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Hospodaření se zachováním trvalých hodnot – 
 příspěvek nás všech pro budoucnost

Firma Kärcher vyčistila za poslední desetiletí více než 75 monumentů a architektonických 
památek po celém světě. Mezi nimi i hlavy prezidentů na Mount Rushmore, sochu Svobody, Bra-
niborskou bránu, luxusní hotel Burj al Arab v Dubaji, Memnonovy kolosy v Luxoru, Gazometry ve 
Vídni a mnoho dalších.

Profitujte také z tohoto know-how, které se skrývá v každém jednotlivém zařízení firmy 
Kärcher.

Zažijte ten rozdíl!

 Firmu založil 2. ledna 1935 Alfred Kärcher. V roce 2009 oslavila firma Kärcher 25 let od vynaleze-
ní přenosného vysokotlakého čističe. V roce 2010 k tomu přidáme další triumf –3 senzační jubi-
lejní modely.

N Zařízení firmy Kärcher jsou čím dál tím více skladnější, lépe ovladatelná, tišší a lehčí.
N 85 % všech zařízení firmy Kärcher na trhu má stáří maximálně 5 let.
N 100 cen za design a více než 1 000 patentů dělá z firmy Kärcher jasnou jedničku na trhu.

Při úsilí o trvalé hodnoty je cílem samotná cesta. Cesta do budoucna, neboť Kärcher se již 
desetiletí vyznačuje příkladnou důsledností. Trvalé hodnoty jsou pro firmu Kärcher založené 
stejnou měrou na třech pilířích: ekonomičnosti, společenské zodpovědnosti a ochraně životní-
ho prostředí. Patří sem také poctivé zacházení s lidmi a vědomě zodpovědný přístup ke zdro-
jům. To jsou trvalé hodnoty, které si firma Kärcher stanovila jako cíl: podnikatelské jednání se 
zodpovědností za člověka i životní prostředí.



Optimální využití energie

Nejlepší energie je ta, která se nespotřebovala. Společ-

nost Kärcher se úsporami energie zabývá trvale 

a důsledně. Různá zařízení pro rekuperaci tepla pracují 

s mimořádně vysokou efektivitou, například odpadní 

teplo vznikající při vstřikování plastů vyhřívá sousední 

halu. Roční úspora: 19 000 l topného oleje a 51 300 kg 

CO2. To by stačilo na ujetí 225 000 km vozem střední tří-

dy. Originální nabíječky Kärcher díky velmi vysoké účin-

nosti na úrovni mezi 0,98–0,99 umožňují využití téměř 

100 % nabíjecího proudu skutečně k nabíjení. To jsou 

jen dva z mnoha příkladů technických řešení, která 

pomáhají maximálně využívat energii.

Jak dosáhnout většího účinku

Pomocí méně prostředků dosáhnout téhož. Nebo 

dokonce i více. Šance, jak toho dosáhnout, jsou stejně 

tak rozmanité, jako produkty Kärcher. Parní čističe 

 Kärcher pracují bez použití chemie, která zatěžuje životní 

prostředí. Takto na čištěné ploše nezůstávají žádné zbyt-

ky, které by mohly vyvolávat alergické reakce. Důležitý 

příspěvek k ochraně celé rodiny, a to zvláště pro alergi-

ky. Četné další technologie pro zdokonalení efektivity 

vedou v závislosti na příslušném použití k významnému 

snížení spotřeby energie a čisticích prostředků až 

o 30 % a více.

Soustředíme se na podstatné

Soustředění se na to podstatné zahrnuje také umění 

dosáhnout pomocí méně zdrojů většího efektu. Neboť 

méně může znamenat více. Například, když jsou stroje 

výkonnější s menším počtem součástek. Neboť menší 

počet součástek znamená menší spotřebu materiálu, niž-

ší hmotnost, menší spotřebu energie a tedy menší zatíže-

ní životního prostředí. Již mnoho let se firma Kärcher řídí 

principem používat co možná nejméně součástek. Dnes 

mají stroje v průměru o 20 % méně součástek než srov-

natelné produkty jiných výrobců, ačkoli jsou zároveň 

vybavené technickými vymoženostmi, jako je dávkování 

čisticích prostředků a čištění filtru. Čisticí prostředky 

 Kärcher jsou ekologické, neboť jsou biologicky odboura-

telné z více než 90 % a zásadně neobsahují rozpouštědla 

a zbytečné přísady. Prodejem vysoce koncentrovaných 

prostředků se šetří materiál, obaly a emise vznikající při 

přepravě.

Čerpáme z vlastních zdrojů

Regenerativní energie je budoucnost. A u firmy Kärcher 

je již dávno realitou. Dvě solární elektrárny s výkonem 

30 kWp vyrábějí cca 33 000 kWh/rok. Geotermální zaří-

zení využívá geotermální energii v zimě pro topení a v létě 

pro klimatizaci. Spotřeba energie je tak z více než 80 % 

kryta z obnovitelných energetických zdrojů. Jenom tep-

lárna na štěpku ušetří ročně 340 000 l topného oleje, 

resp. více než 1 mil. kg CO2.
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Na celém světě se používá 50 milionů vysokotlakých 
čističů KÄRCHER!

Nápad, který obešel svět
Na počátku roku 2010 byl prodán padesátimiliontý vysokotlaký čistič Kärcher pro použití v do-
mácnostech – historie úspěchu, k níž lze jen těžko nalézt paralelu. Vždyť kdyby se těchto 50 mili-
onů vysokotlakých čističů postavilo vedle sebe do řady, odpovídala by její délka přibližně obvodu 
naší Země! 

Kdo by si v roce 1935 myslel, že Alfred Kärcher svým vynálezem vysokotlakého čističe takto re-
volučně promění zvyklosti lidí v oblasti úklidu a čištění? Významné úspěchy mohou nicméně slavit 
i vysavače Kärcher pro vysávání mokrých i suchých nečistot. Tyto jsou stále oblíbenější a starají 
se o dokonalou čistotu ve stále vyšším počtu domácností. 

A vzhledem k tomu, že se historie úspěchů nepíší jen tak samy od sebe, sází společnost Kärcher i 
do budoucna důsledně na inovace, užitek pro zákazníka a prvotřídní kvalitu. To se přirozeně 
netýká pouze našich vysokotlakých čističů a vysavačů pro vysávání mokrých i suchých nečistot, 
ale také našich zametacích strojů, parních čističů, bateriových košťat, čističů oken, vysavačů pra-
chu, čerpacích a zavlažovacích systémů a našeho obsáhlého sortimentu příslušenství. Zkrátka: 
Na kvalitu značky Kärcher je spolehnutí – již více než 75 let!
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K tomuto jubileu jsme pro vás připravili výhodný balíček 
roku!

Společnost Kärcher slaví padesátimiliontý prodaný vysokotlaký čistič – a vy z toho můžete 
mít prospěch! Pořiďte si právě teď jedinečnou verzi vysokotlakého čističe Kärcher 
 Celebration 
 s doposud nevídaným kompletním vybavením 

Tento výkonný vysokotlaký čistič třídy Kärcher Komfort se zvlášť dobře hodí k častému 
 použití při středním až silném znečištění. 
Silný i v dalších aspektech: Systém Quick Connect na obou koncích vysokotlaké hadice 
a nový systém Plug ‘n’ Clean: Jednoduše nasadit nádobu čisticího prostředku vzhůru noha-
ma do stroje a okamžitě lze začít s čištěním. Pracovní nástavec Multi-Power-Jet umožňuje 
5 rozdílných paprsků, aniž by bylo nutné měnit rozprašovací nástavec!

scientifically
verified by

K 5.650 T 250 Celebration

Technické údaje
Tlak 20 až max. 140 bar

Průtok max. 460 l/h

Teplota přív. vody max. 40 °C

Příkon 2,1 kW

Objednací číslo 1.181-213

Příslušenství
	 Vodou chlazený motor

	 Pistole s 6 m vysokotlakou hadicí 

	 Pracovní nástavec Multi-Power-Jet

	 Čistič ploch T 250

	 Plná lahev čisticího prostředku 
(univerzální čistič RM 555)

	 Quick Connect

	 Držák kabelu 

	 Držák pistole 

	 Integrovaný vodní filtr



10 min 8 min 7 min 6 min 5 min 4 min

30 min 25 min 22 min 20 min 15 min 10 min

40 min 35 min 30 min 25 min 20 min 15 min

50 min 40 min 35 min 30 min 25 min 20 min

210 min 180 min 150 min 130 min 100 min 90 min

Průměrná doba čištění v minutách

Jednostopá 

vozidla

Dům 
a  zahrada

Auta Zdivo Fasády

Oblasti použitíKlasifikace Kärcher

Pouze vysokotlaké čističe Kärcher se dělí do různých 

výkonnostních tříd. Zobrazené časové grafy znázorňují 

průměrný čas čištění při typických použitích. Při koupi 

vybírejte odpovídající výkonnostní třídu vždy tak, aby byl 

pro každou oblast použití k dispozici o jeden stupeň 

rychlejší a silnější proces čištění. Tím se prodlouží život-

nost vašeho vysokotlakého čističe, ušetří se čas a peníze 

a dosáhne se nižšího zatížení životního prostředí.

88

Vysokotlaké čističe
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2 Kvalita značky „made in Germany“

Jakožto vynálezce vysokotlakého čištění disponuje spo-

lečnost Kärcher jedinečnými specializovanými znalost-

mi, které v podobné šíři i hloubce nikdo další na trhu 

nemůže nabídnout. Již přes 50 let zdokonaluje společ-

nost Kärcher vysokotlaké čištění a svými vynikajícími 

inovacemi vždy zvedne vlnu zájmu. Jako vůdčí dodava-

tel na trhu v jeho rámci nabízíme nejspolehlivější vyso-

kotlaké čističe. Všechny naše stroje vyrábíme ve vlast-

ních provozech podle nejpřísnějších výrobních norem. 

Dříve, než naše výrobky opustí brány továrny, jsou ze 

100 % otestovány z hlediska funkce a výkonu. Tak 

můžeme našim zákazníkům zaručit vždy dokonalé 

výrobky, které se vyznačují vysokým výkonem a bezpří-

kladnou životností.

1 2

Zcela jednoduše čisté

Kdo by se chtěl dlouho zdržovat úklidem? Konec konců existují příjemnější činnosti. Ačkoli: 
S vysokotlakými čističi od společnosti Kärcher mohou být dokonce i čisticí práce vysloveně 
zábavou. Její kvalitní, komfortní a výkonné stroje zvládnou během několika sekund uvolnit i ta 
nejúpornější znečištění a nánosy – rychle, jednoduše a bez námahy stisknutím tlačítka. A ruce 
zůstanou stále pěkně čisté. Pohodlněji už to nejde. 

Vysokotlaké čističe
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1 Maximální čistota, minimální námaha

Ten, kdo má rád čistá auta, bude milovat vysokotlaké čis-

tiče od společnosti Kärcher. Už je konec s namáhavým 

a časově náročným čištěním pomocí houby a hadice. 

Vysokotlaké čističe Kärcher se obratem ruky postarají 

o nablýskanou čistotu. Inteligentní kombinace vysokého 

tlaku a vody zajišťuje skoro dvakrát rychlejší čištění než 

při použití houby a vodovodní hadice. Kolem domů 

a v zahradách poskytnou naše stroje cenné čisticí služby 

v případě téměř všech povrchů, a šetří tak cenný čas 

a mnoho sil. Ve spojení se sortimentem čisticích pro-

středků a příslušenství, který je zvlášť uzpůsoben pro 

tyto stroje, nezůstanou při čištění pomocí vysokotlakých 

čističů Kärcher žádná přání ohledně čistoty nesplněná. 

A konečně bude zase více času pro skutečně důležité 

věci v životě.
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Nová řada K 2 X – vysokotlaké čištění pro začínající uživatele

Vysokotlaké čištění představuje rovněž vysokorychlostní čištění. Enormní úspora času, malá ná-
maha v poměru s běžnými postupy a přesvědčivé výsledky čištění přispívají rozhodujícím způso-
bem k pokračujícímu prosazování tohoto efektivního způsobu čištění. Společnost Kärcher nabízí 
jakostní základní modely s mnoha praktickými detaily výbavy v obvyklé, špičkové kvalitě – aby se 
uživatelé mohli zvlášť dlouho těšit ze svého oblíbeného zařízení.

1 Zázrak z hlediska místa

Kompaktní výhodné balíčky jsou dodávány tak, aby je 

šlo dobře uložit. Stroje vybavené teleskopickou rukojetí 

lze uložit dokonce ještě do menšího prostoru – a později 

je opět naprosto pohodlně přepravit na místo dalšího 

použití. 

2 Výhoda mobilnosti

Bez ohledu na to, zda mají teleskopickou rukojeť, či 

nemají, lehké a kompaktní stroje lze rychle a bez náma-

hy přemístit z místa na místo a tak zaručují dosažení 

čistoty obratem ruky. 

3 Quick Connect – silné spojení

Na dobrém spojení záleží. To platí i pro vysokotlaké 

 čističe. Systémem Quick Connect nabízí firma Kärcher 

svým zákazníkům komfortní systém rychlospojek. Vyso-

kotlakou hadici lze pohodlně propojit s pistolí i s čisti-

čem. Díky tomu lze čistič rychleji a snadněji uklidit.

4 Přehledně roztříděno

Díky promyšlenému systému uložení příslušenství lze 

pistoli, 2 nástavce, síťový kabel a hadici bezpečně uložit 

přímo na stroji, kde budou připravené k okamžitému 

použití. Doplňkový vak Soft Bag nabízí rozšířený úložný 

prostor – například pro kartáče v rámci příslušenství. 

5 Přívod čisticích prostředků

Ještě vyšší účinnosti se při vysokotlakém čištění dosa-

huje za použití čisticích prostředků. Přívádění čisticího 

prostředku je realizováno buď z nádrže na čisticí pro-

středek nebo pomocí přisávání čisticího prostředku.

Vysokotlaké čističe
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1 Vždy dobře chlazené

Třídy K 3 až K 5 řady Kärcher X jsou vybaveny inovační 

technikou vodou chlazených motorů, čímž stanovují nová 

měřítka. K chlazení motorů se využívá voda místo vzdu-

chového ventilátoru. Dociluje se tak konstantního chlazení 

s nižším počtem pohyblivých dílů a výrazně delší  životnosti. 

2 Efektivnost má jméno: řada X

Nová řada X umožňuje odpovědné nakládání se zdroji. 

Patentovaná technologie trysek Kärcher a ideální sladění 

s jednotlivými modely toto umožňují. V porovnání s kon-

kurencí se zařízení firmy Kärcher vyznačují vyšším výko-

nem při odstraňování nečistot a efektivností čištění. 

Stručně řečeno: Čištění postupuje rychleji kupředu a šetří 

až 50 % času a tím rovněž až 50 % energie a vody – 

výhody, které stojí za povšimnutí, a které byly vědecky 

potvrzeny renomovaným a nezávislým Fraunhoferovým 

institutem.

3 Vždy vše pevně v rukách

Stroje řady X si vás získají pohodlnou manipulací s nimi. 

Manuální navíjení vysokotlaké hadice zajišťuje její ideální 

uložení. Systém Quick Connect se stará o rychlé připojo-

vání a odpojování hadice a teleskopická rukojeť poskytu-

je ergonomickou výšku pro tažení stroje při přemisťování 

a možnost kompaktního uložení stroje.

4 Systém Plug ‘n’ Clean – obdivuhodně výměnné

Díky novému, mimořádně komfortnímu systému lze čisti-

cí prostředky nyní rychle a s úsporou času nasadit jed-

ním pohybem ruky. Starou láhev jednoduše vyjmout, 

novou vsadit do systému, a může se pokračovat. I pře-

chod z jednoho čisticího prostředku na druhý je bez pro-

blémů možný. 

Řada K 3 – 7 X – výkon v atraktivním přenosném provedení

Na modely řady X nelze nahlížet pouze z ryze optického hlediska. Vedle svého moderního 
designu nabízejí tyto stroje i praktické výhody, jako jsou například krátká doba přípravné 
montáže a vysoký komfort obsluhy. Řada X navíc nasazuje nová měřítka z pohledu život-
nosti na základě použití inovační techniky vodou chlazených motorů.

Vysokotlaké čističe
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50%-

Save Energy Save Time

50%-
50%-

Save WaterEfficiency
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Rotační tryska:
rotující bodový paprsek
k celoplošnému čištění.

Kompaktní, lehké a jednoduše dobré

Tyto mnohostranné univerzální stroje jsou vždy rychle k dispozici, kdykoli jsou třeba. Tyto 
stroje s kompaktní konstrukcí představují spolehlivé spojence v boji proti menším znečiště-
ním kolem domu a v zahradě. V porovnání s běžnými způsoby čištění pomocí houby, kartá-
če a vědra s vodou si vás tyto stroje získají snadnou a pohodlnou manipulací.

Všechno své nosím 
s sebou
Díky praktickému uložení 
příslušenství lze vysokotla-
kou pistoli a pracovní 
nástavce vždy bezpečně 
uložit tak, aby byly připrave-
ny k okamžitému použití. 

Vysokotlaké čističe
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NOVINKA NOVINKA

K 2.120 K 2.300 K 2.300 T 50 K 2.425 K 2.425 T 50
	 Rukojeť
	 Uložení příslušenství
	 Uložení hadice a síťového 

kabelu

	 Rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového 

kabelu

	 Rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového kabelu

	 Teleskopická rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového kabelu
	 Quick Connect 
	 Nádrž na čisticí prostředek

	 Teleskopická rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového kabelu
	 Quick Connect 
	 Nádrž na čisticí prostředek

Příslušenství
Vysokotlaká pistole     
VT hadice 4 m 4 m 4 m 6 m 6 m

Jednoduchý pracovní nástavec    – –

Čistič ploch – – T 50 – T 50

Pracovní nástavec Vario Power – – –  
Rotační tryska     
Mycí kartáč – – – – –

Integrovaný jemný vodní filtr     

Technické údaje
Tlak bar/MPa max. 100/10 max. 110/11 max. 110/11 20-max. 110/2-max. 11 20-max. 110/2-max. 11

Průtok l/h max. 340 max. 360 max. 360 max. 400 max. 400

Max. teplota na přítoku °C 40 40 40 40 40

Příkon kW 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6

Hmotnost bez příslušenství kg 4,0 4,8 4,8 5,5 5,5

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 280x176x443 280x242x783 280x242x783 280x242x623 280x242x623

Objednací číslo 1.673-104 1.673-200 1.673-206 1.674-103 1.674-107

 Součástí dodávky. 
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Pracovní nástavec Vario Power:
plynulé přepínání z vysokého
tlaku na nízký tlak otáčením
na pracovním nástavci.

Vysokotlaké čističe

V
ys

o
ko

tl
ak

é 
č

is
ti

č
e

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

CLICK

Quick Connect
Vysokotlakou hadici lze rych-
le a pohodlně připojit ke stro-
ji. Šetří se tím čas a námaha.

Čisté řešení nádrže
Praktická nádrž na čisticí 
prostředky usnadňuje jejich 
používání.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 22–33. Čisticí prostředky na stranách 34–37.

K 2.120 K 2.300 K 2.300 T 50 K 2.425 K 2.425 T 50
	 Rukojeť
	 Uložení příslušenství
	 Uložení hadice a síťového 

kabelu

	 Rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového 

kabelu

	 Rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového kabelu

	 Teleskopická rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového kabelu
	 Quick Connect 
	 Nádrž na čisticí prostředek

	 Teleskopická rukojeť
	 Uložení příslušenství 
	 Uložení hadice a síťového kabelu
	 Quick Connect 
	 Nádrž na čisticí prostředek

Příslušenství
Vysokotlaká pistole     
VT hadice 4 m 4 m 4 m 6 m 6 m

Jednoduchý pracovní nástavec    – –

Čistič ploch – – T 50 – T 50

Pracovní nástavec Vario Power – – –  
Rotační tryska     
Mycí kartáč – – – – –

Integrovaný jemný vodní filtr     

Technické údaje
Tlak bar/MPa max. 100/10 max. 110/11 max. 110/11 20-max. 110/2-max. 11 20-max. 110/2-max. 11

Průtok l/h max. 340 max. 360 max. 360 max. 400 max. 400

Max. teplota na přítoku °C 40 40 40 40 40

Příkon kW 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6

Hmotnost bez příslušenství kg 4,0 4,8 4,8 5,5 5,5

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 280x176x443 280x242x783 280x242x783 280x242x623 280x242x623

Objednací číslo 1.673-104 1.673-200 1.673-206 1.674-103 1.674-107

 Součástí dodávky. 
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Samostatné dávkování
Dokonalé dávkování podle 
potřeby – to umožňuje prak-
tická regulace čisticích pro-
středků.

Střední třída – mnoho výhod, málo výdajů

Vodou chlazené motory, rychlá příprava, kompaktní úschova, lepší mobilita – čističe mode-
lové řady K 3 a K 4 se prezentují jako praktičtí a účinní pomocníci při odstraňování středního 
až silného znečištění kolem domu. S pomocí vhodného příslušenství jde práce mimořádně 
snadno od ruky – a špína to může zabalit.

K 3.550 K 3.550 T 250 K 4.600 K 4.600 T 250
	 Delší životnost díky vodou 

 chlazenému motoru
	 Držák pistole

	 Delší životnost díky vodou 
 chlazenému motoru

	 Držák pistole

	 Delší životnost díky vodou chlazenému 
 motoru

	 Teleskopická rukojeť a držák pistole

	 Delší životnost díky vodou chlazenému 
 motoru

	 Teleskopická rukojeť a držák pistole

Příslušenství
Vysokotlaká pistole    
VT hadice 6 m 6 m 6 m 6 m

Jednoduchý pracovní nástavec – – – –

Čistič ploch – T 250 – T 250

Pracovní nástavec Vario Power    
Rotační tryska    
Mycí kartáč – – – –

Integrovaný jemný vodní filtr    
Quick Connect    
Plug ‘n’ Clean System    
Plná láhev čisticího prostředku univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič

Nasávání vody    

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-max. 120/2-max. 12 20-max. 120/2-max. 12 20-max. 130/2-max. 13 20-max. 130/2-max. 13

Průtok l/h max. 420 max. 420 max. 440 max. 440

Max. teplota na přítoku °C 40 40 40 40

Příkon kW 1,8 1,8 1,9 1,9

Hmotnost bez příslušenství kg 12,6 12,6 13 13

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 300x325x876 300x325x876 349x395x655-867 349x395x655-867

Objednací číslo 1.180-130 1.180-131 1.180-600 1.180-601

 Součástí dodávky. 
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K 3.550 K 3.550 T 250 K 4.600 K 4.600 T 250
	 Delší životnost díky vodou 

 chlazenému motoru
	 Držák pistole

	 Delší životnost díky vodou 
 chlazenému motoru

	 Držák pistole

	 Delší životnost díky vodou chlazenému 
 motoru

	 Teleskopická rukojeť a držák pistole

	 Delší životnost díky vodou chlazenému 
 motoru

	 Teleskopická rukojeť a držák pistole

Příslušenství
Vysokotlaká pistole    
VT hadice 6 m 6 m 6 m 6 m

Jednoduchý pracovní nástavec – – – –

Čistič ploch – T 250 – T 250

Pracovní nástavec Vario Power    
Rotační tryska    
Mycí kartáč – – – –

Integrovaný jemný vodní filtr    
Quick Connect    
Plug ‘n’ Clean System    
Plná láhev čisticího prostředku univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič

Nasávání vody    

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-max. 120/2-max. 12 20-max. 120/2-max. 12 20-max. 130/2-max. 13 20-max. 130/2-max. 13

Průtok l/h max. 420 max. 420 max. 440 max. 440

Max. teplota na přítoku °C 40 40 40 40

Příkon kW 1,8 1,8 1,9 1,9

Hmotnost bez příslušenství kg 12,6 12,6 13 13

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 300x325x876 300x325x876 349x395x655-867 349x395x655-867

Objednací číslo 1.180-130 1.180-131 1.180-600 1.180-601

 Součástí dodávky. 

