ochranných vrstiev alebo rezať najrozličnejšie 
materiály. Mnohé oblasti sú pritom ohrozené explóziou, v ktorých sa 
nesmie pracovať metódami, pri ktorých vznikajú iskry.

Príprava povrchov a podkladov
Otryskávanie ultra vysokotlakovým prúdom vody sa odporúča v 
takmer všetkých relevantných stavebných predpisoch a smerniciach 
ako metóda prípravy podkladov alebo je dokonca predpísané. Okrem 
technických výhod hovoria aj ekologickosť a hospodárnosť pre použitie 
technológie ultra vysokotlakového prúdu vody.

Čistenie sít a filtrov
Funkčnosť sít a filtrov závisí v podstatnej miere od stavu 
ich povrchu. Preto sa musia pravidelne čistiť bez 
poškodenia štruktúry.

Čistenie nádob s miešacím mechanizmom a reaktorov
Rýchle a dôkladné čistenie nádrží je dôležité, aby sa čo 
najmenej narúšal výrobný proces.

9
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SÚSTREDENÁ 
KOMPETENCIA- 
VYNIKAJÚCA 
SILA

Vďaka dôsledným investíciám do 
výskumu a vývoja, priekopníckemu duchu 
a nadšeniu pre inovácie je WOMA už celé 
desaťročia technologickým a inovačným 
lídrom v oblasti ultra vysokotlakovej 
vodnej technológie. WOMA vyvíja a 
vyrába systémy, ktoré dosahujú tlak vody 
až 4 000 bar aprietoky okolo 1 800 litrov 
za minútu. Ako súčasť skupiny Kärcher, 
svetového lídra v oblasti čistiacej 
techniky, zohráva pritom WOMA aj 
medzinárodne významnú úlohu.

Vysoko efektívne

Nižšie náklady na údržbu 
a opravu

KOMPETENČNÉ CENTRUM WOMA
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Max. 1 000 koní

Pracovný tlak 
do 4 000 bar

Spoľahlivosť a dlhá životnosť:
dimenzované pre trvalú prevádzku

Objemový prietok 
až 1 800 l/min

Prepínanie, regulačné 
a bezpečnostné 
orgány 

 WOMA – viac ako 50-ročné 
skúsenosti sú základom 
vynikajúcej techniky a 
kvality.

 WOMA – kvalita made in 
Germany: naše UHP 
systémy, stroje a 
príslušenstvo.

 WOMA – naša kompetencia 
v oblasti vývoja a vysoko 
výkonné technológie 
udávajú trend na 
medzinárodnej úrovni. 
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ULTIMATÍVNY VÝKON PRE 
NÁROČNÉ ÚLOHY: NAŠE UHP 
ZARIADENIA V 3 TRIEDACH

Spojili sme kompetencie značky Kärcher a WOMA, aby sme pre vás vyvinuli 
perfektné ultra vysokotlakové čističe na najtvrdšie použitie v priemysle a 
stavebníctve. Výsledkom sú naše nové UHP triedy značky Kärcher so 
štandardizovanými a kompaktnými ultra vysokotlakovými zariadeniami s 
pracovným tlakom od 350 barov až po triedu super s vynikajúcim pracovným 
tlakom 2 800 bar. Tieto výkony sú vám k dispozícii ako mobilné či stacionárne 
riešenia integrované do procesov. Individuálne nakonfigurované riešenia môžu 
vytvárať pracovný tlak až do 4 000 barov. Používané vysoko efektívne 
priemyselné čerpadlá pochádzajú z nášhokompetenčného centra WOMA, 
pioniera v oblasti ultra vysokotlakovej techniky. 

UHP kompaktná trieda
■ Výkonové spektrum od 15 kW

do 30 kW
■ Odolné a mobilné klietkové

stroje
■ Základné stroje v UHP triedach

UHP stredná trieda
■ Výkon až 75 kW
■ Stacionárne priemyselné

riešenia

UHP trieda super
■ Výkon až 125 kW
■ Stacionárne priemyselné riešenia
■ Trieda superlatívov

ULTRA VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
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Individuálne konfigurovateľné riešenia iba v 4 
krokoch – WOMA konfigurátor

1  Krok 1: Čerpadlo

Naše pomaly bežiace a neopotrebiteľné ultra vysokotlakové 
čerpadlá značky WOMA vám ponúkajú tlak do 4 000 barov, 
dlhú životnosť a dlhé intervaly údržby.

2  Krok 2: Riadenie systému

Rozhodnite sa úplne podľa svojich potrieb pre vhodné WOMA 
riadenie: od riadenia Classic na prevádzku Dump-Gun až po ľahko 
pochopiteľné riadenie Expert. Naše riadenie Expert presviedča 
napríklad sledovaním prevádzkového stavu, reguláciou tlaku a 
otáčok pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť a efektívne 
využívanie prírodných zdrojov

3    Krok 3: Pohon

Pohon našich ultra vysokotlakových čerpadiel preberajú podľa 
výberu odolné naftové motory alebo ekologické elektromotory s 
triedou energetickej efektívnosti IE3. V závislosti od príslušnej 
legislatívy sa montujú naftové motory s emisnými stupňami 
spĺňajúcimi príslušné normy.