Rotační tryska:
Rotující bodový paprsek 

k plošnému čištění.

Pracovní nástavec  
Vario Power:

Plynulé přepínání z vysoké-
ho tlaku na nízký tlak otáče-
ním na pracovním nástavci.

Plug ‘n’ Clean
Rychle, snadno, komfortně – 
díky systému Plug ‘n’ Clean 
lze čisticí prostředek vyměnit 
pohodlně jedním hmatem.

T 250 T-Racer s rukojetí
Se zařízením T 250 se i velké
plochy vyčistí bez námahy. 
Je vhodný i pro čištění svis-
lých ploch.

Vysokotlaké čističe

V
ys

o
ko
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ak

é 
č
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ti

č
e

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 22–33. Čisticí prostředky na stranách 34–37.



   
  E

FFIC
IENCY      

  E
N

ERGY·WATER·T
IM

E 

   
  E

FFIC
IENCY      

  E
N

ERGY·WATER·T
IM

E 

   
  E

FFIC
IENCY      

  E
N

ERGY·WATER·T
IM

E 

16

Ideální uložení
Vždy čistě uklizeno – díky 
praktickému navíjení hadice 
u K 5.700.

Řada K 5 X – suverénní síla v kompaktním balení

K rychlému a jistému odstranění silných nečistot nejrůznějšího druhu nabízí firma Kärcher 
svou výkonnou řadou K 5 pro každého uživatele vhodné zařízení. Řada K 5 přesvědčí mi-
mořádnými detaily příslušenství – vodou chlazeným motorem, teleskopickou rukojetí pro 
uložení s malými nároky na místo a komfortním navíjením hadice. Díky tomu je práce tak 
příjemná a efektivní, jak to jen lze.

K 5.600 K 5.600 T 250 K 5.700 K 6.250 K 6.250 T 300 K 6.300
	 Delší životnost díky 

vodou chlazenému 
motoru 

	 Teleskopická rukojeť 
a držák pistole

	 Delší životnost díky 
vodou chlazenému 
motoru

	 Teleskopická rukojeť 
a držák pistole

	 Delší životnost díky 
vodou chlazenému 
motoru

	 Držák pistole 
	 Navíjení VT hadice 

přímo na stroji

	 Pevná schránka k uložení 
příslušenství

 Držák pistole

	 Pevná schránka k uložení 
příslušenství

 Držák pistole

	 Navíjení VT hadice přímo na 
stroji

	 Pevná schránka k uložení 
příslušenství

	 Držák pistole

Příslušenství
Vysokotlaká pistole      
VT hadice 7,5 m 7,5 m 9 m 9 m 9 m 9 m

Quick Connect      
Pracovní nástavec Vario Power      
Rotační tryska      
Čistič ploch – T 250 – – T 300 –

Mycí kartáč – – – – – –

Plug ‘n’ Clean System      
Plná láhev čisticího prostředku univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič

Nasávání vody      
Integrovaný jemný vodní filtr      

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-max. 140/2-max. 14 20-max. 140/2-max. 14 20-max. 140/2-max. 14 20-max. 150/2-max. 15 20-max. 150/2-max. 15 20-max. 150/2-max. 15

Průtok l/h max. 460 max. 460 max. 460 max. 550 max. 550 max. 550

Max. teplota na přítoku °C 40 40 40 60 60 60

Příkon kW 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5

Hmotnost bez příslušenství kg 13,3 13,3 14,5 18,6 18,6 19,5

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 349x427x655-867 349x427x655-867 349x426x878 362x459x972 362x459x972 362x459x972

Objednací číslo 1.181-200 1.181-201 1.181-300 1.167-120 1.167-122 1.167-201

 Součástí dodávky. 
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K 5.600 K 5.600 T 250 K 5.700 K 6.250 K 6.250 T 300 K 6.300
	 Delší životnost díky 

vodou chlazenému 
motoru 

	 Teleskopická rukojeť 
a držák pistole

	 Delší životnost díky 
vodou chlazenému 
motoru

	 Teleskopická rukojeť 
a držák pistole

	 Delší životnost díky 
vodou chlazenému 
motoru

	 Držák pistole 
	 Navíjení VT hadice 

přímo na stroji

	 Pevná schránka k uložení 
příslušenství

 Držák pistole

	 Pevná schránka k uložení 
příslušenství

 Držák pistole

	 Navíjení VT hadice přímo na 
stroji

	 Pevná schránka k uložení 
příslušenství

	 Držák pistole

Příslušenství
Vysokotlaká pistole      
VT hadice 7,5 m 7,5 m 9 m 9 m 9 m 9 m

Quick Connect      
Pracovní nástavec Vario Power      
Rotační tryska      
Čistič ploch – T 250 – – T 300 –

Mycí kartáč – – – – – –

Plug ‘n’ Clean System      
Plná láhev čisticího prostředku univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič

Nasávání vody      
Integrovaný jemný vodní filtr      

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-max. 140/2-max. 14 20-max. 140/2-max. 14 20-max. 140/2-max. 14 20-max. 150/2-max. 15 20-max. 150/2-max. 15 20-max. 150/2-max. 15

Průtok l/h max. 460 max. 460 max. 460 max. 550 max. 550 max. 550

Max. teplota na přítoku °C 40 40 40 60 60 60

Příkon kW 2,1 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5

Hmotnost bez příslušenství kg 13,3 13,3 14,5 18,6 18,6 19,5

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 349x427x655-867 349x427x655-867 349x426x878 362x459x972 362x459x972 362x459x972

Objednací číslo 1.181-200 1.181-201 1.181-300 1.167-120 1.167-122 1.167-201

 Součástí dodávky. 

Vypusťte čistotu z láhve
Na dřevo, plasty, kámen, 
automobily. Kärcher nabízí 
pro každou čisticí úlohu čis-
ticí prostředek s vhodným 
složením. V praktické láhvi 
Plug ‘n’ Clean.

T 300 T-Racer
Dvě rotační trysky s plochým 
paprskem zaručují zvýšený 
čisticí výkon – ideální pro větší 
plochy, jako jsou terasy nebo 
fasády.

Řada K 6 X – síla se setkává s komfortem

Pro větší akce čištění se silnějším znečištěním byla vyvinuta řada K 6. Vyznačuje se silným 
výkonem, vysokým komfortem obsluhy a rafinovanými detaily příslušenství. Ať dvojitý hák 
pro kabel nebo navíjení hadice – nová řada K 6 představuje komfortní a pohodlnou práci 
a zajišťuje oslnivé výsledky čištění.

Vysokotlaké čističe

V
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ko
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Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 22–33. Čisticí prostředky na stranách 34–37.
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T 400 T-Racer
Čistič ploch T 400 podává díky 
dvěma tryskám s plochým 
paprskem vysoký plošný výkon. 
Doplňková Power tryska může 
být sepnuta pro efektivní čištění 
rohů a hran.

Řada K 7 X – vysokotlaké čištění s ohromujícím efektem

Prvotřídní výkon, opulentní příslušenství, nejvyšší komfort obsluhy – řada K 7 udělá i z větší-
ho čištění snadné cvičení. I ty nejsilněji ulpívající nečistoty lze těmito výkonnými zařízeními 
Premium bez problémů, důkladně a s úsporou času odstranit. Užitečné vlastnosti produktů 
jako například systémy Quick Connect a Plug ‘n’ Clean a navíjení hadice nenechají žádné 
přání nesplněné a udělají z práce čisté potěšení.

K 7.350 K 7.350 T 400 K 7.400 K 7.410 T 400
	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

	 Navíjení VT hadice přímo na stroji
	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

	 Navíjení VT hadice přímo na stroji
	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

Příslušenství
Vysokotlaká pistole    
VT hadice 12 m 12 m 12 m 12 m

Quick Connect    
Pracovní nástavec Vario Power    
Rotační tryska    
Čistič ploch – T 400 – T 400

Mycí kartáč – –  
Plug ‘n’ Clean System    
Plná láhev čisticího prostředku univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič

Nasávání vody    
Integrovaný jemný vodní filtr    

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-max. 160/2-max. 16 20-max. 160/2-max. 16 20-max. 160/2-max. 16 20-max. 160/2-max. 16

Průtok l/h max. 600 max. 600 max. 600 max. 600

Max. teplota na přítoku °C 60 60 60 60

Příkon kW 3 3 3 3

Hmotnost bez příslušenství kg 20,9 20,9 21,8 21,8

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 407x459x972 407x459x972 407x459x972 407x459x972

Objednací číslo 1.168-220 1.168-222 1.168-301 1.168-302

 Součástí dodávky. 
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K 7.350 K 7.350 T 400 K 7.400 K 7.410 T 400
	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

	 Navíjení VT hadice přímo na stroji
	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

	 Navíjení VT hadice přímo na stroji
	 Velká terénní kola
	 Držák pistole
	 Uložení příslušenství

Příslušenství
Vysokotlaká pistole    
VT hadice 12 m 12 m 12 m 12 m

Quick Connect    
Pracovní nástavec Vario Power    
Rotační tryska    
Čistič ploch – T 400 – T 400

Mycí kartáč – –  
Plug ‘n’ Clean System    
Plná láhev čisticího prostředku univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič univerzální čistič

Nasávání vody    
Integrovaný jemný vodní filtr    

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-max. 160/2-max. 16 20-max. 160/2-max. 16 20-max. 160/2-max. 16 20-max. 160/2-max. 16

Průtok l/h max. 600 max. 600 max. 600 max. 600

Max. teplota na přítoku °C 60 60 60 60

Příkon kW 3 3 3 3

Hmotnost bez příslušenství kg 20,9 20,9 21,8 21,8

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 407x459x972 407x459x972 407x459x972 407x459x972

Objednací číslo 1.168-220 1.168-222 1.168-301 1.168-302

 Součástí dodávky. 

Vysokotlaké čističe
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Příslušenství vždy s sebou
Díky praktickému uložení 
příslušenství je vše vždy po 
ruce.

Přes hory a doly
Velká kola zaručují bezpro-
blémové manévrování 
i v náročném terénu.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 22–33. Čisticí prostředky na stranách 34–37.
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Dobře uklizený
Jestliže je K HC 10 používán 
na bateriový provoz, lze síťový 
kabel na spodní straně zařízení 
skrytě uložit.

Hybrid Cleaner – pro bezmeznou čistotu

Trh s vysokotlakými čističi je bohatší o další inovaci: Čističem K HC 10 od firmy Kärcher lze po-
prvé provozovat zařízení nezávisle na síti elektrické energie. Umožňuje to výkonná lithium-ionto-
vá baterie. To přináší uživatelům maximální mobilitu při nejrůznějších možnostech použití. Kromě 
toho je zařízení pěkně kompaktní, snadno přenosné a jednoduché pro obsluhu. Mnohostranný 
čistič K HC 10 je tím jak stvořený pro bikery, milovníky kempování nebo zahrádkáře a splní spo-
lehlivě všechny úkoly čištění kolem domu a hobby.

K HC 10
	 Přepínání z bateriového na síťový provoz
	 Použitelný doma i na cestách pro maximální flexibilitu
	 Tlačítkový spínač a LED displej pro provozní režim a stav 

baterie

Příslušenství
Vysokotlaká pistole 
VT hadice 4 m

Jednoduchý pracovní nástavec –

Čistič ploch –

Pracovní nástavec Vario Power 
Rotační tryska 
Mycí kartáč –

Nasávání vody 

Technické údaje
Tlak při bateriovém provozu bar/MPa 20-max. 40/2-max. 4

Tlak při síťovém provozu bar/MPa 20-max. 110/2-max. 11

Průtok při bateriovém provozu l/h 250

Průtok při síťovém provozu l/h 400

Teplota přív. vody °C 40

Příkon kW 1,6

Hmotnost bez příslušenství kg 6,5

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 498x218x273

Objednací číslo 1.117-001

 Součástí dodávky. 

Vysokotlaké čističe
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Rotační tryska:
rotující bodový paprsek
k celoplošnému čištění.

Pracovní nástavec Vario Power:
plynulé přepínání z vysokého 
tlaku na nízký tlak otáčením na 
pracovním nástavci.
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Řada „G“ = bez omezení

Maximální flexibilita – zcela bez elektrické energie. Řada G to umožňuje. Díky výkonným 
benzinovým motorům jsou zařízení nezávislá na zásobování elektrickou energií. Svým stabil-
ním rámem a velkými koly je řada G vhodná i pro nasazení v náročném terénu. Řada G – 
ideální například pro přívěsy, kamiony, čluny, rampy atd.

Nezávislost na elektrické 
energii
Silný benzinový motor lze 
snadno nastartovat a umožňu-
je čištění nezávislé na elektric-
ké energii.

Pro jakýkoli terén
Extra velká kola se starají 
o dobré manévrování a bez-
problémové nasazení i v obtíž-
ných terénních podmínkách.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 22–33. Čisticí prostředky na stranách 34–37.

Vysokotlaké čističe
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G 4.10 G 7.10
	 Výkonný benzinový 

motor
 Držák pistole a hák 

pro zavěšení hadice
 Robustní rám

	 Výkonný benzinový 
motor

 Držák pistole a hák 
pro zavěšení hadice

 Terénní pneumatiky

Příslušenství
Vysokotlaká pistole  
VT hadice 6,0 m 7,5 m

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Čistič ploch – –

Pracovní nástavec Vario Power  
Rotační tryska  
Mycí kartáč – –

Integrovaný jemný vodní filtr  

Technické údaje
Tlak bar/MPa 20-120/2-12 20-160/2-16

Průtok l/h 420 470

Max. teplota na přítoku °C 40 40

Výkon HP 2,8 5,5

Hmotnost bez příslušenství kg 23,9 30,5

Rozměry  
(délkaxšířkaxvýška)

mm 400x501x584 597x547x620

Nádrž na čisticí prostředek l – –

Objednací číslo 1.133-622 1.194-701



Perfektní vybavení – perfektní čistota

Záleží na celém balíku! Správnou kombinací zařízení a příslušenství nemají ani ty nejsilněji 
ulpívající nečistoty šanci. Sortiment speciálního příslušenství a čisticích prostředků Kärcher 
nabízí vždy to správné řešení. Například nový teleskopický pracovní nástavec Kärcher pro 
efektivní a pohodlné vysokotlaké čištění až do výšky 5 m – ideální pro fasády nebo žaluzie. 

Příslušenství pro vysokotlaké čističe
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1

2
1 Multitalent se silným proudem

Je konec s neustálou výměnou různých pracovních 

nástavců. Od nynějška platí: Jeden za všechny! Nový 

pracovní nástavec Multi-Power-Jet od společnosti 

 Kärcher nabízí v podobě pěti různých druhů rozstřiku 

pro každou čisticí úlohu vhodné nastavení: Paprsek 

 čisticího prostředku pod nízkým tlakem, plochý vysoko-

tlaký paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový 

paprsek a rotační paprsek činí z tohoto inovačního pra-

covního nástavce jedinečný multitalent, který by jen ztě-

ží hledal sobě rovného.

2 Mytí do dokonalé čistoty

Silně, účinně, s úsporou času – tři integrované vysoko-

tlaké trysky zajišťují Power kartáči PS 40 několikanáso-

bek mycího výkonu v porovnání s běžným kartáčem. 

I úporné nečistoty se tak dají odstraňovat bez problé-

mů. PS 40 je ideální pro čištění rohů, schodišť, balkonů 

a garáží. Díky integrované stěrce lze špinavou vodu bez 

obtíží odstranit. 

3 Cesta volná – do potrubí a okapů

Konečně je tady: systémové řešení 2 v 1 k čištění střeš-

ních žlabů a potrubí. Díky sofistikované sadě k čištění 

okapů a potrubí náleží již náročná a nebezpečná „čisticí 

akrobacie“ na okapu konečně minulosti. Sada k čištění 

okapů a potrubí vyčistí rychle a důkladně – přirozeně 

vysokým tlakem. Ucpané potrubí a žlaby tak nemají 

zaručeně už žádnou šanci. 

4 Pěnování a ošetřování

Jedna tryska – dvě oblasti použití: Pěnovací a ošetřovací 

tryska slouží k vytváření a nanášení pěny s vysokým účin-

kem, a je proto ideální k efektivnímu čištění automobilů, 

motocyklů apod., aniž by hrozilo poškození laku. Stačí jed-

noduše naplnit čisticí prostředek přímo do pěnovací trysky, 

nasadit trysku na pistoli a pohodlně začít nanášet pěnu. 

Tuto trysku lze jinak použít rovněž k nanášení ošetřujících 

prostředků na kamenné a dřevěné plochy a na fasády. Dáv-

kování lze regulovat přímo na trysce pomocí žlutého ovla-

dače. 

1 1

3 4

2
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Příslušenství pro vysokotlaké čističe
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Čistič ploch

Super rychle – super čistě! 
Čističe ploch Kärcher T 250 Plus, T 300 Plus a T 400 Plus se 
postarají o blýskavě čisté výsledky čištění na terasách a ostatních 
velkých plochách. Zcela rychle a bez rozstřiku. Od modelu T 300 
Plus pracuje čistič ploch na základě Hovercraftova principu.

Princip je právě tak jednoduchý jako účinný
Dvě trysky uvádějí tlakem vody do pohybu vrtuli umístěnou pod 
krytem. Čistič ploch se vznáší nad podlahou, ale i malými nerov-
nostmi. T 300 Plus a T 400 Plus mají navíc otočnou rukojeť, pomocí 
které můžete regulovat vzdálenost trysek od čištěného objektu. 
Integrovaná rukojeť umožňuje také čištění fasád nebo garážových 
vrat bez rozstřiku.

Vaše výhody:
 Optimální ochrana proti rozstřiku
 Rovnoměrný výsledek čištění
 Perfektně se přizpůsobuje každé podlahové krytině
  Pracujete až čtyřikrát rychleji než s tryskou s plochým 

paprskem
  K čištění dřevěných teras, přírodního kamene, dlaždic, 

betonu atd.
 Od čističe T 250 Plus: speciální ochranná mříž umožňuje 
 také čištění štěrkových ploch a „japonských zahrad“

Příslušenství pro vysokotlaké čističe

T 250 Plus 
pro K 2 – K 7 
Obj. č. 2.642-194

Pro čištění rovných ploch bez rozstřiku, např. teras a zdí z kamenů. S doplň-
kovou rukojetí k čištění svislých ploch. Nová, inovační ochranná mříž chrání 
zařízení T-Racer před dopadem zvířených kamínků nebo štěrku, a tak umož-
ňuje čištění štěrkových ploch nebo japonských zahrad. 

T 300 Plus 
pro K 2 – K 7 
Obj. č. 2.640-212

Pro čištění rovných ploch bez rozstřiku, např. teras a zdí z kamenů a dřeva. 
S doplňkovou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Nasta-
vitelná vzdálenost trysek od čištěného objektu. Nová, inovační ochranná mříž 
chrání zařízení T-Racer před dopadem zvířených kamínků nebo štěrku, a tak 
umožňuje čištění štěrkových ploch nebo japonských zahrad. 

T 400 Plus 
pro K 4 – K 7 
Obj. č. 2.641-647

Pro čištění rovných ploch bez rozstřiku, např. kamenných a dřevěných 
teras a vjezdů. S doplňkovou tryskou Power pro efektivní čištění rohů 
a hran. S nastavením výšky k úpravě síly čištění podle čištěného objektu. 
Nová, inovační ochranná mříž chrání zařízení T-Racer před dopadem 
zvířených kamínků nebo štěrku, a tak umožňuje čištění štěrkových ploch 
nebo japonských zahrad. 
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Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Systém do 2007 Obj. č. Popis
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Prodloužení
vysokotlaké hadice,
10 m, K 2 – K 7

6.390-961 Jednoduše připojit mezi pistoli s připojovací sponou a vy-
sokotlakou hadici – také vhodné pro zařízení s navíjením 
vysokotlaké hadice. Robustní kvalitní hadice DN 8, zesíle-
ná textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosazným 
připojením pro delší životnost. Vhodná i k používání s čis-
ticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty do 60 °C.

Prodloužení
vysokotlaké hadice,
10 m, K 2 – K 7

6.389-092 Jednoduše připojit mezi zařízení a vysokotlakou hadici. 
Robustní kvalitní hadice DN 8, zesílená textilní vložkou, 
s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro delší 
životnost. Vhodná i k používání s čisticími prostředky. Tlak 
do 160 bar, pro teploty do 60 °C.

Prodloužení
vysokotlaké gumové 
hadice,
10 m, K 2 – K 8

6.390-096 Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro vyšší 
flexibilitu. Teplota do 80 °C, tlak do 160 bar. K připojení 
mezi zařízení a vysokotlakou hadici pro vysokotlaké 
čističe Kärcher určené pro dům a zahradu.

Systém od 2008 Obj. č. Popis

Prodloužení
vysokotlaké hadice,
6 m, K 3 – K 7 (mimo 
modely ecoSilent)

2.641-709 Jednoduše připojit mezi pistoli s rychlospojkou (od 2008) 
a vysokotlakou hadici. Robustní kvalitní hadice DN 8, 
zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mo-
sazným připojením pro delší životnost. Vhodná i k použí-
vání s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty 
do 60 °C.

Prodloužení
vysokotlaké hadice,
10 m, K 3 – K 7

2.641-710 Jednoduše připojit mezi pistoli s rychlospojkou (od 2008) 
a vysokotlakou hadici. Robustní kvalitní hadice DN 8, 
zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mo-
sazným připojením pro delší životnost. Vhodná i k použí-
vání s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, pro teploty 
do 60 °C.

Prodloužení
vysokotlaké gumové 
hadice,
10 m, K 5 – K 7

2.641-708 Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro vyšší 
flexibilitu. Teplota do 80 °C, tlak do 160 bar. Pro vysoko-
tlaké čističe Kärcher určené pro dům a zahradu od roku 
2008, u kterých je hadice připevněna rychlospojkou na 
pistoli.

Systém od 2007 Obj. č. Popis
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Vysokotlaká
náhradní hadice,
6 m, K 2

6.390-871 Pro vysokotlaké čističe Kärcher určené pro dům a zahra-
du, u kterých je hadice upevněna připojovací sponkou na 
ruční stříkací pistoli. 6 m, 110 bar, 40 °C.

Vysokotlaká
náhradní hadice,
9 m, K 3 – K 7
Náhradní
vysokotlaká hadice,
9 m, standardní

6.390-463

6.389-555

Pro vysokotlaké čističe Kärcher určené pro dům a zahra-
du, u kterých je hadice upevněna připojovací sponkou na 
ruční stříkací pistoli. 9 m, 160 bar, 60 °C.

Systém od 2008 Obj. č. Popis

Vysokotlaká
náhradní hadice,
9 m, K 3 – K 7

2.641-706 Pro vysokotlaké čističe Kärcher určené pro dům a zahradu 
od roku 2008, u kterých je hadice připevněna rychlospoj-
kou na pistoli. 9 m, 160 bar, 60 °C.

Systém od 2009 Obj. č. Popis

Vysokotlaká
náhradní hadice,
9 m, K 3 – K 7

2.641-721 Pro vysokotlaké čističe Kärcher určené pro dům a zahradu 
od roku 2009, u kterých je hadice připevněna rychlospoj-
kou na pistoli a na zařízení. 9 m, 160 bar, 60 °C.

Různé Obj. č. Popis

Vysokotlaké adaptéry 4.470-041 Pro systémy Quick Connect vhodné pro všechny vysokotlaké 
čističe určené pro dům a zahradu (od modelového roku 1992).

Quick Connect 
Sada příslušenství

2.641-828 VT adaptér, pistole, VT hadice 7,5 m, max. 160 bar. K pře-
strojení starších vysokotlakých čističů (od modelového roku 
1992) na jednoduchý a pohodlný systém Quick Connect.

Vysokotlaké hadice
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Kartáče a houby

Příslušenství pro vysokotlaké čističe
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Kartáče a houby Kärcher rozšiřují oblast použití vysokotlakých čis-
tičů Kärcher a lze je pomocí odpovídajícího adaptéru připojit k jaké-
koli zahradní hadici. Ochranný kroužek po obvodu kartáče chrání 
povrchy před poškrábáním, převlečná matice zajišťuje pevné uchy-
cení na vysokotlaké pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť se sta-
rá o ještě pohodlnější manipulaci. Zvlášť úporné nečistoty lze snad-
no odstraňovat pomocí integrovaného gumového padu.

PS 40 Power kartáč
Obj. č. 2.640-865

V kombinaci s vysokotlakým čističem osvobodí Power kartáč 
PS 40 s třemi integrovanými vysokotlakými tryskami nejrůz-
nější povrchy od úporných nečistot – silně, spolehlivě 
a s úsporou času. Ideální pro schodiště a hrany.

D 150 Delta-Racer
Obj. č. 2.641-812

Delta-Racer D 150 k čištění choulostivých ploch bez rozstřiku. 
Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ruční-
ho přítlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30 % času.

Rotační mycí kartáč 
s kloubem 
Obj. č. 2.640-907

Měkký kartáč poháněný vysokotlakým paprskem, plynule 
nastavitelný kloub v rozsahu 180°, regulovatelný počet 
otáček a dávkování čisticího prostředku, ochranný kroužek 
po obvodu kartáče.

Kartáč na čištění ráfků 
Obj. č. 2.640-699

Mimořádně vhodný k čištění těžko přístupných míst a mezi-
prostorů, rovnoměrný rozvod vody v rozsahu 360°.

Adaptér pro zahradní hadici 
Obj. č. 2.640-732

K připojení mycích kartáčů Kärcher na zahradní hadici.
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Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Měkký podélný mycí kartáč
Obj. č. 2.640-589

Měkký kartáč, šetrný k povrchům, ochranný kroužek po 
 obvodu kartáče.

Měkký příčný kartáč 
Obj. č. 2.640-590

Měkký kartáč, šetrný k povrchům, ochranný kroužek po 
 obvodu kartáče, pracovní šířka 248 mm.

Podélná mycí houba 
Obj. č. 2.640-607

Měkká, vodu propouštějící houba, ochranný kroužek po 
obvodu houby.

Příčná mycí houba 
Obj. č. 2.640-606

Měkká, vodu propouštějící houba, ochranný kroužek po 
obvodu houby, pracovní šířka 248 mm.

Náhradní podélná houba  
pro mycí houbu
Obj. č. 2.640-734

K výměně houby jednoduše stáhněte starou houbu a upev-
něte nový nástavec s houbou pomocí suchého zipu.

Náhradní příčná houba  
pro mycí houbu
Obj. č. 2.640-735

K výměně houby jednoduše stáhněte starou houbu a upev-
něte nový nástavec s houbou pomocí suchého zipu.
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Sada pro čištění automobilů, vnější  
Obj. č. 2.850-472

Sada pro čištění automobilů (vnější) s rotujícím mycím kartá-
čem, měkkým mycím kartáčem, 10 tabletami univerzálního 
mycího prostředku a kvalitní koženou utěrkou.

Sada pro čištění motocyklů  
Obj. č. 2.640-786

Sada pro čištění motocyklů sestavená z dvojitého pracovního 
nástavce, kartáče na mytí ráfků a 500 ml čističe na moto-
cykly. K čištění motocyklů, skútrů, jízdních kol a mopedů. 

Sada k čištění oken a zimních zahrad  
Obj. č. 2.640-771

Sada k čištění oken a zimních zahrad z měkkého plošného 
kartáče, variabilního kloubu, třístupňového prodloužení pra-
covního nástavce a stěrky. K čištění a sušení oken a zimních 
zahrad.

Sada k čištění zahrad  
Obj. č. 2.850-475

Sada k čištění zahrad obsahuje mycí kartáč, 10 tablet univer-
zálního čisticího prostředku a vodní filtr. K efektivnímu čištění 
zahradního nábytku, rolet či zahradních hraček.

Sady příslušenství

Příslušenství pro vysokotlaké čističe
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Bez starostí ve všech směrech s výrobky Kärcher a sestavenými 
sadami příslušenství. Ať se jedná o čištění zahrady, automobilu, 
motocyklu, oken či zimní zahrady – Kärcher nabízí pro každou 
čisticí úlohu dokonalou kompletní sadu.
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Pracovní nástavce

Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Multi-Power-Jet,  
K 3 – K 5  
Obj. č. 2.642-440  
K 6 – K 7  
Obj. č. 2.641-971

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: 
Paprsek čisticího prostředku pod nízkým tlakem, plochý 
vysokotlaký paprsek, plochý paprsek střední šířky, 
bodový paprsek a rotační paprsek. Volba typu paprsku 
se provádí otáčením pracovního nástavce.

Pracovní nástavec 
 Variopower pro K 2: 
Obj. č. 4.760-543
pro K 3 – K 4: 
Obj. č. 4.760-565
pro K 5 – K 7: 
Obj. č. 4.760-545

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovní-
ho nástavce: od paprsku čisticího prostředku pod níz-
kým tlakem k vysokotlakému paprsku.

Pracovní nástavec 
s trojitou tryskou  
Obj. č. 4.760-269

Pro 3 rozdílné typy vodního paprsku:  
– plochý vysokotlaký paprsek
– bodový vysokotlaký paprsek
– paprsek čisticího prostředku pod nízkým tlakem

Rotační tryska
pro K 2 – K 5, HC 10:
Obj. č. 4.763-977
pro K 6 – K 7: 
Obj. č. 4.763-228
pro K 855 HS: 
Obj. č. 4.763-184

Rotující vysokotlaký paprsek se silou čištění vyšší 
o 50 %. Pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v sil-
ných vrstvách.

Twin Jet  
Obj. č. 2.641-607

Vyšší výkon čištění díky dvojitému paprsku (2 rotační 
trysky). O 40 % větší plošné krytí v porovnání s běžný-
mi rotačními tryskami.

Ohebný pracovní násta-
vec Obj. č. 4.760-272

Tryskou otáčivou o 360° vyčistíte bez problémů i stře-
chu vysokého užitkového vozu.
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Nástavec Multi-Power-Jet s 5 různými typy vodního paprsku, 
rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na zvlášť úporné 
nečistoty, nebo 4 m dlouhý teleskopický pracovní nástavec k efek-
tivnímu a pohodlnému čištění výše položených míst – Kärcher nabí-
zí pro každé použití vhodný pracovní nástavec s odpovídajícím pří-
slušenstvím. 

NOVINKA
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Příslušenství pro vysokotlaké čističe

Úhlový pracovní nástavec 
Obj. č. 2.638-817

Okapové žlaby, blatníky a další těžko dostupná místa 
jsou obratem ruky opět čistá; délka cca 1 m.

Prodloužení pracovního 
nástavce  
Obj. č. 4.760-262

Prodloužení o 40 cm. K efektivnímu čištění těžko 
dostupných míst.

Třístupňové prodloužení
pracovního nástavce  
Obj. č. 2.639-722

Nastavitelné ve 3 krocích (90 cm, 130 cm, 170 cm), pro 
vysoké objekty určené k čištění jako např. okna, fasády 
nebo zimní zahrady.

Teleskopický 
pracovní nástavec  
Obj. č. 2.642-347

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4 m. 
Ideální k pohodlnému vysokotlakému čištění např. rolet 
nebo fasád nacházejících se ve větší výšce. S pásem 
pro pohodlné přenášení a integrovanou, seřizovatelnou 
pistolí.
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Příslušenství pro všechny případy

Příslušenství pro vysokotlaké čističe
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Správné příslušenství učiní z vysokotlakých čističů Kärcher multita-
lentované stroje pro značné množství doplňkových použití. Jedná 
se např. o otryskávání vodou s pískem nebo o čištění potrubí 
a okapů. S variabilním kloubem dosáhnete naprosto snadno i do 
těžko přístupných míst. Sací hadice s filtrem umožňuje nasávání 
vody z různých zdrojů, jako jsou rybníky, sudy na vodu nebo vodní 
nádrže.

Sada na čištění potrubí 
7,5 m 
Obj. č. 2.637-729
pro 15 m:
Obj. č. 2.637-767

Vysoce účinná speciální sada na ucpaná potrubí a od-
toky.

Sada na čištění okapů a 
potrubí
Obj. č. 2.642-240

Systémové řešení 2 v 1 k rychlému a snadnému čištění 
okapů a potrubí bez použití žebříku. Čistič okapů a 
potrubí postupuje samostatně a efektivně čištěným 
okapem. Hadice k čištění potrubí spolehlivě osvobozuje 
ucpaná potrubí a odpadní vedení od nečistot. S 20 m 
vysokotlakou hadicí.

Variabilní kloub
Obj. č. 2.640-733

Plynule přestavitelný o 180° k pohodlnému čištění těžko 
přístupných míst. Napojuje se mezi vysokotlakou pistoli 
a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního ná-
stavce a příslušenství.

Ochrana proti rozstřiku 
pro rotační trysku
Obj. č. 2.640-916

Pro čistou práci:  
Ochrana proti rozstřiku zabrání zpětnému odrážení vody 
a uvolněných nečistot. K nasazení na všechny rotační 
trysky Kärcher (mimo 4.763-184).

Úložný systém 
„Organizer“
Obj. č. 2.641-630

Pro snadnou a přehlednou úschovu příslušenství 
 Kärcher. S různými možnostmi montáže.

NOVINKA!

• značka každý metr

• pružný značkovací kroužek

• vylepšená ochrana proti zlomení

NOVINKA
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Příslušenství pro vysokotlaké čističe
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Vodní filtr 
Obj. č. 4.730-059

Brání pronikání částeček nečistot ze špinavé vody do 
vysokotlakého čerpadla a chrání tak čerpadlo před 
poškozením.

Sací hadice s filtrem 
a zpětným ventilem
Obj. č. 4.440-238

K nasávání zásob vody, např. ze sudů. K zajištění přívo-
du vody při provozu vysokotlakého čističe.

Sada k otryskávání 
 kapalinami a pískem
Obj. č. 2.638-792

K odstranění rzi a barvy spolu s tryskacím prostředkem 
Kärcher.

Tryskací prostředek 
25 kg, pytel:
Obj. č. 6.280-105
vědro:
Obj. č. 6.280-106

K odstranění rzi a barvy spolu se sadou k otryskávání 
pískem a kapalinami; zrnitost 0,2–0,8 mm.
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Čisticí prostředky a ošetřující přípravky pro soukromé 
uživatele

Čisticí prostředky
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Čisticí prostředek Plug ‘n’ Clean – pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher s doplňovacím systémem Plug ‘n’ Clean

Univerzální čistič  
Plug ‘n’ Clean
Obj. č. 6.295-506

Objem: 1 l
Víceúčelový čisticí prostředek s neutrálním PH. Ideální pro čištění okolo 
domu, na zahradě, pro mytí automobilů a všech voděodolných ploch. Od-
straňuje olej, tuky a kovová znečištění. Šetrný k materiálům.

Čisticí prostředek na 
kámen a fasády
Obj. č. 6.295-511

Objem: 1 l 
S vysokou účinností odstraňuje znečištění zplodinami a nečistotami ze sil-
ničního provozu a dále vrstvy mechu a plísní z kamenných ploch a povrchů 
fasád. Možnost použití všude kolem domu a v rámci zahrady. Se složením 
zajišťujícím ochranu proti korozi.

Čistič na dřevo
Obj. č. 6.295-510

Objem: 1 l 
Lze použít na čištění všech povrchově ošetřených i neošetřených voděodol-
ných dřevěných povrchů kolem domu a v zahradě.

Čistič na plasty
Obj. č. 6.295-509

Objem: 1 l 
K důkladnému a šetrnému čištění zahradního nábytku, plastových rámů 
oken či dalších plastových povrchů kolem domu a v zahradě.

Autošampon
Obj. č. 6.295-508

Objem: 1 l 
Mírně alkalický čisticí prostředek odstraňující typická znečištění ze silničního 
provozu a provozu automobilů během zimy. Možnost univerzálního použití 
k čištění vozidel při současném zajištění nejvyšší šetrnosti vůči čištěným 
materiálům.

Mycí a voskovací 
přípravek Wash & Wax
Obj. č. 6.295-512

Objem: 1 l 
2 v 1: Autošampon a ošetřující vosk v jednom produktu. Pro důkladné 
a dlouhodobé čištění a ošetření vozidel, včetně motocyklů. Uvolňuje typická 
znečištění, např. způsobená zplodinami, provozem v zimním období, oleji 
a tuky. Ošetřující složky poskytují laku ochranu, urychlují schnutí a zabezpe-
čují výsledný lesk.

Univerzální čisticí 
prostředek  
Clean Tabs
Obj. č. 6.290-626

Objem: 10 kusů 
Ideální jako přísada do všech vysokotlakých čističů a pro ruční mytí. Jedno-
duše rozpustit ve vodě.

Univerzální čisticí 
prostředek
Obj. č. 6.295-357

Objem: kanystr 5 l
Ideální jako přísada do všech vysokotlakých čističů a pro ruční mytí. Mož-
nost použití všude kolem domu, v rámci zahrady a pro mytí vozidel. Bez 
námahy odstraní oleje, tuky a znečištění s obsahem minerálů.

Již déle než 25 let vyvíjí a vyrábí firma Kärcher vysoce efektivní, 
ekologické čisticí prostředky. Všechny čisticí a ošetřující prostředky 
Kärcher jsou snadno biologicky odbouratelné. Pro nejrůznější čisti-
cí úlohy nabízí společnost Kärcher optimálně uzpůsobená řešení 
sestavená z čisticího stroje, příslušenství a čisticího prostředku. Pro 
rychlou práci bez vynaložení námahy a pro optimální výsledky čiš-
tění při zachování maximální ochrany životního prostředí. Tak se 
čistí dnes! 
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Čisticí prostředky
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Autošampon
Obj. č. 6.295-360

Objem: 5 l
Mírně alkalický čisticí prostředek odstraňující typická znečištění ze silnič-
ního provozu a provozu automobilů během zimy. Možnost univerzálního 
použití k čištění vozidel při současném zajištění nejvyšší šetrnosti vůči 
čištěným materiálům.

Ošetřující vosk
Obj. č. 6.295-371

Objem: 500 ml
Ošetření a ochrana pro všechny lakované plochy, i metalízy a chromované 
díly. S dlouhodobým účinkem.

Nástřikový vosk
Obj. č. 6.295-362

Objem: 1 l
Vosk pro nástřik, k okamžitému použití. Urychluje proces sušení, zajišťuje 
lesk a konzervaci autolaků.

Čisticí prostředek na 
disky kol
Obj. č. 6.295-376

Objem: 500 ml
Odstraňuje šetrně a důkladně brzdný prach, otěr pneumatik a jiná typická 
znečištění hliníkových a ocelových ráfků.

Prostředek na 
 odstraňování hmyzu
Obj. č. 6.295-377

Objem: 500 ml 
Odstraňuje hmyz z chladicí mřížky, vnějších zrcátek, skel, plastu a lakova-
ných povrchů.

Gelový čisticí 
 prostředek na sklo
Obj. č. 6.295-378

Objem: 500 ml
Pro manuální čištění skleněných a zrcadlových ploch i lesklých, vodotěs-
ných povrchů. Odstraňuje i mastná a olejová znečištění. Dokonalé zpraco-
vání díky konzistenci gelu: nesteče se skla!

Čisticí prostředek 
na dřevo
Obj. č. 6.295-361

Objem: 5 l
Pro vysokotlaké čističe nebo pro ruční čištění. Lze použít na čištění všech 
povrchově ošetřených i neošetřených voděodolných dřevěných povrchů 
kolem domu a v zahradě.

Prostředek na 
ošetření dřeva 
s  nanotechnologií
Obj. č. 6.295-366

Objem: 1 l
Pro ruční čištění. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy. Voda a nečistoty 
jsou odpuzovány neviditelným ochranným filmem. K nanášení rozprašova-
čem. 

Čisticí prostředky 
na plasty
Obj. č. 6.295-358

Objem: 5 l
Pro vysokotlaké čističe nebo pro ruční čištění. K důkladnému a šetrnému 
čištění zahradního nábytku, plastových rámů oken či dalších plastových 
povrchů kolem domu a v zahradě.
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Čisticí a ošetřující prostředky pro soukromé uživatele

Čisticí prostředky
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Kolem domu: použití s pěnovacími a ošetřovacími tryskami

Čisticí prostředek na 
kámen a fasády
Obj. č. 6.295-359

Objem: 5 l
Tento účinný čisticí prostředek bez obtíží odstraňuje olej, mastnoty, saze, 
prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamen-
ných teras a dalších kamenných povrchů.

Ošetřující prostředek 
na kámen a fasády 
s nanotechnologií
Obj. č. 6.295-364

Objem: 1 l
Chrání a uzavírá vyčištěné povrchy z kamene a betonu. Vytváří neviditelný 
ochranný film, který působí odpudivě na vodu a nečistoty. K nanášení 
rozprašovačem.

Láhev s rozprašova-
čem
Obj. č. 6.394-374

Láhev s rozprašovačem s funkcí pumpičky k nanášení ošetřujících 
prostředků.
S plynulým nastavením paprsku a úhlu rozprašování.

Pěnovací tryska, malá
Obj. č. 2.641-848

Objem zásobníku: 0,3 l
K vytváření a nanášení pěny s vysokým účinkem pomocí vysokotlakého 
čističe.

Pěnovací tryska, velká
Obj. č. 2.641-847

Objem zásobníku: 0,6 l
K vytváření a nanášení pěny s vysokým účinkem pomocí vysokotlakého 
čističe. Nastavitelná výška stříkání otáčecím rozprašovačem, možnost 
dávkování čisticího prostředku (min. – max.).

Pěnový čisticí prostře-
dek Ultra pro pěnova-
cí trysku
Obj. č. 6.295-531

Objem: 1 l
Tento čisticí prostředek zlepšuje účinek čištění na základě delší doby 
působení na čištěném objektu a díky vyššímu dávkování. Lze používat 
POUZE v kombinaci s pěnovací tryskou. Obzvlášť intenzivní pěnivost 
a aktivní čisticí účinek. Pro čištění vozidel, lodí, obytných přívěsů atd.

Ošetřující prostředek 
na kámen a fasády 
pro pěnovací trysku 
6.295-594

Objem: 1 l 
Ošetřuje a impregnuje kamenné plochy a povrchy fasád, zvyšuje jasnost 
barev a chrání před vlivy okolního prostředí, jako jsou např. nečistoty či 
napadení houbami. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí na 50 m2.

Ošetřující prostředek 
na dřevo pro pěnovací 
trysku 6.295-592

Objem: 1 l
Ošetřuje a impregnuje dřevěné plochy, jako jsou např. terasy nebo 
zahradní nábytek, zvyšuje jasnost barev a chrání před vlivy okolního 
prostředí, jako jsou např. nečistoty či napadení houbami. Vysoký plošný 
výkon: 1 l vystačí na 50 m2.
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Plnou silou vpřed pro dům a zahradu

K zavlažování, zásobování užitkovou vodou nebo odčerpávání čisté nebo špinavé vody – 
 firma Kärcher má pro každý úkol vhodné čerpadlo. Například nová, po technické stránce 
optimalizovaná ponorná čerpadla se schopností učení a s inovačním hladinovým čidlem IQ. 
Toto čidlo se stará o to, aby čerpadlo bylo schopno uzpůsobit svůj rytmus čerpání na místní 
podmínky a požadavky týkající se čerpané vody. Čerpadlo tak vždy přesně ví, kdy má vy-
čerpat jaké množství vody.

1  Voda pochodem vchod 

z A do B

Čerpadla Kärcher pro odčerpávání 

vody nenechají nikoho stát v dešti. 

Pracují spolehlivě a jsou ideálními 

pomocníky k odčerpávání nebo pře-

čerpávání větších množství vody. Ať 

už z plaveckých bazénů a rybníků 

nebo prádelny a sklepa – výkonná 

ponorná čerpadla suverénně přepra-

ví „chladné mokro“ na libovolné 

požadované místo. O spolehlivý pro-

voz se stará plynule nastavitelné hla-

dinové čidlo, které okamžitě reaguje 

na kontakt s vodou a čerpadlo zapne 

resp. vypne.