4   Krok 4: Možnosti inštalácie

Využite plnú flexibilitu pri inštalácii: Váš ultra vysokotlakový 
agregát môžete dostať namontovaný na jednoduchý základný 
rám alebo aj na pojazdný vozík s kapotou. Aj zabudovanie do 
ISO kontajnera je možné bez problémov.

Ďalšie informácie nájdete na www.woma.de

CLASSIC

ADVANCED

EXPERT
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UHP zvládne všetko 
– tak to využite
Dokázať s jedným 
strojom čo najviac, 
to je výhoda 
systému. Náš systém 
Kärcher je 
dimenzovaný tak, 
aby vám presne toto 
ponúkol. S jedným z 
našich UHP strojov a 
špeciálnym 
príslušenstvom bez 
problémov nahradíte 
viaceré špeciálne 
stroje. Predstavte si, 
koľko investícií si 
môžete ušetriť. O 
koľko jednoduchšia 
je preprava. O koľko 
niž šie sú náklady na 
servis a údržbu. A o 
koľko flexibilnejšie 
môžete kalkulovať a 
pracovať. Prajeme 
vám veľa úspechov.

SO SPRÁVNYM
PRÍSLUŠEN-
STVOM
K RIEŠENIU  

Objavte rôznorodé možnosti využitia 
našich UHP systémov. S našimi 
rozsiahlym programom príslušenstva a 
špeciálnym príslušenstvom máte všetky 
možnosti a záruku optimálnych 
výsledkov. Pri každom použití môžete 
perfektne využiť obdivuhodnú 
výkonnosť našich UHP zariadení.

Ďalšie informácie nájdete v katalógu Kärcher a na www.woma.de

RIEŠENIA
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SROJ PRÍSLUŠENSTVO APLIKÁCIA

Ručne vedené pištole a rotačné 
trysky

Čistenie potrubia

Čistenie vnútra nádrží

Čistenie debnenia
Sanácia betónu

Odstraňovanie laku z lodí
Odstraňovanie laku z lakovacích kabín

Čistenie tepelných výmenníkov
Čistenie potrubia

Čistenie nádrží a cisterien
Čistenie kotlov s miešacím 

mechanizmom

Úprava plôch



PRACUJTE NA SVOJOM 
ÚSPECHU S NAŠOU PODPOROU

KÄRCHER SERVICES



Kärcher Rent

Prenájom 

Presne ten stroj, ktorý potrebujete. 

Prenájom namiesto kúpy. A 

dostanete viac: Know-how a Kärcher 

Full Service v jednom balíku.

Kärcher All Brands Service

Servis nezávislý od značky

Údržba a oprava z jednej ruky pre 

váš kompletný strojový park – 

nezávisle od výrobcu a po celom 

svete. Servis pre všetky stroje podľa 

noriem spoločnosti Kärcher. Na to sa 

môžete spoľahnúť

Kärcher Service

Služby zákazníkom 

Servis znamená dôveru. Kedykoľvek. 

Služby, ktoré skutočne potrebujete. 

Rýchlu reakciu pre 

maximálnudisponibilitu. Maximálne 

zachovanie hodnoty a dodržiavanie 

všetkých zákonných predpisov.

Služby Kärcher: 

Kärcher Maintain

Servisné balíky

Každý servisný balík je šitý na 

mieru podľa danej potreby. Rozsah 

služieb siaha od bežnej prehliadky v 

rámci predpísanej bezpečnostnej 

kontroly cez včasnú údržbu až po 

paušálny Full Service.

Kärcher Used

Použité stroje

Ak je to, čo potrebujete, použité. 

Kúpiť nové? Alebo jednoducho 

ušetriť náklady? My pre vás máme 

tie správne použité stroje. Použité, 

po generálke, dobré a výhodné. 

Ponuka sa neustále mení. Opýtajte 

sa nás.

Kärcher Lease

Lízing

Šitý na mieru. Flexibilne. Bezpečne. 

Poskytneme vám flexibilitu, ktorú 

potrebujete: s modelmi lízingu a 

financovania pre každú potrebu.
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Všetko môže byť oveľa jednoduchšie, ak spojíme svoje 
talenty. Pretože väčší úspech dosiahneme vtedy, ak 
pôjdeme za svojím cieľom spoločne, budeme sa dopĺňať, 

a učiť jeden od druhého. Môžeme to nazvať princípom 
pokroku. My to nazývame Služby Kärcher. Prísľub 
partnerstva. Od profesionálov pre profesionálov.



Radi Vám poradíme:

Centrála

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 

Bratislavská 31

SK-949 01 Nitra

Tel.: +421/37/32 12 154 

Fax: +421/37/65 55 799

E-mail: karcher@karcher.sk

www.karcher.sk
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