2 Čerpadla pro větší růst

Pro nezkalenou radost ze zahrady 

a bohatost květů nabízí firma Kärcher 

inteligentní systémy čerpadel, které 

ušetří práci a darují radost. Například 

zahradní čerpadlo Multistage. Je 

skutečným mistrem ve věcech efekti-

vity. Výkonný balík síly ušetří v pří-

mém srovnání s běžnými zahradními 

čerpadly Jet 30 % energie. Vedle 

toho se vyznačují mimořádně tichým 

chodem. Díky vysokému tlaku – i na 

dlouhých trasách – lze připojit více 

zavlažovačů současně a optimálně 

využívat vodní rezervy z pramenů, 

studní, rybníků nebo zásobníků deš-

ťové vody. 

A jen tak mimochodem – efektiv-

nost: I naším sudovým čerpadlem 

SBP 3800 lze šetřit cennou energii – 

umožňuje to přímý vypínač na čer-

padle.

3 Chytře šetřit vodu

Majitelům domů je nejpozději při 

pohledu na účet za vodu jasné, jakou 

hodnotu má naše pitná voda. Proč 

tedy nepoužívat cenově výhodnou 

užitkovou vodu pro pračku, splacho-

vání WC nebo zavlažování zahrady? 

Firma Kärcher vyvinula inovační sys-

tém, který spolehlivě a komfortně 

zásobuje domácnost cenově výhod-

nými vodními rezervami, například ze 

studní, cisteren nebo vodních zdrojů. 

Plně automaticky s vysokým tlakem 

a výkonem.
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Systémy čerpadel
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Ponorná kalová čerpadla – vodotěsné výhody

Kalová čerpadla Kärcher nesou nyní pečeť jakosti „Ceramic Technologie“. Keramické kluzné prstenco-
vé těsnění známé a prověřené z profesionální oblasti použití činí čerpadlo robustnější, propůjčuje mu 

delší životnost a odolnost pro extrémní požadavky v soukromé sféře. Nové je rovněž hladi-
nové čidlo IQ: Díky rytmu čerpání, jenž je schopen uzpůsobit se na základě procesu učení, 
je vždy vyčerpáno přesně správné množství vody.

SDP 5000 SDP 7000 SDP 9500 SDP 14000
Hladinové čidlo IQ

SDP 18000
Hladinové čidlo IQ

SCP 5000 SCP 6000 SCP 7000 SCP 9000 SCP 12000
Hladinové čidlo IQ

SCP 16000
Hladinové čidlo IQ

	 Rukojeť
	 Plovákový 

spínač

	 Kruhová 
rukojeť 

	 Plovákový 
spínač

	 Kruhová 
rukojeť 

	 Odvzdušňo-
vání stiskem 
tlačítka

	 Plovákový 
spínač

	 Kruhová 
rukojeť

	 Elektronické 
hladinové 
čidlo IQ: 
plynulá výška 
spínání 
s rytmem 
čerpání 
schopným 
učení

	 Kruhová 
rukojeť

	 Elektronické 
hladinové čidlo 
IQ: plynulá 
výška spínání 
s rytmem 
čerpání schop-
ným učení

	 Snímatelný 
předsazený 
filtr z ušlech-
tilé oceli

	 Rukojeť
	 Plovákový spínač

	 Kruhová rukojeť
	 Plovákový spínač

	 Kruhová rukojeť
	 Plovákový spínač

	 Kruhová rukojeť
	 Sání naplocho až 

do 1 mm
	 Plovákový spínač
	 Odvzdušňování 

stiskem tlačítka

	 Kruhová rukojeť
	 Elektronické hladi-

nové čidlo: plynulá 
výška spínání

	 Sání naplocho až 
do 1 mm

	 Kruhová rukojeť
	 Elektronické hladi-

nové čidlo: plynulá 
výška spínání

	 Sání naplocho až 
do 1 mm

	 Snímatelný předsa-
zený filtr z ušlechtilé 
oceli

Příslušenství
Optimalizované připojovací hrdlo           
Čerpadlo se spustí při nízkém stavu vody – – – – –      
Přestavení na běžný provoz, ploché sání – – – – – – – –   
Odvzdušňování stiskem tlačítka – –    – – –   
Zástrčkový vypínač ZAP/VYP/automatika – – – –  – – – – –/ –/
Keramické kluzné prstencové těsnění – –    – – –   
Připojovací hrdlo hadice 1" 1" 1", 3/4" 1 1/4", 1"

vč. zpětného ventilu
1 1/4", 1"
vč. převlečné matice 
zpětného ventilu

1" 1" 1" 1", 3/4" 1 1/4"
vč. zpětného ventilu

1 1/4" 
vč. převlečné matice  
a zpětného ventilu

Technické údaje
Příkon motoru max. W 250 320 450 800 1 100 220 250 280 350 600 900

Průtok max. ** l/h 5 000 7 000 9 500 14 000 18 000 5 000 6 000 7 000 9 000 12 000 16 000

Dopravní výška/tlak max. m/bar 5/0,5 6/0,6 6/0,6 8/0,8 9/0,9 5/0,5 5/0,5 6/0,6 7/0,7 7/0,7 9/0,9

Hloubka ponoru max. m 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9

Ploché odsávání (do) mm – – – – – 5 5 5 1 1 1

Velikost zrn max. mm 20 20 20 25 30 5 5 5 5 5 5

Hmotnost bez příslušenství kg 4,0 4,3 4,3 6,8 8,0 3,8 4,0 4,2 4,2 6,5 7,6

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 170x190x310 170x190x310 200x210x315 220x220x390 220x220x400 175x190x260 175x190x260 175x190x260 180x195x280 210x215x335 1 215x215x385

Připojovací závit G1 G1 G1 G1 1/4 G1 1/4 G1 G1 G1 G1 G1 1/4 G1 1/4

Objednací číslo 1.645-123 1.645-119 1.645-120 1.645-121 1.645-122 1.645-175 1.645-170 1.645-171 1.645-172 1.645-173 1.645-174

 Součástí dodávky. ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím 
nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů.

Čerpadla pro odčerpávání vody
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Okamžitě reaguje
Hladinové čidlo IQ okamžitě spíná 
čerpadlo při kontaktu s vodou. 
Spínací úroveň lze plynule regulo-
vat jednoduchým přesunutím.
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SDP 5000 SDP 7000 SDP 9500 SDP 14000
Hladinové čidlo IQ

SDP 18000
Hladinové čidlo IQ

SCP 5000 SCP 6000 SCP 7000 SCP 9000 SCP 12000
Hladinové čidlo IQ

SCP 16000
Hladinové čidlo IQ

	 Rukojeť
	 Plovákový 

spínač

	 Kruhová 
rukojeť 

	 Plovákový 
spínač

	 Kruhová 
rukojeť 

	 Odvzdušňo-
vání stiskem 
tlačítka

	 Plovákový 
spínač

	 Kruhová 
rukojeť

	 Elektronické 
hladinové 
čidlo IQ: 
plynulá výška 
spínání 
s rytmem 
čerpání 
schopným 
učení

	 Kruhová 
rukojeť

	 Elektronické 
hladinové čidlo 
IQ: plynulá 
výška spínání 
s rytmem 
čerpání schop-
ným učení

	 Snímatelný 
předsazený 
filtr z ušlech-
tilé oceli

	 Rukojeť
	 Plovákový spínač

	 Kruhová rukojeť
	 Plovákový spínač

	 Kruhová rukojeť
	 Plovákový spínač

	 Kruhová rukojeť
	 Sání naplocho až 

do 1 mm
	 Plovákový spínač
	 Odvzdušňování 

stiskem tlačítka

	 Kruhová rukojeť
	 Elektronické hladi-

nové čidlo: plynulá 
výška spínání

	 Sání naplocho až 
do 1 mm

	 Kruhová rukojeť
	 Elektronické hladi-

nové čidlo: plynulá 
výška spínání

	 Sání naplocho až 
do 1 mm

	 Snímatelný předsa-
zený filtr z ušlechtilé 
oceli

Příslušenství
Optimalizované připojovací hrdlo           
Čerpadlo se spustí při nízkém stavu vody – – – – –      
Přestavení na běžný provoz, ploché sání – – – – – – – –   
Odvzdušňování stiskem tlačítka – –    – – –   
Zástrčkový vypínač ZAP/VYP/automatika – – – –  – – – – –/ –/
Keramické kluzné prstencové těsnění – –    – – –   
Připojovací hrdlo hadice 1" 1" 1", 3/4" 1 1/4", 1"

vč. zpětného ventilu
1 1/4", 1"
vč. převlečné matice 
zpětného ventilu

1" 1" 1" 1", 3/4" 1 1/4"
vč. zpětného ventilu

1 1/4" 
vč. převlečné matice  
a zpětného ventilu

Technické údaje
Příkon motoru max. W 250 320 450 800 1 100 220 250 280 350 600 900

Průtok max. ** l/h 5 000 7 000 9 500 14 000 18 000 5 000 6 000 7 000 9 000 12 000 16 000

Dopravní výška/tlak max. m/bar 5/0,5 6/0,6 6/0,6 8/0,8 9/0,9 5/0,5 5/0,5 6/0,6 7/0,7 7/0,7 9/0,9

Hloubka ponoru max. m 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9

Ploché odsávání (do) mm – – – – – 5 5 5 1 1 1

Velikost zrn max. mm 20 20 20 25 30 5 5 5 5 5 5

Hmotnost bez příslušenství kg 4,0 4,3 4,3 6,8 8,0 3,8 4,0 4,2 4,2 6,5 7,6

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 170x190x310 170x190x310 200x210x315 220x220x390 220x220x400 175x190x260 175x190x260 175x190x260 180x195x280 210x215x335 1 215x215x385

Připojovací závit G1 G1 G1 G1 1/4 G1 1/4 G1 G1 G1 G1 G1 1/4 G1 1/4

Objednací číslo 1.645-123 1.645-119 1.645-120 1.645-121 1.645-122 1.645-175 1.645-170 1.645-171 1.645-172 1.645-173 1.645-174

 Součástí dodávky.

Ponorná čerpadla pro čistou vodu – pro plynulé odčerpávání

Čerpadlo pro čistou vodu SCP 16000 IQ Level Sensor s funkcí sání naplocho a plynule nastavitelným 
hladinovým čidlem IQ reaguje na kontakt s vodou. Rytmus čerpání schopný učení zajišťuje průběh čerpá-

ní přesně uzpůsobený danému vodnímu zdroji. Čerpadlo odsaje vodu až do 1 mm, kdy 
 následně stačí pouze vytřít. 
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Čerpadla pro odčerpávání vody

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 48–51.
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Zahradní čerpadla – malé zázraky v dosahu

Zahradní čerpadlo Kärcher GP 70 Mobile Control je komfortním balíkem síly s praktickým 
dálkovým ovládáním. Nabízí například programovatelnou funkci plně automatického zavla-

žování velkých ploch.

GP 40 GP 45 GP 55 GP 70 
Mobile Control

	 Rukojeť 	 Rukojeť
	 Komfortní 

odvzdušňování

	 Rukojeť
	 Komfortní 

odvzdušňování

	 Rukojeť
	 Tlakově nejsil-

nější čerpadlo 
své třídy

Příslušenství
Optimalizované připojovací hrdlo –   
Pohodlný nožní spínač –   
Včetně předsazeného filtru –   

Velké plnicí hrdlo –   
Dálkové ovládání vč. funkce programování – – – 
Připojovací kus adaptéru čerpadla – – – –

Technické údaje
Příkon motoru max. W 650 850 1 100 1 600

Průtok max. ** l/h 3 000 3 800 4 300 5 000

Dopravní výška/tlak max. m/bar 36/3,6 43/4,3 49/4,9 70/7

Sací výška max. m 9 9 9 9

Pohon čerpadla Jet Jet Jet Jet

Hmotnost bez příslušenství kg 7,3 8,3 8,8 12,3

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 360x225x223 486x233x267 486x233x267 486x233x267

Připojovací závit G1 G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-220 1.645-221 1.645-222 1.645-224

 Součástí dodávky.

Balík síly
Čerpadlo GP 70 je tlakem 
7 bar nejsilnějším čerpadlem 
své třídy. Výhoda: Lze zapojit 
několik zavlažovačů součas-
ně – trávník je během krátké 
doby zavlažen na celé ploše.

Zavlažovací čerpadla
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** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. 
Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažova-
cích systémů.
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Zahradní čerpadlo Multistage – tichý a úsporný balík síly

Větší výkon, účinnost a tichý chod – nové zahradní čerpadlo Multistage firmy Kärcher nabízí 
mnoho přesvědčivých výhod. Použitím vícestupňových oběžných kol vystačí s nižším příko-

nem motoru než Jet čerpadla a ušetří tak v porovnání přibližně 30 % energie.

GP 60
Multistage 5
	 Dva výstupy vody
	 Výsuvná tyčová rukojeť

Příslušenství
Hlava čerpadla z ušlechtilé oceli 
Mosazný vnitřní závit 
Termopojistka 

Kolmé skladování 
Výsuvná tyčová rukojeť 
Dva výstupy vody 
Připojovací kusy čerpadla (3 kusy) 
Krytka k zavření druhého výstupu vody 

Technické údaje
Příkon motoru max. W 1 400

Průtok max. ** l/h 6 000

Dopravní výška/tlak max. m/bar 60/6

Sací výška max. m 8

Pohon čerpadla 5stupňový

Max. teplota dopravované kapaliny °C 35

Hmotnost bez příslušenství kg 14,8

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 573x296x255

Připojovací závit G1

Objednací číslo 1.645-307

Praktická dvojka
Čerpadla jsou vybavena 
dvěma výstupy vody. Tak lze 
na přání připojit dvě hadice 
zároveň.

Dobře stojí
I v kolmé poloze dělají 
zahradní čerpadla Multistage 
dobrý dojem – a lze je tak 
skladovat bez velkých náro-
ků na místo.

Perfektní zajištění
Vestavěná termopojistka 
chrání čerpadlo před přehřá-
tím.
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Zavlažovací čerpadla

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 48–51.

*  V porovnání se zahradními 
 čerpadly Jet s ohledem na  
čerpaný objem vody.
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Sudová čerpadla – využívat a chránit zdroje

Díky inovačním sudovým čerpadlům je možné zahrady zavlažovat pohodlně a za výhodných 
nákladů dešťovou vodou bohatou na živiny. Již bez zvedání těžkých zahradních konví, bez 

dalších nákladů za drahou pitnou vodu, ale jen hodně radosti!

SBP 2200 SBP 3800
	 Flexibilní upevnění na okraji 

sudu
	 Flexibilní upevnění na okraji 

sudu
	 Integrovaný vypínač 

v  plovákovém spínači

Příslušenství
Komfortní rukojeť  
Flexibilní upevnění na okraji sudu  
Délkově nastavitelná hadice  

Včetně předsazeného filtru  
Integrovaný vypínač – 
Regulační a uzavírací ventil  
Snadné nastavení výšky spínání  

Technické údaje
Příkon motoru max. W 350 400

Průtok max. ** l/h 2 200 3 800

Dopravní výška/tlak max. m/bar 11/1,1 11/1,1

Velikost zrn max. mm 1 1

Hmotnost bez příslušenství kg 4,1 4,2

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 172x137x266 172x137x266

Objednací číslo 1.645-452 1.645-462

 Součástí dodávky.

Praktické a spolehlivé
Spínač integrovaný do držá-
ku na okraj sudu umožňuje 
rychlé zapínání a vypínání 
přímo na místě, čímž šetří 
energii.

Zavlažovací čerpadla
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** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. 
Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažova-
cích systémů.



45

Ponorná tlaková čerpadla – vysoký výkon pro velké 
hloubky

Vlastní studniční, spodní nebo pramenitou vodou můžete při zavlažování zahrady ušetřit 
drahou pitnou vodu. Díky svému štíhlému designu je ponorné tlakové čerpadlo 
Kärcher SPP 60 Inox vhodné i pro extrémně úzké otvory. Silný motor vytáhne čis-
tou vodu vysokým tlakem z hloubky nahoru.

SPP 33 Inox SPP 56 Inox SPP 60 Inox
	 Rukojeť
	 Kryt čerpadla 

z ušlechtilé oceli

	 Zvlášť malé rozměry: 
98 mm

	 Vč. 20 m upevňova-
cího lana

	 Kryt čerpadla 
z ušlechtilé oceli

	 Zvlášť malé rozměry: 
98 mm

	 Vč. 20 m upevňova-
cího lana

	 Kryt čerpadla 
z ušlechtilé oceli

Příslušenství
Kryt čerpadla z ušlechtilé oceli   
Vč. upevňovacího lana – 20 m 20 m

Integrovaná zpětná klapka –  

Komfortní rukojeť  – –

Připojovací kus hadice 1", 3/4", 1/2" – –

Snadné nastavení výšky spínání  – –

Technické údaje
Příkon motoru max. W 850 800 1 200

Průtok max. ** l/h 6 200 4 800 6 000

Dopravní výška/tlak max. m/bar 33/3,3 56/5,6 60/6

Hloubka ponoru max. m 9 14 14

Pohon čerpadla 3stupňový 8stupňový 8stupňový

Průměr mm 220 98 98

Hmotnost bez příslušenství kg 7,4 12,0 13,0

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 220x220x400 98x98x600 98x98x600

Připojovací závit G11/4 G11/4 G11/4

Objednací číslo 1.645-412 1.645-413 1.645-414

Dosáhne do hloubky
Čerpadlo SPP 60 Inox 
dopraví vodu vysokým tla-
kem ještě z hloubky do 
60 metrů. O bezpečné drže-
ní se stará upevňovací lano, 
které je součástí dodávky.
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Zavlažovací čerpadla

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 48–51.
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V souladu s životním  prostředím
Naše domácí automaty na vodu 
mají zvláště klidný chod. Dobu 
doběhu lze  individuálně regulovat.

Domácí automaty na vodu – automaticky tlak ve vedení

Domácí automaty na vodu firmy Kärcher přesvědčí tlakem a průtokem. Inteligentní technika 
zaručuje vysoký komfort obsluhy. V případě potřeby vody se zařízení automaticky zapnou – 

a později opět vypnou. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je lze 
přenést do zahrady a zde použít pro zavlažování.

BPE 4000/45
Auto Control

BPE 4200/50
Auto Control

BPE 5000/55
Auto Control

	 Nastavitelná doba 
doběhu

	 Vč. předsazeného 
filtru a zpětné 
 klapky

	 Informační displej
	 Nastavitelná doba 

doběhu
	 Vč. předsazeného 

filtru a zpětné 
 klapky

	 Informační displej 
vč. manometru

	 Nastavitelná doba 
doběhu

	 Vč. předsazeného 
filtru a zpětné 
 klapky

Příslušenství
Nastavitelná doba doběhu   
Vč. předsazeného filtru a zpětné klapky   
Ochrana proti chodu nasucho   

Velké plnicí hrdlo   
Komfortní rukojeť   
Pohodlný nožní spínač   
Optimalizované připojovací hrdlo   
Displej s komfortním ovládáním –  

Technické údaje
Příkon motoru max. W 850 1 100 1 300

Průtok max. ** l/h 3 800 4 200 4 800

Dopravní výška/tlak max. m/bar 44/4,4 49/4,9 55/5,5

Sací výška max. m 9 9 9

Pohon čerpadla Jet Jet Jet

Hmotnost bez příslušenství kg 8,8 9,3 10,0

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 486x233x267 486x233x267 486x233x267

Připojovací závit G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-262 1.645-263 1.645-264

 Součástí dodávky.

Zásobování domácností vodou
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** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. 
Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažova-
cích systémů.
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Domácí vodárny – síla vody pro celý dům

Domácí vodárny Kärcher čerpají cenově výhodnou užitkovou vodu celým domem. Doplňko-
vá vodní nádrž zajišťuje vyrovnání tlaku, aby čerpadlo nemuselo tak často spínat. Předsaze-

ný filtr, zpětná klapka a manometr jsou integrovány.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 48–51.

BPP 3000/42 BPP 4000/48 BPP 4500/50
 

	 Integrovaná nádrž 
pro vyrovnání tlaku 
(18 litrů)

	 Integrovaný mano-
metr

	 Vč. předsazeného 
filtru a zpětné 
 klapky

	 Integrovaná nádrž 
pro vyrovnání tlaku 
(18 litrů)

	 Integrovaný mano-
metr

	 Vč. předsazeného 
filtru a zpětné 
 klapky

	 Integrovaná nádrž 
pro vyrovnání tlaku 
(18 litrů)

	 Integrovaný mano-
metr

	 Vč. předsazeného 
filtru a zpětné 
 klapky

Příslušenství
Vč. předsazeného filtru a zpětné klapky   
Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku 18 litrů 18 litrů 18 litrů

Integrovaný manometr   

Velké plnicí hrdlo   
Možnost upevnění   
Optimalizované připojovací hrdlo   

Technické údaje
Příkon motoru max. W 700 900 1 200

Průtok max. ** l/h 3 000 3 700 4 500

Dopravní výška/tlak max. m/bar 40/4,0 43/4,3 50/5,0

Sací výška max. m 8 8 8

Pohon čerpadla Jet Jet Jet

Hmotnost bez příslušenství kg 16,0 16,0 17,0

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 493x283x554 493x283x554 493x283x554

Připojovací závit G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-292 1.645-293 1.645-294

Přehled
Integrovaný manometr 
umožňuje kdykoli plnou kon-
trolu aktuálního tlaku vody.
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Zásobování domácností vodou
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S firmou Kärcher vždy skvěle vybaveni

Jako spolehlivý systémový dodavatel nabízíme našim zákazníkům bohatý program kvalitních 
originálních dílů příslušenství. Konec konců existuje kolem domu nespočet různorodých 
možností použití našich osvědčených systémů čerpadel. S originálním příslušenství Kärcher 
jste v každém případě skvěle vybaveni.

Příslušenství pro systémy čerpadel

Z
a

h
ra

d
a
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1 Robustní a spolehlivé

Spirálové hadice odolné vůči podtlaku k připojení na 

čerpadla Kärcher nabízíme jako hotové sady nebo jako 

metrové zboží pro individuální úpravu.

2 Optimální ochrana

Filtry chrání čerpadla před znečištěním a ucpáním 

a zajišťují neomezený výkon. Firma Kärcher nabízí pro 

každé použití vhodný filtr.

3 Nejlepší připojení

Adaptéry a přípojkami firmy Kärcher připojíte hadice na 

příslušné čerpadlo mimořádně snadno a rychle díky 

praktickému svorkovému systému.

4 Perfektní výbava

Vhodné příslušenství od pojistky proti chodu nasucho 

až po hadici k vyrovnání tlaku zajišťuje komfortní a pro 

provoz spolehlivé užívání. Tak pomůže sada plochých 

hadic například při odvodu vody při záplavách – 

a následně je možné ji opět uložit s malými nároky na 

místo.

Z
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Příslušenství pro systémy čerpadel
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Sací hadice Obj. č. Velikosti Popis

Sací hadice, metrové zboží 3/4" 6.997-347 Délka: 25 m Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží k nastříhání individuálních 
délek hadic. V kombinaci s připojovacími kusy Kärcher a sacími filtry Kärcher 
použitelná jako individuální sací souprava.

         	         

Sací hadice, metrové zboží 1" 6.997-346 Délka: 25 m Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží k nastříhání individuálních 
délek hadic. V kombinaci s připojovacími kusy Kärcher a sacími filtry Kärcher 
použitelná jako individuální sací souprava.

                       

Sací hadice 3/4" 6.997-348 Délka: 3,5 m Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, k přímému 
připojení na čerpadla. K prodloužení sací soupravy nebo k použití se sacími filtry. Pro 
čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Sací souprava 3/4" 6.997-350 Délka: 3,5 m Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, se sacím 
filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Použitelná také jako prodloužení sací hadice. 
Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Sací souprava 3/4" 6.997-349 Délka: 7 m Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, se sacím 
filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Použitelná také jako prodloužení sací hadice. 
Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Sací hadice pro potrubí 3/4" 6.997-360 Délka: 0,5 m Připojení čerpadla na ražené studně nebo na potrubí na sací straně odolné vůči 
podtlaku. Při připojení čerpadla je nutné dodržovat místní vodní právo. Oboustranný 
připojovací závit G1 (33,3 mm).

    

Filtry Obj. č. Velikosti Popis

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 3/4" 6.997-345 Pro hadice 3/4" K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje 
zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně 
hadicové spony.

         

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 1" 6.997-342 Pro hadice 1" K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje 
zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně 
hadicové spony.

         

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium 6.997-341 Sada pro 3/4" 
a 1" hadice

Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici – metrové zboží. 
Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje 
tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.

         

Předsazený filtr, malý 6.997-343 Do 3 000 l/h Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici – metrové zboží. 
Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje 
tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.

     

Předsazený filtr, velký 6.997-344 Do 6 000 l/h Předsazený filtr čerpadel pro všechna běžná čerpadla bez integrovaného filtru. Na 
ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem. Jemný filtr lze 
prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký 6.997-353 – Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho ponorného 
čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním. Vhodný pro SDP 14000, 
SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000.

   

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý 6.997-351 – Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho ponorného 
čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním. Vhodný pro SCP 9000 
a SDP 9500.

 

Adaptéry/přípojky Obj. č. Velikosti Popis

Přípojka pro sací hadici
vč. zpětného ventilu, malá

6.997-359 Pro 3/4"  
a 1" hadice

Připojení sacích hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Včetně převlečné matice, 
sponky hadice, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla s připojovacím 
závitem G1 (33,3 mm) a 3/4" a 1" hadicemi.

                

Přípojka pro sací hadici 
vč. zpětného ventilu, velká

6.997-418 Pro 1"  
a 1 1/4" hadice

Připojení hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Vč. převlečné matice, dvou 
připojovacích kusů pro čerpadla, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla 
s připojovacím závitem G1 1/4 (41,9 mm) a 1" a 1 1/4" hadicemi.

      

Přípojka pro čerpadla s vnitřním závitem, malá 6.997-352 G1 na G1 K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.  
Přípojka pro čerpadla s vnitřním závitem, velká 6.997-354 G1 1/4 na G1 K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.  
Připojovací sada Basic 6.997-358 – K připojení 1/2" (12,7 mm) vodovodních hadic na čerpadla s připojovacím závitem 

G1 (33,3 mm).          

Připojovací sada Premium 6.997-340 – K připojení 3/4" (19 mm) vodovodních hadic na čerpadla s připojovacím závitem 
G1 (33,3 mm). Pro zvětšený průtok.          

Ostatní Obj. č. Velikosti Popis

Pojistka proti chodu nasucho 6.997-355 – Jestliže čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo 
před škodami a automaticky ho vypne. S připojovacím závitem G1 (33,3 mm). 
Zvláště vhodná pro domácí vodárny.

        

Elektronický tlakový spínač
s pojistkou proti chodu nasucho

6.997-357 – Ideální k přestavení zahradního čerpadla na domácí automat na vodu. V případě potřeby 
vody se čerpadlo automaticky zapne a opět vypne. Jestliže čerpadlem neprotéká voda, 
chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. 
S připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

        

Plovákový spínač 6.997-356 – Plovákový spínač čerpadlo automaticky zapne/vypne v závislosti na stavu vody. Se 
speciálním připojovacím kabelem 10 m. Ve spojení s GP 70 Mobile Control vhodný 
jen k vypínání čerpadla.

           

Hadice pro vyrovnání tlaku 3/4" 6.997-417 Délka: 1 m Spojovací hadice pro pevné potrubní systémy. Díky elastické vnitřní hadici ze silikonu 
dochází ke kompenzaci poklesu tlaku v tělese. Tím vzniká méně vibrací a z toho 
vyplývá podstatné snížení hlučnosti. Vnitřní rozpínání v hadici navíc zabraňuje tomu, 
aby se čerpadlo nahodile zapínalo a vypínalo. Připojovací závit G1 (33,3 mm) na 
obou koncích. Délka: 1,0 m Průměr: 3/4"

    

Sada plochých hadic 1" s hadicovou sponou 6.997-419 Délka: 10 m Pružná plochá PVC hadice s textilní vložkou a pozinkovanou sponou 25–40 mm. 
Zvláště ji doporučujeme při záplavách k odvodu vody. Max. provozní tlak: 4–5 bar           

Příslušenství pro systémy čerpadel

Příslušenství pro systémy čerpadel
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Sací hadice Obj. č. Velikosti Popis

Sací hadice, metrové zboží 3/4" 6.997-347 Délka: 25 m Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží k nastříhání individuálních 
délek hadic. V kombinaci s připojovacími kusy Kärcher a sacími filtry Kärcher 
použitelná jako individuální sací souprava.

         	         

Sací hadice, metrové zboží 1" 6.997-346 Délka: 25 m Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží k nastříhání individuálních 
délek hadic. V kombinaci s připojovacími kusy Kärcher a sacími filtry Kärcher 
použitelná jako individuální sací souprava.

                       

Sací hadice 3/4" 6.997-348 Délka: 3,5 m Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, k přímému 
připojení na čerpadla. K prodloužení sací soupravy nebo k použití se sacími filtry. Pro 
čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Sací souprava 3/4" 6.997-350 Délka: 3,5 m Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, se sacím 
filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Použitelná také jako prodloužení sací hadice. 
Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Sací souprava 3/4" 6.997-349 Délka: 7 m Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku, se sacím 
filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Použitelná také jako prodloužení sací hadice. 
Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Sací hadice pro potrubí 3/4" 6.997-360 Délka: 0,5 m Připojení čerpadla na ražené studně nebo na potrubí na sací straně odolné vůči 
podtlaku. Při připojení čerpadla je nutné dodržovat místní vodní právo. Oboustranný 
připojovací závit G1 (33,3 mm).

    

Filtry Obj. č. Velikosti Popis

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 3/4" 6.997-345 Pro hadice 3/4" K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje 
zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně 
hadicové spony.

         

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 1" 6.997-342 Pro hadice 1" K připojení na sací hadici – metrové zboží. Klapka proti zpětnému toku zabraňuje 
zpětnému toku dopravované vody a zkracuje tím dobu opětovného nasávání. Včetně 
hadicové spony.

         

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium 6.997-341 Sada pro 3/4" 
a 1" hadice

Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici – metrové zboží. 
Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje 
tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.

         

Předsazený filtr, malý 6.997-343 Do 3 000 l/h Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici – metrové zboží. 
Klapka proti zpětnému toku zabraňuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje 
tím dobu opětovného nasávání. Včetně hadicové spony.

     

Předsazený filtr, velký 6.997-344 Do 6 000 l/h Předsazený filtr čerpadel pro všechna běžná čerpadla bez integrovaného filtru. Na 
ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem. Jemný filtr lze 
prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

         

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký 6.997-353 – Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho ponorného 
čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním. Vhodný pro SDP 14000, 
SDP 18000, SCP 12000 a SCP 16000.

   

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý 6.997-351 – Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho ponorného 
čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním. Vhodný pro SCP 9000 
a SDP 9500.

 

Adaptéry/přípojky Obj. č. Velikosti Popis

Přípojka pro sací hadici
vč. zpětného ventilu, malá

6.997-359 Pro 3/4"  
a 1" hadice

Připojení sacích hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Včetně převlečné matice, 
sponky hadice, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla s připojovacím 
závitem G1 (33,3 mm) a 3/4" a 1" hadicemi.

                

Přípojka pro sací hadici 
vč. zpětného ventilu, velká

6.997-418 Pro 1"  
a 1 1/4" hadice

Připojení hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Vč. převlečné matice, dvou 
připojovacích kusů pro čerpadla, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla 
s připojovacím závitem G1 1/4 (41,9 mm) a 1" a 1 1/4" hadicemi.

      

Přípojka pro čerpadla s vnitřním závitem, malá 6.997-352 G1 na G1 K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.  
Přípojka pro čerpadla s vnitřním závitem, velká 6.997-354 G1 1/4 na G1 K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.  
Připojovací sada Basic 6.997-358 – K připojení 1/2" (12,7 mm) vodovodních hadic na čerpadla s připojovacím závitem 

G1 (33,3 mm).          

Připojovací sada Premium 6.997-340 – K připojení 3/4" (19 mm) vodovodních hadic na čerpadla s připojovacím závitem 
G1 (33,3 mm). Pro zvětšený průtok.          

Ostatní Obj. č. Velikosti Popis

Pojistka proti chodu nasucho 6.997-355 – Jestliže čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo 
před škodami a automaticky ho vypne. S připojovacím závitem G1 (33,3 mm). 
Zvláště vhodná pro domácí vodárny.

        

Elektronický tlakový spínač
s pojistkou proti chodu nasucho

6.997-357 – Ideální k přestavení zahradního čerpadla na domácí automat na vodu. V případě potřeby 
vody se čerpadlo automaticky zapne a opět vypne. Jestliže čerpadlem neprotéká voda, 
chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. 
S připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

        

Plovákový spínač 6.997-356 – Plovákový spínač čerpadlo automaticky zapne/vypne v závislosti na stavu vody. Se 
speciálním připojovacím kabelem 10 m. Ve spojení s GP 70 Mobile Control vhodný 
jen k vypínání čerpadla.

           

Hadice pro vyrovnání tlaku 3/4" 6.997-417 Délka: 1 m Spojovací hadice pro pevné potrubní systémy. Díky elastické vnitřní hadici ze silikonu 
dochází ke kompenzaci poklesu tlaku v tělese. Tím vzniká méně vibrací a z toho 
vyplývá podstatné snížení hlučnosti. Vnitřní rozpínání v hadici navíc zabraňuje tomu, 
aby se čerpadlo nahodile zapínalo a vypínalo. Připojovací závit G1 (33,3 mm) na 
obou koncích. Délka: 1,0 m Průměr: 3/4"

    

Sada plochých hadic 1" s hadicovou sponou 6.997-419 Délka: 10 m Pružná plochá PVC hadice s textilní vložkou a pozinkovanou sponou 25–40 mm. 
Zvláště ji doporučujeme při záplavách k odvodu vody. Max. provozní tlak: 4–5 bar           
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Příslušenství pro systémy čerpadel
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Zavlažovat zahrady jako profesionálové

Zavlažovat jako profesionálové – s výrobky Kärcher se zavlažování zahrady stane procházkou 
růžovým sadem. Naše kompletní nabídka pro optimální využití vody obsahuje postřikovače 
a pistole, hadicové zástrčné systémy, sprinklery, hadice, úložné systémy hadic a zavlažovací 
automaty. Všechny výrobky přesvědčí prvotřídní kvalitou. Vysoce kvalitní materiály jako např. 
eloxovaný hliník garantují robustnost a dlouhou životnost. A pro nejnáročnější nasazení jsme 
vyvinuli vysoce odolnou mosaznou řadu.

Zavlažovací systémy
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1 Rozstřikující mnohotvárnost

Nadšením ruce vzhůru: Nové pistole a zahradní postři-

kovače už nebudete chtít dát více z ruky! Zvláště nové 

zalévací tyče firmy Kärcher jsou mnohostranně použitel-

né a skutečnou pomocí v zahradě. Od zavlažování půdy 

až po práci nad hlavou – například při zavlažování zavě-

šených rostlin – umožňují pohodlnou práci. Přesvědčí 

především podařenou kombinací elegantního designu, 

prvotřídní funkčností a dokonalou ergonomií. Tak lze 

i déle přetrvávající pracovní intervaly zvládnout výrazně 

snadněji. 

2 Flexibilní zástrčné systémy

Pokud při zavlažování něco nesedí, jsou příčinou větši-

nou přípojky na vodovodní kohoutek a hadicové spojky. 

Proto firma Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství 

pro spojování, rozpojování a opravu zavlažovacího sys-

tému. Aqua Stop umožňuje komfortní rozpojení bez roz-

střiku. 

3 Chytřejší řešení

Zavlažovací automaty firmy Kärcher spustí a zastaví 

zavlažování vždy v požadovaný čas – snadno progra-

movatelné a plně automatické. Navíc dešťové čidlo měří 

srážky a zahrne tyto do plánu zavlažování. Voda teče 

tedy jen tehdy, pokud je skutečně třeba. To šetří peníze 

a chrání životní prostředí. 

4 Nejlepší profi kvalita

Nová mosazná kolekce Kärcher byla vyvinuta pro polo-

profesionální využití na zahradě. Vysoce kvalitní zpraco-

vání a robustní materiál garantují mimořádně dlouhou 

životnost – i při silném zatížení. Rovněž celá mosazná 

kolekce je kompatibilní se všemi známými západkovými 

systémy.

5 Chytrá řešení pro hadice

Držáky a nosníky hadic poskytují zvláštní úložné 

schránky na zahradní nůžky, rukavice atd. Praktické: 

Dlouhou hadici již není nutné těžce táhnout přes celou 

zahradu, neboť obratný vozík je vždy u uživatele, a tím 

i na místě, kde se zavlažuje. Dlouhá hadice se připojí na 

vodovodní kohout, rozvine se po zemi, na níž zůstává 

ležet. Záhonům, keřům, nábytku i samotné hadici tak 

nehrozí nebezpečí poškození. Zavlažuje se následně 

zcela pohodlně s kratší hadicí – kolem vozíku na hadici. 

6 Technika, která stříká nápady

Rozmanitým výběrem rozprašovacích zavlažovačů nabí-

zí Kärcher vždy správné řešení pro velké a malé, rovné 

a strmé zahrady. Dle požadavku jsou zavlažovače voli-

telně vybaveny hroty nebo podstavci. A aby bylo umis-

ťování nyní ještě komfortnější, instalovali jsme u našich 

obdélníkových zavlažovačů ochranu proti rozstřiku 

(SplashGuard). Tak zvládnete uložení a nasměrování 

zcela jistě bez mokrého oblečení. Všechny modely 

napojíte bez námahy na zahradní hadici a jsou kompati-

bilní se všemi běžnými západkovými systémy. 

Sedne. Padne. Zapadne 

Kompatibilní se všemi běž-

nými západkovými systémy!
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Voda ve své nejkrásnější podobě

Robustní kovové komponenty a přesné nastavení obrysu postřiku 
hovoří pro kovovou postřikovací pistoli Premium firmy Kärcher. Její 
speciální trvalá aretace zajišťuje konstantně stejný obrys postřiku. 
Páčkou na pistoli lze snadno regulovat průtok vody jednou rukou. 
I nová ergonomická zalévací tyč Premium je mistrovským kouskem 
 dokonalosti a komfortu. Její mnohostranné možnosti nasazení z ní 
dělají univerzální multitalent.

Postřikovač Postřikovač Plus Regulační 
 postřikovač

Regulační 
 sprcha

Postřikovací pistole   
Premium

Premium Kovová 
 postřikovací pistole

Premium Multifunkční 
 postřikovací pistole

	Nastavitelný obrys 
postřiku od tvrdého 
až po měkký 

	Nastavitelný obrys 
postřiku od tvrdého 
až po měkký 

	Ergonomicky tvaro-
vaná rukojeť (snad-
no ovladatelná 
i v zahradnických 
rukavicích)

	Nastavení průtoku 
vody jednou rukou 

	Nastavení průtoku 
vody jednou rukou

	Nastavení průtoku 
vody jednou rukou 

	Možnost nastavení 
4 samostatných 
obrysů postřiku

	Ergonomické ovládání jednou rukou 
	Plynulá regulace průtoku 
	Jemná regulace obrysu postřiku
	Automatická aretace/odblokování 

jedním hmatem
	Komfortní rukojeť

	Ergonomické ovládání jednou rukou
	Plynulá regulace průtoku
	Jemná regulace obrysu postřiku
	Automatická aretace/odblokování 

jedním hmatem
	Komfortní rukojeť
	Mimořádně robustní s dlouhou 

 životností

	Ergonomické ovládání jednou rukou
	Plynulá regulace průtoku
	4 obrysy postřiku
	Automatická aretace/odblokování 

jedním hmatem
	Komfortní rukojeť

Postřikovače/pistole
Objednací číslo – blistr 2.645-053 2.645-177 2.645-050 2.645-051 2.645-045 2.645-046 2.645-047

Objednací číslo – volně 2.645-071 – – 2.645-070 – – –

Postřikovací pistole Postřikovací  
pistole Plus

Multifunkční postřiko-
vací pistole Plus

Zalévací tyč Zalévací tyč Plus Zalévací tyč Premium

	Nastavitelný obrys postřiku 
od plného paprsku až po 
mlžení

	Třístupňová regulace 
 průtoku 

	Hák k zavěšení

	Nastavitelný obrys postřiku 
od plného paprsku až po 
mlžení

	Robustní kovové tělo
	Odolná proti nárazu 

a  neklouzavá
	Plynulé nastavení a aretace 

průtoku vody

	4 obrysy postřiku
	Robustní kovové tělo
	Odolná proti nárazu 

a  neklouzavá
	Plynulé nastavení a aretace 

průtoku vody
	Děrovaná destička vpředu 

z nerezového kovu

	Nastavení průtoku vody jednou rukou 
a funkce ZAP/VYP

	6 obrysů postřiku

	Nastavení průtoku vody jednou rukou 
a funkce ZAP/VYP

	6 obrysů postřiku
	Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
	Možnost pohodlného zavěšení

	Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
	Teleskopická tyč (70–105 cm)
	Nastavení průtoku vody jednou rukou 

a funkce ZAP/VYP
	Možnost pohodlného zavěšení
	6 obrysů postřiku

Postřikovače/pistole
Objednací číslo – blistr 2.645-105 2.645-048 2.645-049 2.645-157 2.645-158 2.645-137

Objednací číslo – volně 2.645-104 2.645-069 – – – –

Zavlažovací systémy
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jhogrova
Přeškrtnutí

jhogrova
Vkládaný text
auslassen, 2x derselbe Text
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NOVINKANOVINKA

Postřikovač Postřikovač Plus Regulační 
 postřikovač

Regulační 
 sprcha

Postřikovací pistole   
Premium

Premium Kovová 
 postřikovací pistole

Premium Multifunkční 
 postřikovací pistole

	Nastavitelný obrys 
postřiku od tvrdého 
až po měkký 

	Nastavitelný obrys 
postřiku od tvrdého 
až po měkký 

	Ergonomicky tvaro-
vaná rukojeť (snad-
no ovladatelná 
i v zahradnických 
rukavicích)

	Nastavení průtoku 
vody jednou rukou 

	Nastavení průtoku 
vody jednou rukou

	Nastavení průtoku 
vody jednou rukou 

	Možnost nastavení 
4 samostatných 
obrysů postřiku

	Ergonomické ovládání jednou rukou 
	Plynulá regulace průtoku 
	Jemná regulace obrysu postřiku
	Automatická aretace/odblokování 

jedním hmatem
	Komfortní rukojeť

	Ergonomické ovládání jednou rukou
	Plynulá regulace průtoku
	Jemná regulace obrysu postřiku
	Automatická aretace/odblokování 

jedním hmatem
	Komfortní rukojeť
	Mimořádně robustní s dlouhou 

 životností

	Ergonomické ovládání jednou rukou
	Plynulá regulace průtoku
	4 obrysy postřiku
	Automatická aretace/odblokování 

jedním hmatem
	Komfortní rukojeť

Postřikovače/pistole
Objednací číslo – blistr 2.645-053 2.645-177 2.645-050 2.645-051 2.645-045 2.645-046 2.645-047

Objednací číslo – volně 2.645-071 – – 2.645-070 – – –

Postřikovací pistole Postřikovací  
pistole Plus

Multifunkční postřiko-
vací pistole Plus

Zalévací tyč Zalévací tyč Plus Zalévací tyč Premium

	Nastavitelný obrys postřiku 
od plného paprsku až po 
mlžení

	Třístupňová regulace 
 průtoku 

	Hák k zavěšení

	Nastavitelný obrys postřiku 
od plného paprsku až po 
mlžení

	Robustní kovové tělo
	Odolná proti nárazu 

a  neklouzavá
	Plynulé nastavení a aretace 

průtoku vody

	4 obrysy postřiku
	Robustní kovové tělo
	Odolná proti nárazu 

a  neklouzavá
	Plynulé nastavení a aretace 

průtoku vody
	Děrovaná destička vpředu 

z nerezového kovu

	Nastavení průtoku vody jednou rukou 
a funkce ZAP/VYP

	6 obrysů postřiku

	Nastavení průtoku vody jednou rukou 
a funkce ZAP/VYP

	6 obrysů postřiku
	Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
	Možnost pohodlného zavěšení

	Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
	Teleskopická tyč (70–105 cm)
	Nastavení průtoku vody jednou rukou 

a funkce ZAP/VYP
	Možnost pohodlného zavěšení
	6 obrysů postřiku

Postřikovače/pistole
Objednací číslo – blistr 2.645-105 2.645-048 2.645-049 2.645-157 2.645-158 2.645-137

Objednací číslo – volně 2.645-104 2.645-069 – – – –
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Zavlažovací systémy

Kovová postřikovací 
 pistole Premium
Profesionální varianta: 
 stříkací hlava a spojka 
z robustního kovu.

Zalévací tyč Premium
Pohodlné řešení pro univer-
zální používání – od zavlažo-
vání půdy až po práci nad 
hlavou.
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Sada pro postřikovač Regulační 
 postřikovače – 
 připojovací sada

Stříkací pistole  – 
 připojovací sada

	Postřikovač 2.645-053
	Přípojka na vodovodní 

 kohoutek G3/4 s redukcí 
G1/2 2.645-006

	Univerzální hadicová spojka 
2.645-095

	Univerzální hadicová spojka 
s funkcí Aqua Stop 
 2.645-096

	Regulační postřikovač 
2.645-050

	Univerzální hadicová 
 spojka s funkcí Aqua Stop 
 2.645-004

	Postřikovací pistole 
 2.645-105

	Univerzální hadicová 
spojka s funkcí Aqua Stop 
 2.645-096

Postřikovače/pistole
Objednací číslo – blistr 2.645-123 2.645-111 2.645-113

Sada pro postřikovací 
pistoli

Sada pro postřikovací 
pistoli Plus

Postřikovací pistole 
Premium – připojovací 
sada

	Postřikovací pistole 
 2.645-105

	Přípojka na vodovodní 
 kohoutek G3/4 s redukcí 
G1/2 2.645-006

	Univerzální hadicová spojka 
2.645-095

	Univerzální hadicová spojka 
s funkcí Aqua Stop 
 2.645-096

	Postřikovací pistole Plus 
2.645-048

	Přípojka na vodovodní ko-
houtek G3/4 s redukcí G1/2 
2.645-006

	Univerzální hadicová spojka 
Plus 2.645-003

	Univerzální hadicová spojka 
Plus s funkcí Aqua Stop 
2.645-004

	Kovová postřikovací pistole 
Premium 2.645-046

	Univerzální hadicová spojka 
Premium s funkcí Aqua Stop 
2.645-002

Postřikovače/pistole
Objednací číslo – blistr 2.645-109 2.645-110 2.645-112

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Zavlažovací systémy
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Postřikovací pistole 
 Premium
Flexibilní síla postřiku pro 
jakýkoli požadavek.

Multifunkční postřikovací 
pistole Premium
Čtyři nastavitelné formy 
postřiku – od tvrdého plného 
paprsku až po měkkou 
mlhovinu.
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1/2" = 13 mm

5/8" = 15 mm

3/4" = 19 mm

Jedna spojka, tři průměry

Všechny spojky Kärcher jsou vhodné pro hadice s průměrem 1/2", 5/8" 
a 3/4". Dodáváme je s nebo bez funkce Aqua Stop. Univerzální spojka 
Premium má navíc upevnění hadice z eloxovaného hliníku a úchop 
z měkkého plastu pro snadnou manipulaci. Samozřejmě jsou všechny 
zástrčné systémy Kärcher kompatibilní se západkovými systémy obvyk-
lými na trhu.

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Base

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Base s funkcí 
Aqua Stop

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Plus

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Plus s funkcí 
Aqua Stop

Premium 
Univerzální 
hadicová 
spojka

2cestný 
 rozdělovač

4cestná
přípojka na 
 vodovodní 
 kohoutek

2cestná
spojka

3cestná
spojka

G1/2
přípojka na 
 zařízení

	Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci 

	Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci 

	Aqua Stop

	Úchop 
z měkkého 
plastu pro 
snadnou 
manipulaci 

	Úchop 
z měkkého 
plastu pro 
snadnou 
manipulaci

	Aqua Stop

	Robustní 
upevnění 
hadice z elo-
xovaného 
hliníku

	Úchop z měk-
kého plastu 
pro snadnou 
manipulaci

	2 nezávislé, regulo-
vatelné přípojky 
vody 

	Ideální ke spojení 
dvou hadic na jed-
nom jediném vodo-
vodním kohoutku 
závitem G3/4

	Přípojka na hadici 
pro vodovodní ko-
houtky se závitem 
G1 a redukcí G3/4

	Umožňuje zavlažování 
až 4 hadicemi součas-
ně

	4 nezávislé, plynulé 
regulátory

	Robustní vnitřní závit 
z mosazi 

	Ke spojení 2 hadic
	Robustní design

	Ke spojení tří hadic
	Robustní design

	G1/2 přípojka na 
zařízení ke spojení 
hadicových spojek 
a například sprinkle-
rů s vnitřním závitem 

Zástrčné systémy hadic
Objednací číslo – blistr 2.645-095 2.645-096 2.645-003 2.645-004 2.645-001 2.645-097 2.645-012 2.645-008 2.645-009 2.645-098

Objednací číslo – volně 2.645-086 2.645-087 2.645-062 2.645-063 – – – 2.645-067 2.645-068 –

Premium 
Univerzální 
hadicová 
spojka 
s funkcí Aqua 
Stop

Univerzální 
prvek na 
opravu 
 hadic

Přípojka na 
vodovodní 
kohoutek 
G3/4 
s redukcí G1/2

Přípojka na 
vodovodní 
kohoutek 
G1 
s redukcí G3/4

Přípojka na 
vodovodní 
kohoutek 
pro vnitřní 
armatury

G3/4
přípojka na 
 zařízení

Sada těsnění Sada O-kroužků Univerzální sada
hadicových 
 spojek 
s přípojkou na vodo-
vodní kohoutek

Univerzální sada 
hadicových 
 spojek 
s 2cestnou spojkou

	Robustní 
upevnění 
hadice z elo-
xovaného 
hliníku

	Úchop 
z měkkého 
plastu pro 
snadnou 
manipulaci

	Aqua Stop

	 Univerzálně 
použitelná 
pro všechny 
běžné za-
hradní hadice 

	 Ergonomický 
design pro 
snadnou mani-
pulaci

	 Ke spojení 
nebo opravě 
2 hadic

	Mimořádně 
robustní

	Redukce 
umožňuje 
připojení na 
2 velikosti 
závitů

	Mimořádně 
robustní

	Redukce 
umožňuje 
připojení na 2 
velikosti závitů

	Především 
vhodné pro 
připojení na 
zahradní 
čerpadla 
Kärcher 

	Umožňuje 
připojení za-
hradní hadice 
v domě

	Robustní 
upevnění díky 
mosaznému 
vnitřnímu 
 závitu 

	Ochrana 
závitu k lehké-
mu upevnění

	Přípojka G3/4 na 
zařízení ke spojení 
hadicových spojek 
a například sprinkle-
rů s vnitřním závitem 

	3 těsnicí kroužky 
(2x pro G3/4,  
1x pro G1)

	1 předsazený filtr 
pro přípojky na 
vodovodní kohoutek 
G3/4

	6 těsnicích kroužků 
(4x 10,8 mmx2,6 mm; 
1x 15,9 mmx2,6 mm; 
1x 17,1 mmx2,6 mm)

	1 filtr sprinkleru

	Univerzální hadicová 
spojka 2.645-095

	Přípojka G1 na 
vodovodní kohoutek 
s redukcí G3/4 
2.645-007

	Ideální k připojení 
hadice na všechna 
zahradní čerpadla 
firmy Kärcher

	Univerzální hadicová 
spojka 2.645-095

	2cestný rozdělovač 
2.645-008

Zástrčné systémy hadic
Objednací číslo – blistr 2.645-002 2.645-005 2.645-006 2.645-007 2.645-010 2.645-099 2.645-073 2.645-074 2.645-107 2.645-108

Objednací číslo – volně – 2.645-064 2.645-065 2.645-066 – – – – – –

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Zavlažovací systémy
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Sedne. Padne. Zapadne 

Kompatibilní se všemi 

 běžnými západkovými 

 systémy!
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Univerzální 
hadicová 
spojka 
Base

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Base s funkcí 
Aqua Stop

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Plus

Univerzální 
hadicová 
spojka 
Plus s funkcí 
Aqua Stop

Premium 
Univerzální 
hadicová 
spojka

2cestný 
 rozdělovač

4cestná
přípojka na 
 vodovodní 
 kohoutek

2cestná
spojka

3cestná
spojka

G1/2
přípojka na 
 zařízení

	Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci 

	Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci 

	Aqua Stop

	Úchop 
z měkkého 
plastu pro 
snadnou 
manipulaci 

	Úchop 
z měkkého 
plastu pro 
snadnou 
manipulaci

	Aqua Stop

	Robustní 
upevnění 
hadice z elo-
xovaného 
hliníku

	Úchop z měk-
kého plastu 
pro snadnou 
manipulaci

	2 nezávislé, regulo-
vatelné přípojky 
vody 

	Ideální ke spojení 
dvou hadic na jed-
nom jediném vodo-
vodním kohoutku 
závitem G3/4

	Přípojka na hadici 
pro vodovodní ko-
houtky se závitem 
G1 a redukcí G3/4

	Umožňuje zavlažování 
až 4 hadicemi součas-
ně

	4 nezávislé, plynulé 
regulátory

	Robustní vnitřní závit 
z mosazi 

	Ke spojení 2 hadic
	Robustní design

	Ke spojení tří hadic
	Robustní design

	G1/2 přípojka na 
zařízení ke spojení 
hadicových spojek 
a například sprinkle-
rů s vnitřním závitem 

Zástrčné systémy hadic
Objednací číslo – blistr 2.645-095 2.645-096 2.645-003 2.645-004 2.645-001 2.645-097 2.645-012 2.645-008 2.645-009 2.645-098

Objednací číslo – volně 2.645-086 2.645-087 2.645-062 2.645-063 – – – 2.645-067 2.645-068 –

Premium 
Univerzální 
hadicová 
spojka 
s funkcí Aqua 
Stop

Univerzální 
prvek na 
opravu 
 hadic

Přípojka na 
vodovodní 
kohoutek 
G3/4 
s redukcí G1/2

Přípojka na 
vodovodní 
kohoutek 
G1 
s redukcí G3/4

Přípojka na 
vodovodní 
kohoutek 
pro vnitřní 
armatury

G3/4
přípojka na 
 zařízení

Sada těsnění Sada O-kroužků Univerzální sada
hadicových 
 spojek 
s přípojkou na vodo-
vodní kohoutek

Univerzální sada 
hadicových 
 spojek 
s 2cestnou spojkou

	Robustní 
upevnění 
hadice z elo-
xovaného 
hliníku

	Úchop 
z měkkého 
plastu pro 
snadnou 
manipulaci

	Aqua Stop

	 Univerzálně 
použitelná 
pro všechny 
běžné za-
hradní hadice 

	 Ergonomický 
design pro 
snadnou mani-
pulaci

	 Ke spojení 
nebo opravě 
2 hadic

	Mimořádně 
robustní

	Redukce 
umožňuje 
připojení na 
2 velikosti 
závitů

	Mimořádně 
robustní

	Redukce 
umožňuje 
připojení na 2 
velikosti závitů

	Především 
vhodné pro 
připojení na 
zahradní 
čerpadla 
Kärcher 

	Umožňuje 
připojení za-
hradní hadice 
v domě

	Robustní 
upevnění díky 
mosaznému 
vnitřnímu 
 závitu 

	Ochrana 
závitu k lehké-
mu upevnění

	Přípojka G3/4 na 
zařízení ke spojení 
hadicových spojek 
a například sprinkle-
rů s vnitřním závitem 

	3 těsnicí kroužky 
(2x pro G3/4,  
1x pro G1)

	1 předsazený filtr 
pro přípojky na 
vodovodní kohoutek 
G3/4

	6 těsnicích kroužků 
(4x 10,8 mmx2,6 mm; 
1x 15,9 mmx2,6 mm; 
1x 17,1 mmx2,6 mm)

	1 filtr sprinkleru

	Univerzální hadicová 
spojka 2.645-095

	Přípojka G1 na 
vodovodní kohoutek 
s redukcí G3/4 
2.645-007

	Ideální k připojení 
hadice na všechna 
zahradní čerpadla 
firmy Kärcher

	Univerzální hadicová 
spojka 2.645-095

	2cestný rozdělovač 
2.645-008

Zástrčné systémy hadic
Objednací číslo – blistr 2.645-002 2.645-005 2.645-006 2.645-007 2.645-010 2.645-099 2.645-073 2.645-074 2.645-107 2.645-108

Objednací číslo – volně – 2.645-064 2.645-065 2.645-066 – – – – – –

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Zavlažovací systémy

4cestná přípojka na 
 vodovodní kohoutek
Velmi kvalitní čtyřcestné při-
pojení na vodovodní kohou-
tek se čtyřmi nezávislými 
regulátory a robustním kovo-
vým tělem.

Aqua Stop
Pro bezpečné rozpojení bez 
postříkání.
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Zavlažovat jako profesionálové

Mosazná řada firmy Kärcher kombinuje robustnost s komfortem. 
 Výrobky této řady mají kroužek z měkkého plastu, který je velmi 
 pohodlný pro uchopení a jsou vyrobeny z kvalitní mosazi zaručující 
dlouhou životnost. Praktická zarážka zaručuje jejich kompatibilnost 
se všemi západkovými systémy obvyklými na trhu.

Mosazná 
hadicová 
spojka 
1/2"

Mosazná 
hadicová 
spojka 
1/2" + Aqua Stop

Mosazná 
hadicová 
spojka 
3/4"

Mosazná 
hadicová 
spojka 
3/4" + Aqua Stop

Mosazná 
opravka 
 hadice
1/2" + 3/4"

	Komfortní 
gumový krou-
žek na rukojeti 
pro snazší 
manipulaci 
a lepší fixaci

	Vhodná pro 
hadice 1/2"

	Komfortní 
gumový krou-
žek na rukojeti 
pro snazší 
manipulaci 
a lepší fixaci

	Rozpojení bez 
postříkání díky 
funkci Aqua 
Stop

	Vhodná pro 
hadice 1/2"

	Komfortní 
gumový krou-
žek na rukojeti 
pro snazší 
manipulaci 
a lepší fixaci

	Vhodná pro 
hadice 3/4"

	Komfortní 
gumový krou-
žek na rukojeti 
pro snazší 
manipulaci 
a lepší fixaci

	Rozpojení bez 
postříkání díky 
funkci Aqua 
Stop

	Vhodná pro 
hadice 3/4"

	Ke spojení hadic 
s vnitřním 
 průměrem 
1/2" a 5/8" 
 (2.645-102), 
3/4" (2.645-103)

	K opravě po-
škozené hadice

Mosazná řada
Objednací číslo – blistr 2.645-015 2.645-017 2.645-016 2.645-018 2.645-102/-103

Mosazná 
2cestná 
spojka

Mosazná 
3cestná 
spojka

Mosazná 
přípojka na 
kohoutek 
G3/4 
s redukcí G1/2

Mosazná 
přípojka na 
vodovodní 
kohoutek G1

Mosazný 
 postřikovač

	K propojení 
dvou hadic 
a k prodloužení 
hadice

	K propojení tří 
hadic

	Umožňuje 
položit 2 nezá-
vislá vedení 
hadice

	Komfortní 
gumový krou-
žek na rukojeti 
pro snazší 
manipulaci 
a lepší fixaci

	Redukce umož-
ňuje připojení 
na 2 velikosti 
závitu

	Komfortní 
gumový krou-
žek na rukojeti 
pro snazší 
manipulaci 
a lepší fixaci

	Rukojeť z gu-
mového krouž-
ku pro snazší 
manipulaci 

	Obraz postřiku 
nastavitelný 
z tvrdého až na 
měkký

Mosazná řada
Objednací číslo – blistr 2.645-100 2.645-101 2.645-013 2.645-014 2.645-054

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Zavlažovací systémy

Z
a

h
ra

d
a
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Obdélníkový 
 zavlažovač
OS 3.220

Obdélníkový 
 zavlažovač
OS 5.320 S

Obdélníkový 
 zavlažovač
OS 5.320 SV

Impulzní, kruhový 
a sektorový za-
vlažovač PS 300

	Pro střední a velké
 plochy a zahrady
	Plynulé nastavení 

dosahu
	Převodovka s mimo-

řádně dlouhou život-
ností

	Max. zavlažovaná 
plocha 220 m2

	Pro střední a velké 
plochy a zahrady

	Komfortní nastavení díky 
ochraně proti rozstřiku

	Nastavitelný průtok 
(0-max)

	Max. zavlažovaná plocha 
320 m2

	Pro střední a velké 
plochy a zahrady 

	Komfortní nastavení 
díky ochraně proti 
rozstřiku

	Nastavitelný průtok 
(0-max)

	Max. zavlažovaná 
plocha 320 m2

	Regulace šíře kropení

	Pro velké plochy a za-
hrady

	Zavlažované plochy 
30–360°

	Nastavitelný úhel kro-
pení, např. zavlažování 
pod stromy

	Robustní hrot pro 
nerovný nebo příkrý 
podklad

	Max. zavlažovaná 
plocha 706 m2

Sprinklery
Rozkmit Délka m Šířka m m2 Délka m Šířka m m2 Délka m Šířka m m2 Délka m Šířka m m2

při 2 bar 5–14 9 45–120 5–16 12 60–190 5–16 5–12 25–190 25 490 13

při 4 bar 6–17 13 80–220 6–20 16 100–320 6–20 6–16 36–320 30 706 18,5

Obrys postřiku

Objednací číslo 2.645-133 2.645-134 2.645-135 2.645-023

Kruhový 
 zavlažovač
RS 130/3

Kruhový 
 zavlažovač
RS 120/2

Rozprašovací 
 zavlažovač 
CS 90 Spike 
a CS 90 Vario

Multifunkční 
 plošný zavlažo-
vač MS 100, 
 šestinásobný

	Pro střední plochy 
a zahrady

	Robustní kovová 
ramena

	Max. zavlažovaná 
plocha 133 m2

	Pro střední plochy 
a zahrady

	Nastavitelný úhel 
kropení

	Max. zavlažovaná 
plocha 113 m2

	Pro malé plochy 
a  zahrady 

	Robustní hrot pro 
nerovný nebo příkrý 
podklad

	Max. zavlažovaná 
plocha 64 m2

	Doplňkový adaptér 
k zavlažování pravo-
úhlých ploch (CS 90 
Vario)

	Pro malé plochy 
a  zahrady

	Různé tvary zavlažo-
vání díky 6 tvarům 
trysek

	Držák na stěnu
	Max. zavlažovaná 

plocha 78 m2

Sprinklery
Rozkmit Ø v m m2 l/min Ø v m m2 l/min Ø v m m2 l/min Ø v m m2 l/min

při 2 bar 11 95 11 8 50 11,5 9 64/17 17/6,8 8,4 55 14

při 4 bar 13 133 15,5 12 113 16 9 64/18 24/8,6 10 78 21

Obrys postřiku

Objednací číslo 2.645-019 2.645-020 2.645-024/2.645-025 2.645-026

Údaje k zavlažované ploše jsou odvozeny od systémového tlaku 4 bar.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Z
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Zavlažovací systémy
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Zahradničení má zelenou

Kovový vozík na hadici 
HT 80 M

Kovový vozík na hadici 
HT 80 M/Kit

 Robustní, ocelový rám a buben odolný 
proti rzi

 Neklouzavý, ergonomický úchop
 Výškově nastavitelná rukojeť
 Vedení hadice a volně otočná ruční 

 klička
 Zalomená přípojka hadice
 Se 2 univerzálními hadicovými spojkami 

Plus 2.645-003

 Jako vozík na hadici HT 80 M
 S hadicí 1/2", 20 m, PrimoFlex® Plus 

2.645-144, stříkací pistolí Plus 
 2.645-048, 4 univerzálními hadicovými 
spojkami Plus (3x 2.645-003, 
 1x 2.645-004) a přípojkou na kohoutek 
G3/4

Úschova hadic
Kapacity hadic

1/2" (13 mm) max. 80 m max. 80 m

3/4" (19 mm) max. 40 m max. 40 m

Objednací číslo 2.645-042 2.645-043

Vozík na hadici 
HT 3.420 Kit

Vozík na hadici 
HT 4.500

Vozík na hadici 
HT 4.520 Kit

 Výškově nastavitelná 
rukojeť

 Sklopná pro prostorově 
úsporné uložení

 S hadicí 1/2", 20 m, 
PrimoFlex®, postřikova-
čem Plus (2.645-177), 
3 hadicovými spojkami, 
1 hadicovou spojkou 
s funkcí Aqua Stop a pří-
pojkou na kohoutek G3/4

 Neklouzavý, ergonomický 
úchop

 Výškově nastavitelná ru-
kojeť

 Sklopná pro prostorově 
úsporné uložení

 Zalomená přípojka hadice
 Možnost upevnění zalé-

vací tyče nebo postřiko-
vače

 Úložné háky pro krátkou 
hadici

 2 hadicové spojky

 Jako HT 4.500
 S hadicí 1/2", 20 m, 

PrimoFlex®, postřikova-
čem Plus (2.645-177), 
3 hadicovými spojkami, 
1 hadicovou spojkou 
s funkcí Aqua Stop a pří-
pojkou na kohoutek G3/4

Úschova hadic
Kapacity hadic

1/2" (13 mm) max. 40 m max. 50 m max. 50 m

3/4" (19 mm) max. 20 m max. 23 m max. 23 m

Objednací číslo 2.645-166 2.645-170 2.645-168 

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Zavlažovací systémy
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NOVINKA NOVINKA NOVINKA



63

Nosník hadice 
 Premium HR 7.300

Nosník hadice 
 Premium HR 7.315 
– sada

Připojovací sada pro 
vozík na hadici

 Možnost uložení postřiko-
vačů a sprch

 Prostorný úložný prostor 
pro zahradnické rukavice, 
nůžky, lopatky atd.

 Možnost upevnění zalé-
vací tyče nebo postřiko-
vače

 Odnímatelný buben na 
hadici (2 v 1)

 S držákem na stěnu 
a 2 hadicovými spojkami

 Jako nosník na hadici 
HR 7.300

 S držákem na stěnu, 
hadicí 1/2", 15 m, 
 PrimoFlex®, postřikova-
čem Plus (2.645-177), 
3 hadicovými spojkami, 
1 hadicovou spojkou 
s funkcí Aqua Stop a pří-
pojkou na kohoutek G3/4

 Pro připojení vozíků 
a nosníků na hadici na 
vodovodní kohoutek

 Kompatibilní se všemi 
běžnými výrobky

 Přípojka na vodovodní 
kohoutek G3/4 s redukcí 
G1/2 2.645-006

 2xuniverzální hadicová 
spojka 2.645-095

 5/8" hadice Kevlar®, 
1,5 m

Úschova hadic
Kapacity hadic

1/2" (13 mm) max. 30 m max. 30 m –

Objednací číslo 2.645-163 2.645-164 2.645-122

Držák hadice Držák hadice Plus Držák hadice 
 Premium s boxem

 Robustní zpracování
 Snadné umístění na ob-

vodové zdi
 Praktický a úsporný na 

místo s možností uložení 
postřikovačů a sprch

 Pro všechny známé za-
hradní hadice

 Praktické a prostorově 
úsporné uložení hadic

 Možnost uložení postři-
kovačů a sprch

 Úložná schránka pro 
přípojky na kohoutek, 
spojky a zahradnické 
rukavice

 Praktické a prostorově 
úsporné uložení hadic

 Možnost uložení postřiko-
vačů a sprch

 Úložná schránka pro 
přípojky na kohoutek, 
spojky a zahradnické 
rukavice

 Doplňková úložná 
schránka pro zahradnické 
nůžky a další zahradní 
nářadí

Úschova hadic
Objednací číslo 2.645-044 2.645-161 2.645-162

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Zavlažovací systémy
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Zcela bez ftalátů a těžkých kovů

Kvalitní hadice firmy Kärcher neobsahují zdraví škodlivá změkčovadla. Jsou extrémně robustní, 
pružné a odolné proti zlomení a optimalizované z hlediska funkčnosti a manipulace. Zapracova-
né žluté vlákno KEVLAR® firmy DuPontTM je nezaměnitelným znakem našich hadic PrimoFlex® 
Premium a PrimoFlex® Plus a podtrhuje nároky na odolnost a kvalitu.

Hadice PrimoFlex® Plus Hadice PrimoFlex® Premium

 Pro pokročilého zahrádkáře
 Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví 

škodlivé ftaláty
 Extrémně robustní, pružná a proti zlomení 

odolná hadice
 Křížová tkanina s inovačním žlutým vláknem 

KEVLAR® firmy DuPontTM

 3 vrstvy
 Vnitřní vrstva nepropouštějící světlo zabra-

ňuje tvorbě řas v hadici
 Průtržný tlak 45 bar
 Vysoká teplotní stálost od –20 do +65 °C
 Bez obsahu kadmia, baria a olova
 15 let záruka

 Pro náročného zahrádkáře
 Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví 

škodlivé ftaláty
 Odolná proti vysokému tlaku díky patento-

vané dvojí výztuze: pletená a křížová tkanina 
s inovačním žlutým vláknem KEVLAR® firmy 
DuPontTM

 5 vrstev
 Vnější vrstva odolná proti UV záření a pově-

trnostním vlivům
 Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje 

tvorbě řas v hadici
 Extrémně robustní, pružná a proti zlomení 

odolná hadice 
 Průtržný tlak 50 bar
 Vysoká teplotní stálost od –20 do +65 °C
 Bez obsahu kadmia, baria a olova
 18 let záruka

Hadice
Vnitřní průměr 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1/2" 1/2"

Délka 20 m 50 m 25 m 50 m 20 m 50 m

Hmotnost g/m 130 130 230 230 155 155

Objednací číslo 2.645-144 2.645-145 2.645-148 2.645-149 2.645-150 2.645-151

KEVLAR® je registrovaná značka společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Hadice PrimoFlex®

 Zahradní hadice s pohodlnou manipulací a s tkanou vložkou odolnou 
proti tlaku

 Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví škodlivé ftaláty
 3 vrstvy
 Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
 Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
 Průtržný tlak 24 bar
 Vysoká teplotní stálost od –20 do +45 °C
 Bez obsahu kadmia, baria a olova
 12 let záruka

Hadice
Vnitřní průměr 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Délka 20 m 50 m 25 m 50 m 

Hmotnost g/m 110 110 220 220 

Objednací číslo 2.645-138 2.645-139 2.645-142 2.645-143 

Zavlažovací systémy

Z
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Hadicová sada s držákem hadice, 
15 m

Hadicová sada,  
20 m

 Ideální sada k používání jako přítoková hadice 
pro vysokotlaký čistič

 Držák hadice
 Hadice 1/2" PrimoFlex®, 15 m
 Postřikovač 2.645-053
 Přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí 

G3/4 2.645-007
 Univerzální hadicová spojka 2.645-095 
 Univerzální hadicová spojka s funkcí 

Aqua Stop 2.645-096

 Ideální základní sada
 Hadice 1/2" PrimoFlex®, 20 m
 Postřikovací pistole 2.645-105
 Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 

s  redukcí G1/2 2.645-095
 Univerzální hadicová spojka 2.645-003 
 Univerzální hadicová spojka s funkcí 

Aqua Stop 2.645-096

Hadice
Délka 15 m 20 m

Objednací číslo 2.645-114 2.645-115

Hadicová sada s hadicí DuPontTM-KEVLAR® 
vyztuženou vlákny, 20 m

 Ideální sada pro náročné hobby zahrádkáře
 Extrémně robustní, pružná a proti zlomení odolná hadice 1/2" z inovačních vláken, 

20 m 2.645-144
 Postřikovací pistole Plus 2.645-048
 Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 2.645-006
 Univerzální hadicová spojka Plus 2.645-003 
 Univerzální hadicová spojka Plus s funkcí Aqua Stop 2.645-004

Hadice
Délka 20 m

Objednací číslo 2.645-027
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Zavlažovací systémy

Větší pohyblivost
Již je konec s náročným 
taháním za hadici: Překážky 
lze nyní s novým vozíkem na 
hadici zcela snadno a ele-
gantně objet. 

Držák hadice
Praktický držák hadice 
k umístění na stěnu.
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Zavlažovací hodiny  
WT 120

Zavlažovací hodiny
WT 4.000

 Mosazný závit k robustní fixaci na vodovod-
ní kohoutek

 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně 
předsazeného filtru

 Zavlažování až 120 min
 Zavlažování se automaticky zastaví po 

 uplynutí nastavené doby

 Max. doba zavlažování 120 min
 Možnost manuálního zavlažování
 Odnímatelný displej k pohodlnému 

 programování
 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně 

předsazeného filtru
 Baterie 9 V není součástí dodávky

Zavlažovací automaty
Připojovací závit G3/4 a G1 G3/4 a G1

Objednací číslo 2.645-033 2.645-174

Zavlažovací automat  
WU 60/2 sun

Zavlažovací automat
WU 60/49

 Zavlažovací program s 1 až 2 zavlažováními 
denně

 Možnost manuálního zavlažování
 Solární/UV čidlo aktivuje zavlažování při 

 východu slunce
 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně 

předsazeného filtru
 Baterie 9 V není součástí dodávky

 49 zavlažovacích programů pro zavlažování 
dle potřeby

 Max. doba zavlažování 90 min.
 LCD displej
 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně 

předsazeného filtru
 Zavlažování se automaticky spustí a zastaví 

v přednastavenou dobu 
 Kompatibilní s dešťovým čidlem 
 Baterie 9 V není součástí dodávky

Zavlažovací automaty
Připojovací závit G3/4 a G1 G3/4 a G1

Objednací číslo 2.645-034 2.645-035

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Vnitřní průměr hadice 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

Zavlažovací systémy
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Zavlažovací automaty

Samoobsluha pro vaše květiny. I když jste na dovolené, nemusíte si dělat žádné starosti 
o vaši zahradu: Zavlažovací automaty od společnosti Kärcher řídí váš zavlažovací systém 
přesně podle plánu.

NOVINKA
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Zavlažovací automat
Dešťové čidloWU 90/72

 72 zavlažovacích programů pro zavlažování 
dle potřeby

 Max. doba zavlažování 90 min.
 LCD displej
 Přípojka na vodovodní kohoutek včetně 

předsazeného filtru
 Zavlažování se automaticky spustí a zastaví 

v přednastavenou dobu 
 Kompatibilní s dešťovým čidlem
 Baterie 9 V není součástí dodávky

 Měří dešťové srážky a zahrnuje je do plánu 
zavlažování

 K připojení na zavlažovací automaty 
WU 60/49 a WU 90/72

 Asi 4,5 m dlouhý připojovací kabel
 Není zapotřebí elektrická energie 
 Včetně držáku na stěnu a hrotu

Zavlažovací automaty
Připojovací závit G3/4 a G1 –

Objednací číslo 2.645-036 2.645-037
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Zavlažovací systémy

Zavlažovací automat 
WU 60/2 sun
Solární čidlo spustí zavlažo-
vání při východu slunce.

Dešťové čidlo
Zavlažování dle potřeby. 
Od určitého množství vody 
v záchytné nádobě přeruší 
dešťové čidlo zavlažovací 
plán automatu.
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Zametání – 5× rychleji než pomocí koštěte

Zametání může být tak jednoduché. Zametacími stroji firmy Kärcher vyčistíte rychle, pohodl-
ně a spolehlivě chodníky, vjezdy do garáží nebo terasy. Veškeré venkovní plochy zazáří za 
krátkou dobu v novém lesku – bez namáhavého ohýbání. Žádné koště s vámi neudrží krok.

1 Rychle, rychleji, Kärcher

Našimi zametacími stroji zametají uživatelé až pětkrát 

rychleji než koštětem a lopatkou. Obsluha strojů je lehká 

jak hračka.

2 Skutečná zábava

Jednoduché zametání, zcela bez vydání síly a námahy – 

tak člověka zametání baví. 

3 Nejsnadnější vyjímání

Nádoba na zametené nečistoty u zametacích strojů 

 Kärcher lze za účelem jejího vysypání zcela jednoduše 

vyjmout – uchopit, zvednout, hotovo. 
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Zametací stroje
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Rychlejší než jakékoli koště

Kdo by si to kdy pomyslel, že zametání může jít bez námahy tak od ruky? Zametacími stroji 
Kärcher lze zametat chodníky a cesty, vjezdy a dvory až pětkrát rychleji než koštětem a lo-
patkou. Zametené nečistoty jsou spolehlivě dopraveny do zásobníku na nečistoty: snadno, 
rychle a čistě. Tak se zametá dnes!

Nekomplikované a kom-
paktní
Všechny naše zametací stro-
je uklidíte několika málo 
pohyby s malými nároky na 
místo: jednoduše sklopíte 
rukojeť a zametací stroj 
postavíte kolmo. A hotovo!

S 550 S 650
	 Nastavitelná rukojeť
	 Úložná poloha
	 Samostatně stojící nádoba na 

zametené nečistoty
	 1 postranní kartáč

	 Nastavitelné držadlo 
s  ergonomickou rukojetí

	 Úložná poloha
	 Samostatně stojící nádoba na 

zametené nečistoty
	 2 postranní kartáče

Technické údaje
Max. plošný výkon m2/h 1 600 1 800

Pracovní šířka s postranními kartáči mm 550 650

Pracovní šířka bez postranních kartáčů mm – –

Nádoba na zametené nečistoty l 16 16

Hmotnost, připravenost k provozu kg 11 11

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 690x610x930 690x670x930

Objednací číslo 1.766-200 1.766-300

 Součástí dodávky. 

Zametací stroje
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S 750
	 Sklopné držadlo s ergonomickou rukojetí
	 Úložná poloha
	 Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty
	 Nastavitelný přítlak postranního kartáče

2 500

700

480

32

13

940x770x1 090

1.766-910

Nádoba na nečistoty 
s  velkým objemem
Přístroj S 750 nabízí velkory-
sou nádobu s dostatkem 
prostoru pro velká množství 
zametených nečistot. 

Správný úhel
Pomocí šikovné otočné 
 hlavice lze rukojeť rychle 
a snadno uvést do optimální 
polohy. 

Nejsnadnější vyjímání
Nádoba na zametené nečis-
toty u zametacích strojů 
 Kärcher lze za účelem jejího 
vysypání zcela jednoduše 
vyjmout – uchopit, zvednout, 
hotovo. 

Flexibilní a komfortní
Ergonomické rukojeti zame-
tacích strojů jsou výškově 
nastavitelné a lze je v přípa-
dě potřeby zcela sklopit.
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Zametací stroje
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Vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot pro 
všechny případy
Ať suché nebo mokré, hrubé nebo jemné nečistoty – vysavače firmy Kärcher pro vysávání 
mokrých i suchých nečistot nedělají rozdíl. Tyto mnohostranné stroje lze používat univerzál-
ně, a zajišťují tak čistotu bez kompromisů a bez jakýchkoli „kdyby“. 
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100 300 500 700 900 1 100 1 300 1 500 1 700 1 9000
Množství prachu (g)

Proud vzduchu (%)

Porovnání sací 
síly s čištěním 
filtru Kärcher 
a bez něj

S automatickým čištěním filtru a filtrační patronou s povrchovou nano-úpravou
Bez automatického čištění filtru a se standardní filtrační patronou

1 Performance Line

Nepřetržité vysávání suchých a mokrých nečistot s kon-

stantně vysokým sacím výkonem i v náročných aplika-

cích – řada Performance Line to umožňuje. Jedinečnost 

v rámci trhu: Čištění filtru ExPress zaručuje konstantně 

vysoký sací výkon bez nutnosti přerušení práce. Libovolné 

střídání mezi vysáváním suchých a mokrých nečistot je 

umožněno technologií plochého skládaného filtru, jež je 

k dispozici pouze u výrobků Kärcher. Pro intenzivní vysává-

ní se doporučuje střední a nejvyšší třída strojů s čištěním 

filtrů ExPress a výkonem až 1 800 W. Tak je možné zvlád-

nout i ty nejtěžší čisticí úlohy bez námahy, efektivně 

a s časovou úsporou. 

2 Comfort Line

Název hovoří za sortiment výrobků: Přístroje řady Kärcher 

Comfort Line vás přesvědčí vysokým výkonem kombinova-

ným s vynikajícím pracovním komfortem. V obsáhlé nabíd-

ce strojů od základní třídy až po třídu nejvyšší se najde pro 

jakékoli požadavky vhodný stroj – pro každého uživatele je 

tak k dispozici ideální řešení pro veškeré malé i velké výzvy 

běžného dne. V závislosti na stupni vybavenosti jde práce 

hravě od ruky díky praktickým detailům, jako je automatic-

ké navíjení kabelů, inovační uložení hadic a příslušenství, 

parkovací poloha nebo účinné čištění filtru Kärcher. 

3 Čištění filtru Kärcher

Díky vynikajícímu čištění filtru Kärcher je možné čistit filtr 

s povrchovou nano-úpravou rychle a účinně pomocí sil-

ných nárazů vzduchu. Sací výkon tak zůstane konstantně 

vysoký, uživatel ušetří drahocenný čas a nepřijde do styku 

s nečistotami. Nově a výhradně u strojů řady Kärcher Per-

formance Line: Čištění filtru ExPress pro nejvyšší uživatel-

ský komfort. 
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Vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Základní třída Comfort Line – kompaktní, praktická, 
 mnohostranná

Nová základní třída přesvědčí novými prvky příslušenství, které odpovídají prvotřídním stan-
dardům. K nim patří mimo jiné funkce fukaru, větší nádoba na nečistoty a komfortní parkova-
cí poloha pro pohodlné uložení sací trubky a podlahové hubice. Speciální filtrační patrona, 
která patří jen u firmy Kärcher již k základnímu vybavení, umožňuje vysávání mokrých a su-
chých nečistot bez výměny filtru.

WD 2.200 WD 3.200 WD 3.300 M WD 3.500 P WD 4.200 WD 5.200 M
	 Pěnový filtr
	 Praktická úscho-

va příslušenství 
na vysavači

	 Funkce fukaru
	 Parkovací poloha

	 Funkce fukaru
	 Parkovací poloha

	 Zásuvka s auto-
matikou zapínání/
vypínání pro 
aplikace s elek-
tronářadím

	 Funkce fukaru
	 Parkovací poloha

	 Automatické navíjení kabelu
	 Funkce fukaru
	 Uložení hadice

	 Komfortní rukojeť 3 v 1
	 Funkce fukaru
	 Uložení hadice

Příslušenství
Sací hadice 1,9 m 2 m 2 m 2 m 2,2 m 2,2 m

Sací trubky 2x0,5 m plast plast plast plast plast plast

Hubice pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot

klipy klipy klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

Štěrbinová hubice      
Filtrační sáček papír papír papír papír papír papír

Filtrační patrona – standardní standardní standardní standardní standardní

Funkce fukaru –     
Parkovací poloha –     

Technické údaje
Max. příkon W 1 200 1 400 1 400 1 400 1 400 1 600

Podtlak mbar 200 210 210 210 210 220

Množství vzduchu l/s 65 68 68 68 68 75

Nádoba na nečistoty l 12, plast 17, plast 17, ušlechtilá ocel 17, plast 25, plast 25, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 4 4 4 4 5 5

Jmenovitá světlost 
 příslušenství

mm 35 35 35 35 35 35

Hmotnost kg 4,6 5,4 5,8 5,7 7,5 8,1

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 370x340x430 390x340x505 390x340x520 390x340x505 450x375x600 450x375x600

Objednací číslo 1.629-550 1.629-600 1.629-650 1.629-682 1.347-700 1.347-800

 Součástí dodávky.

Komfortní a šetří čas
Jedno zda tekutiny nebo 
suché nečistoty – speciální 
filtrační patrona umožňuje 
vysávání mokrých a suchých 
nečistot bez výměny filtru.

Vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Flexibilně a bezprašně
Zásuvka s automatickým 
zapínáním a vypínáním u 
stroje WD 5.600 MP. Při při-
pojení elektrického nářadí je 
možné vysávat nečistoty již 
v okamžiku, kdy se tvoří. 
Hadice pro nářadí poskytuje 
možnost dodatečné flexibili-
ty. 

Třikrát dobře
Exkluzivní rukojeť 3 v 1 
dovoluje komfortní nošení 
vysavače ale i otevírání/zaví-
rání a vyprazdňování nádoby 
na nečistoty.

75

WD 2.200 WD 3.200 WD 3.300 M WD 3.500 P WD 4.200 WD 5.200 M
	 Pěnový filtr
	 Praktická úscho-

va příslušenství 
na vysavači

	 Funkce fukaru
	 Parkovací poloha

	 Funkce fukaru
	 Parkovací poloha

	 Zásuvka s auto-
matikou zapínání/
vypínání pro 
aplikace s elek-
tronářadím

	 Funkce fukaru
	 Parkovací poloha

	 Automatické navíjení kabelu
	 Funkce fukaru
	 Uložení hadice

	 Komfortní rukojeť 3 v 1
	 Funkce fukaru
	 Uložení hadice

Příslušenství
Sací hadice 1,9 m 2 m 2 m 2 m 2,2 m 2,2 m

Sací trubky 2x0,5 m plast plast plast plast plast plast

Hubice pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot

klipy klipy klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

klipy se 2 gumovými 
a 2 kartáčovými pásky

Štěrbinová hubice      
Filtrační sáček papír papír papír papír papír papír

Filtrační patrona – standardní standardní standardní standardní standardní

Funkce fukaru –     
Parkovací poloha –     

Technické údaje
Max. příkon W 1 200 1 400 1 400 1 400 1 400 1 600

Podtlak mbar 200 210 210 210 210 220

Množství vzduchu l/s 65 68 68 68 68 75

Nádoba na nečistoty l 12, plast 17, plast 17, ušlechtilá ocel 17, plast 25, plast 25, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 4 4 4 4 5 5

Jmenovitá světlost 
 příslušenství

mm 35 35 35 35 35 35

Hmotnost kg 4,6 5,4 5,8 5,7 7,5 8,1

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 370x340x430 390x340x505 390x340x520 390x340x505 450x375x600 450x375x600

Objednací číslo 1.629-550 1.629-600 1.629-650 1.629-682 1.347-700 1.347-800

 Součástí dodávky.

Střední třída Comfort Line – silný partner v boji proti 
 nečistotám

Maximální výkon do 1 600 W a vybavení mnoha produktovými vlastnostmi ze třídy Komfort – 
pro větší efektivnost a úsporu času: automatické navíjení kabelu již u WD 4.200, nový systém 
uložení sací hadice nenáročné na místo, praktická parkovací poloha pro přerušení práce, pa-
tentovaná rukojeť 3 v 1 u WD 5.200 M ale i větší nádoby na nečistoty a nová, plochá filtrační 
patrona pro větší objem sání mokrých nečistot.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 80–85.
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Vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Střední třída Comfort Line – pro uvolněnou práci

Bez kontaktu s prachem a plný sací výkon během několika sekund – v třídě Komfort přebírá 
oklep filtru skvělá funkce automatického čištění filtru a umožňuje výrazně efektivnější a kom-
fortnější práci. Další novinka a jen u firmy Kärcher: filtrační patrona s povrchovou nano-úpra-
vou. Pro ještě delší stálý sací výkon a vyšší úroveň zachycení i jemného prachu. Díky maxi-
málnímu výkonu až 1 800 W a mnoha dalším vymoženostem lze mistrně zvládnout 
i náročné požadavky.

WD 5.300 WD 5.400 WD 5.500 M WD 5.600 MP
	 Automatické čištění filtru
	 Filtrační patrona s povrchovou 

nano-úpravou
	 Praktické uložení hadice 

a  příslušenství

	 Turbovac s 1 800 W
	 Praktické uložení hadice 

a  příslušenství

	 Automatické čištění filtru
	 Automatické navíjení kabelu
	 Filtrační patrona s nano-úpravou 
	 Výpustný šroub pro vodu

	 Automatické čištění filtru
	 Automatické navíjení kabelu
	 Výpustný šroub pro vodu
	 Zásuvka s automatikou zapínání/vypínání 

pro aplikace s elektronářadím vč. 1 m 
flexibilní hadice pro nářadí

	 Regulace výkonu

Příslušenství
Sací hadice (35 mm/60 mm) 2,2 m/– 2,2 m/– 2,2 m/– 2,2 m/2 m

Sací trubky 2x0,5 m (35 mm/60 mm) ušlechtilá ocel/– plast/– ušlechtilá ocel/– ušlechtilá ocel/plast

Hubice pro vysávání mokrých a suchých 
nečistot/hubice pro hrubé nečistoty

přepínací/– přepínací/– přepínací/– přepínací/

Štěrbinová hubice    
Filtrační sáček papír papír papír papír

Filtrační patrona s nano-úpravou standardní s nano-úpravou s nano-úpravou

Funkce fukaru    
Parkovací poloha    
Automatické čištění filtru  –  
Úschova hadic    

Technické údaje
Max. příkon W 1 600 1 800 1 800 1 800

Podtlak mbar 220 230 230 230

Množství vzduchu l/s 75 80 80 80

Nádoba na nečistoty l 25, plast 25, plast 30, ušlechtilá ocel 30, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 6 6 6 6

Jmenovitá světlost příslušenství mm 35 35 35 35/60

Hmotnost kg 7,9 8,5 9,0 9,3

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 450x375x600 450x375x600 450x375x650 450 x375x650

Objednací číslo 1.347-830 1.347-850 1.347-900 1.347-922

 Součástí dodávky.

Odfouknout jak pírko
Všude tam, kde není vysává-
ní možné, vám pomůže 
praktická funkce fukaru od 
modelu 3.200. Tak například 
odstraníte bez námahy listí 
ze štěrkového podkladu.

Vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Vysávání bez konce
Pracovní komfort: bez neu-
stálých přerušování práce 
díky velkorysé nádobě 
s objemem 30 l. Praktický 
výpustný šroub šetří čas 
a síly.

To umí jen Kärcher
Speciální filtrační patrona je 
vhodná i pro vysávání mok-
rých nečistot. To šetří výmě-
nu filtru a mnoho času. Velká 
nádoba umožňuje výrazně 
vyšší objem sání mokrých 
a suchých nečistot.
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WD 5.300 WD 5.400 WD 5.500 M WD 5.600 MP
	 Automatické čištění filtru
	 Filtrační patrona s povrchovou 

nano-úpravou
	 Praktické uložení hadice 

a  příslušenství

	 Turbovac s 1 800 W
	 Praktické uložení hadice 

a  příslušenství

	 Automatické čištění filtru
	 Automatické navíjení kabelu
	 Filtrační patrona s nano-úpravou 
	 Výpustný šroub pro vodu

	 Automatické čištění filtru
	 Automatické navíjení kabelu
	 Výpustný šroub pro vodu
	 Zásuvka s automatikou zapínání/vypínání 

pro aplikace s elektronářadím vč. 1 m 
flexibilní hadice pro nářadí

	 Regulace výkonu

Příslušenství
Sací hadice (35 mm/60 mm) 2,2 m/– 2,2 m/– 2,2 m/– 2,2 m/2 m

Sací trubky 2x0,5 m (35 mm/60 mm) ušlechtilá ocel/– plast/– ušlechtilá ocel/– ušlechtilá ocel/plast

Hubice pro vysávání mokrých a suchých 
nečistot/hubice pro hrubé nečistoty

přepínací/– přepínací/– přepínací/– přepínací/

Štěrbinová hubice    
Filtrační sáček papír papír papír papír

Filtrační patrona s nano-úpravou standardní s nano-úpravou s nano-úpravou

Funkce fukaru    
Parkovací poloha    
Automatické čištění filtru  –  
Úschova hadic    

Technické údaje
Max. příkon W 1 600 1 800 1 800 1 800

Podtlak mbar 220 230 230 230

Množství vzduchu l/s 75 80 80 80

Nádoba na nečistoty l 25, plast 25, plast 30, ušlechtilá ocel 30, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 6 6 6 6

Jmenovitá světlost příslušenství mm 35 35 35 35/60

Hmotnost kg 7,9 8,5 9,0 9,3

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 450x375x600 450x375x600 450x375x650 450 x375x650

Objednací číslo 1.347-830 1.347-850 1.347-900 1.347-922

 Součástí dodávky.

Nejvyšší třída Comfort Line – pro vysoké požadavky

Optimálně vybavené pro všechny případy: Naše Top vysavače s maximálním výkonem 
1 800 W, nádobou o objemu 30 l a vynikajícím automatickým čištěním filtru přesvědčí svým 
top sacím výkonem, top pracovním komfortem a enormní rozmanitostí používání. Ať velká 
množství jemného prachu, silně ulpívající hrubé nečistoty nebo litry vody – všechny malé 
a velké úkoly mistrně zvládnete vysavači nejvyšší třídy Top. Ostatně: Jen firma Kärcher nabí-
zí vysavače s tak vysokým standardem výbavy.

NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 80–85.
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WD 7.300 WD 7.500 WD 7.700 P
	 Čištění filtru ExPress
	 Praktické uložení 

příslušenství 
a  hadice

	 Čištění filtru ExPress
	 Automatické navíjení 

kabelu
	 Praktické uložení 

příslušenství 
a  hadice

	 Vozík
	 Čištění filtru ExPress
	 Praktické uložení příslu-

šenství a hadice
	 Zásuvka s automatikou 

zapínání/vypínání pro 
aplikace s elektronářadím 
vč. 1 m flexibilní hadice 
pro nářadí

	 Regulace výkonu

Příslušenství
Sací hadice (35 mm) 2,2 m 2,2 m 3,5 m

Sací trubka 2x0,5 m (35 mm) plast ušlechtilá ocel ušlechtilá ocel

Hubice pro vysávání mokrých  
a  suchých nečistot

přepínací přepínací přepínací

Štěrbinová hubice   
Filtrační sáček vlies vlies vlies

Plochý skládaný filtr s nano-úpravou s nano-úpravou  s nano-úpravou  

Funkce fukaru   
Parkovací poloha   
Čištění filtru ExPress   
Odkládací plocha pro malé předměty   
Uložení hadice a příslušenství   
Technické údaje
Max. příkon W 1 400 1 600 1 800

Podtlak mbar 210 220 230

Množství vzduchu l/s 68 75 80

Nádoba na nečistoty l 25, plast 25, plast 25, plast

Připojovací kabel m 6 6 6

Jmenovitá světlost příslušenství mm 35 35 35

Hmotnost kg 9,3 9,5 9,7

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 505x340x550 505x340x550 505x340x550

Objednací číslo 1.347-560 1.347-600 1.347-634

 Součástí dodávky.

To umí jen Kärcher: Jedinečné čištění filtru ExPress umožňuje konstantně vysoký sací výkon 
bez přerušování práce i při intenzivních, náročných aplikacích, například při renovaci nebo 
při práci v dílně. Zvláště stroje nejvyšší třídy umožňují dosahovat nejvyšších výkonů bez 
kompromisů a s ohromující efektivitou. Je lhostejné, zda se jedná o hrubé či jemné nečisto-
ty, mokré nebo suché, o práci uvnitř nebo venku – mnohostrannosti použití nejsou vymeze-
ny žádné hranice.

Jedinečná efektivita
Komfortní čištění filtru 
ExPress jediným stiskem tla-
čítka: Jediným pohybem 
ruky se spustí ofukování 
jedinečného plochého sklá-
daného filtru Kärcher silnými 
nárazy vzduchu, čímž se filtr 
během několika sekund 
vyčistí a získá zpět svůj plný 
sací výkon.

Performance Line – konstantně vysoký sací výkon

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Princip mytí a odsávání
Při mytí s odsáváním se 
v jednom pracovnímu kroku 
nastříká voda s čisticím pro-
středkem a společně s nečis-
totami se ihned znovu vysaje. 
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SE 4001 SE 4002
	 Velká, odnímatelná 

nádrž na čistou 
vodu

	 Nová technologie 
trysek: o 50 % 
rychlejší pochůz-
nost

	 Velká, odnímatelná 
nádrž na čistou vodu

	 Nová technologie 
trysek: o 50 % rych-
lejší pochůznost

	 Systém komfort 2 v 1: 
integrovaná sací 
hadice k nástřiku

	 Plus: hubice na mok-
ré čištění čalounění

Příslušenství
Sací hadice s rukojetí k nástřiku 2 m 2 m

2 sací/rozstřikovací trubky á 0,5 m  
Hubice na mokré čištění s nástavcem 
na tvrdé plochy

 

Podlahová hubice klipy klipy

Štěrbinová hubice a hubice na čalounění / /
Filtrační sáček papír papír

Filtr z pěnového materiálu  
RM 519  

Technické údaje
Množství vzduchu l/s 70 70

Podtlak mbar 210 210

Nádrž na čistou vodu l 4 4

Max. výkon turbína/čerpadlo W 1 400/40 1 400/40

Pracovní šířka mm 230 230

Délka kabelu m 7,5 7,5

Hmotnost bez příslušenství kg 8,0 8,0

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 385x385x500 385x385x500

Objednací číslo 1.081-130 1.081-140

 Součástí dodávky.

Tepovače – pro čištění do hloubky vláken

Tepovače firmy Kärcher se postarají o důkladnou čistotu do hloubky vláken při čištění kober-
cových ploch, čalounění, matrací, textilních závěsů a autosedaček. Čisticí kapalina je vstřiko-
vána pod tlakem hluboko do koberce a odsávána spolu s uvolněnou nečistotou. Důkladně 
odstraní mastnotu, nečistoty a pachy. Sériově dodávanou násadou na čištění tvrdých ploch 
šetrně vyčistíte i tvrdé podlahy.

Odnímatelná nádrž na 
 čistou vodu
Umožňuje plnění a vyprazd-
ňování bez otevření zařízení. 
Nádrž je odolná proti nárazu 
a propouští světlo – tak lze 
kdykoli zkontrolovat stav 
vody.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 80–85.
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Čistota střižená na míru

Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a uži-
tečné příslušenství pro každodenní používání. Od správné sací hubice přes vhodnou hadici 
až po speciální filtrační systémy jsou všechny naše komponenty optimálně sladěny. Tak spl-
ní vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot firmy Kärcher kdykoli specifické poža-
davky oblasti používání a postarají se ve všech oborech o nekompromisní čistotu.

1 Filtr na popel/filtr na hrubé nečistoty

Krby, kamna v saunách nebo grily jsou po každém použi-

tí znečištěné popelem. Toto znečištění odsajete bez pro-

blémů vysavači pro vysávání mokrých/suchých nečistot 

se zapojeným filtrem na popel. Ten pojme hrubé nečisto-

ty, takže je nasáván jen jemný prach. Po použití filtr na 

popel jednoduše vyprázdníte a omyjete vodou.

2 Sada na čištění interiérů automobilů

Tato bohatá sada příslušenství umožňuje kompletní čiště-

ní interiérů osobních vozů. Sada je sestavena tak, že lze 

čistit vše od autosedaček přes meziprostory a automaty 

až po citlivé armatury.

3 Sada s jemným štětcem

Mikropříslušenstvím snadno vyčistíte i těžko přístupná 

místa. Sada je vhodná i pro díly, které vyžadují mimořád-

nou péči. Tak dosáhnete šetrné čistoty i u citlivých před-

mětů a filigránových drobných dílů.
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Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Obj. č. Popis

S
ad

y 
p

ří
sl

uš
en

st
ví

Sada s jemným štětcem 2.863-153 Obsahuje: pružná sací hadice 1 m, mikroštěrbinová hubice 
a mikroštětec na prach k čištění těžko přístupných míst 
a dílů, které vyžadují mimořádnou péči, jako televize, hudeb-
ní aparatury, počítače a jiné elektronické přístroje ale i pro 
kutily a modeláře.

Odsávací sada pro 
 elektrické nářadí

2.863-112 Flexibilní sací hadice (1 m) včetně adaptéru k připojení hadi-
ce na výstupní hrdlo elektrického nářadí (např. kmitací pilka, 
elektrický hoblík apod.). Nečistoty vznikající při práci lze tak 
okamžitě odsávat.

Sada na čištění interiérů 
automobilů

2.862-128 Bohaté příslušenství pro veškeré úkoly čištění v autě: prodlužo-
vací hadice 1,5 m, extra dlouhá štěrbinová hubice (350 mm), 
hubice pro vysávání aut, měkký kartáč s odsáváním, tvrdý kar-
táč s odsáváním, utěrka na okna, víceúčelová utěrka z mikrovlá-
ken, brožurka o čištění.

Sada na vysávání 
 hrubých nečistot

2.637-945 Bohatá sada na vysávání hrubých nečistot všeho druhu, 
např. hobliny a stavební odpad: sací hadice 2,0 m, 2 sací 
trubky à 0,5 m, štěrbinová hubice, hubice na vysávání hru-
bých nečistot, adaptér. (jmen. světlost 60 mm).

Sada na čištění 
v  domácnosti čtyřdílná

2.638-510 Bohatá sada příslušenství pro všechny úklidové práce v do-
mácnosti: kombinovaná hubice, štěrbinová hubice, hubice 
na čalounění a adaptér k používání se jmenovitou světlostí 
37 mm.

Sada na čištění 
v  domácnosti šestidílná

2.638-096 Bohatá sada příslušenství pro všechny úklidové práce v do-
mácnosti: kombinovaná hubice, štěrbinová hubice, hubice 
na čalounění a adaptér k používání se jmenovitou světlostí 
37 mm, sací hadice 2 m, 2 sací trubky à 0,5 m.

Sada na čištění 
 automobilů a pro 
 domácí kutily

2.638-204 Bohaté příslušenství pro všechny úkoly čištění v autě a míst-
nosti pro kutily: sací hadice 3,5 m, štěrbinová hubice, hubice 
na čalounění, hubice na čištění interiérů aut, redukce 37 na 
35 mm, adaptér pro připojení elektronářadí.

Sady příslušenství a sacích hubic

Mimořádně praktické a mnohostranné: sady příslušenství a speciální 
hubice firmy Kärcher. Díky bohatým možnostem příslušenství lze 
vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot používat téměř 
všude. Sada na čištění interiérů automobilů umožňuje například 
kompletní čištění interiérů osobních vozů.

Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Obj. č. Popis
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Přepínatelná hubice 
pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot

2.863-204 Univerzálně použitelná na textilní podlahové plochy a tvrdé 
podlahy, i k vysávání tekutin. S doplňkovým přípravkem 
k zaháknutí hubice v parkovací poloze, pokud je k dispozici 
na zařízení.

Extra dlouhá štěrbinová 
hubice (350 mm)

2.863-144 Speciálně k čištění těžko přístupných míst, jako např. mezi 
čalouněním a bočními přihrádkami v autě.

Autohubice 2.863-145 Pro snadné a rychlé čištění autosedaček, koberců, zavaza-
dlového prostoru a podlah.

Sací kartáč s tvrdými
štětinami

2.863-146 Pro důkladné čištění čalounění a kobercových ploch v autě. 
S jeho pomocí odstraníte i zaschlé nečistoty.

Měkký kartáč 
s  odsáváním

2.863-147 Pro šetrné čištění citlivých ploch v autě, např. palubní desky.

Kartáč pro vysávání 
čalounění

2.863-150 K šetrnému vysávání čalouněného nábytku a autosedaček.

Turbokartáč na 
 čalounění

2.903-001 Praktická hubice se vzduchem poháněným, rotujícím 
kartáčem. Čistí čalouněný nábytek a textilní plochy. Ideální 
k odstranění zvířecích chlupů. Pracovní šířka 160 mm.

Sada na čištění interiérů 
automobilů

Sada na vysávání hrubých 
nečistot

Sada na čištění v domácnosti Sada pro domácí kutily

H
o

m
e 

C
le

a
n

in
g
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Speciální použití

Příslušenství a filtry pro tepovače

Speciální problematické úkoly vyžadují specifická řešení: Například 
je možné pomocí kvalitního, kovového filtru na popel firmy Kärcher 
(pro vysavače pro vysávání mokrých/suchých nečistot) čistit krby, 
kamna nebo grily. Mimořádně praktické je i prodloužení sací hadice 
3,5 m, které garantuje optimální svobodu pohybu při práci.

Obj. č. Popis
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Filtr na hrubé nečistoty/
filtr na popel Basic

2.863-139 Obsahuje: nádoba 20 l a pružná kovová sací hadice 1 m. 
K čištění krbů, grilů, kamen v saunách. I k odstranění hru-
bých nečistot jako písek a piliny. Vhodný pro všechny vysa-
vače pro vysávání mokrých a suchých nečistot a vysavače 
prachu k použití v rámci domu a zahrady.

Filtr na hrubé nečistoty/
filtr na popel Premium

2.863-161 Obsahuje: nádoba 20 l, pružná kovová sací hadice 1 m 
a jemný filtr, který sám bezpečně zachytí i jemný prach. 
K čištění krbů, grilů, kamen v saunách i k odstranění hru-
bých nečistot jako písek a piliny. Vhodný pro všechny vysa-
vače pro vysávání mokrých a suchých nečistot a vysavače 
prachu k použití v rámci domu a zahrady.

Kovová štěrbinová 
 hubice (pro filtr na hrubé 
nečistoty/filtr na popel)

2.640-951 Extra dlouhá kovová štěrbinová hubice (360 mm) k efektivní-
mu odstranění popela na těžko přístupných místech jako 
např. v krbech, kamnech v saunách a grilech. Odstraňuje 
kromě toho i hrubé nečistoty jako písek a piliny.

Prodloužení sací hadice
o 3,5 m

2.638-955 Prodloužení sací hadice o 3,5 m pro větší akční rádius.

Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot
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Filtrační sada 6.904-143 Obsahuje: 5 papírových filtračních sáčků, 1 mikrofiltr.

Papírové filtrační sáčky 6.959-130 5 papírových filtračních sáčků

Filtrační patrona 6.414-552 Umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez 
výměny filtru.

Hubice na čalounění pro 
čištění mokrou cestou

2.885-018 Při použití mycí hubice na čištění čalounění bude čalouně-
ný nábytek a autosedačky vyčištěny až do hloubky vláken. 
Pracovní šířka 110 mm.
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Filtry pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých 
nečistot 

Filtrační patrony a ploché skládané filtry 
 Kärcher přesvědčí velkou filtrační plochou 
na nejmenším prostoru. Snadno se vyměňu-
jí. Dvouvrstvé či třívrstvé papírové filtrační 
sáčky, resp. vliesové filtrační sáčky Kärcher 
zajišťují vynikající filtrační výkon a vysokou 
odolnost proti roztržení.

Obj. č. Popis

F
ilt

ry

Papírový filtr v závislosti na 
typu stroje*

5 kusů papírových filtračních sáčků

Filtrační patrona 
s  nano-úpravou

v závislosti na 
typu stroje*

Filtrační patrona s nano-úpravou. Plná sací síla zůstane 
zachována déle, protože filtr zůstane déle čistý. Vyšší stu-
peň zachycení prachu se postará o to, aby prach zůstal 
tam, kam náleží. Umožňuje vysávání mokrých a suchých 
nečistot bez výměny filtru.

Filtrační patrona v závislosti na 
typu stroje*

Vhodná pro všechny uvedené typy zařízení Kärcher. Umož-
ňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.

Plochý skládaný filtr v závislosti na 
typu stroje*

Plochý skládaný filtr nabízí velkou filtrační plochu na nejmen-
ším prostoru. Umožňuje vysávání mokrých a suchých nečis-
tot bez výměny filtru.

Vliesový filtrační sáček 
pro WD 7.xxx

6.904-413 4 vliesové filtrační sáčky. Extrémní odolnost proti roztržení, 
vysoký stupeň odlučování prachu. Umožňují znatelně delší 
vysávání než papírové filtrační sáčky.

Plochý skládaný filtr 
s povrchovou nano-
úpravou pro WD 7.xxx

6.414-971 Umožňují nepřetržité vysávání suchých a mokrých nečistot 
bez nutnosti výměny filtru či přerušování práce. Díky povr-
chové nano-úpravě je déle zachována kompletní sací síla. 
Tento filtr vykazuje velmi vysoký stupeň odlučování prachu – 
prach zůstává tam, kam náleží.

	
* Přesnější informace vyhledejte prosím v našem aktuálním ceníku
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Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot

NOVINKA

NOVINKA
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Čisticí zařízení pro vnitřní prostory

Existují příjemnější činnosti než únavné drhnutí – zvlášť ve vlastních čtyřech stěnách. Proto 
 firma Kärcher vyvinula pro čištění vnitřních prostor celé množství chytrých řešení pro blesku-
rychlé výsledky. Naše zařízení podávají plný výkon, aby uživatel šetřil sílu a čas. Na konci stojí 
vždy zářivá čistota. Takže, vyhrnout rukávy a jde se na věc!

1 Leštička FP 303

Leštičkou FP 303 vyvinula firma Kärcher kompletní řešení 

pro optimální péči a údržbu tvrdých podlah. Od vlastní 

leštičky přes kvalitní pady až po vhodné ošetřující pro-

středky nabízíme pro každou podlahovou krytinu tu 

správnou kombinaci. Ať parkety, laminát, kámen, PVC, 

korek nebo linoleum – leštička FP 303 slibuje bezchybné 

výsledky na veškerých plochách. S mnoha moderními 

funkcemi, vysokým počtem otáček a optimalizovanou 

hmotností se leštička postará za krátkou chvíli o udržova-

né a zářivě čisté podlahy. 

2 Window Vac – a kapky jsou pryč

Čištění oken rychle a hladce: V podobě inovačního stroje 

Window Vac nabízí společnost Kärcher jednoduché, 

rychlé a přesvědčivě důkladné řešení pro zářivě čistá 

okna. Postup čištění je nad pomyšlení jednoduchý: 

Pomocí dodávané láhve s postřikovačem a čisticího padu 

se nečistoty nejprve efektivně rozmočí. Následně se špi-

navá voda odsaje pomocí stroje Window Vac bez pozů-

statků v podobě pruhů či kapiček – pro absolutně zářivou 

průhlednost. Mimochodem: Inovační Window Vac lze 

ideálně využít také pro čištění sprchových zástěn či skle-

něných stolů. Za ním zůstává vždy jen dokonalý lesk – 

bez pruhů, bez kapiček. 

3 Přírodní pára – přirozeně silná

Důkladné čištění bez obav pomocí přírodní páry: Parní 

čističe Kärcher nabízejí přesvědčivou účinnost čištění 

do hloubky bez chemie a představují ideální alternativu 

k obvyklým způsobům čištění. Jsou mnohostranně pou-

žitelné a obratem ruky zajistí hygienickou čistotu v celém 

domě – i na obtížně přístupných místech. Přístroje jsou 

vhodné pro téměř jakékoli podlahové krytiny a šetrně 

a efektivně uvolní během několika sekund i ty nejúporněj-

ší nečistoty obsahující tuk z povrchů v kuchyni a koupel-

ně. S těmito silnými multitalenty jdou znatelně rychleji 

a snadněji od ruky i činnosti, jako je žehlení a čištění 

oken! 
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Vysávání bez filtračního sáčku – a beze ztráty sací síly

Vysavač DS 5600 je skutečným dobrodiním pro alergiky. Z vysavače s vodním filtrem firmy 
Kärcher nevystupuje nic než čistý, na 99,99 % vyčištěný vzduch. Namísto filtračního sáčku 
pracuje s filtrem vodní lázně, který bezpečně váže téměř všechny částečky nečistot. Doplňko-
vý filtr HEPA 12 zadrží mikroskopicky malé částečky, aby se tyto nedostaly do vzduchu 
v místnosti. Další výhoda pro vás: Vodní filtr se nemůže ucpat – sací síla zůstává konstantní.

DS 5600
	 Ideální pro alergiky
	 Přihrádka pro úschovu příslušenství
	 Filtrační sáček není nutný

Příslušenství
Přepínatelná podlahová hubice 
Štěrbinová hubice 
Hubice na čalounění 
Filtr HEPA 12 
Teleskopická sací trubka 
Softgrip vložka na rukojeti 
Pomůcka pro parkovací polohu a uložení 
Odstraňovač pěny „FoamStop“ 

Technické údaje
Výkon W 1 400

Vodní filtr l 2

Množství vzduchu l/s 55

Akční rádius m 7,5

Objednací číslo 1.195-130

 Součástí dodávky. 

Výhody vysavače DS 5600

1. Filtrování hrubých nečistot

 Ve filtru vodní lázně se bezpečně zachytí hrubé  

 nečistoty, aniž by vznikl prach.

2. Mezifiltrace vzdušných částeček

  Prací mezifiltr s dlouhou životností vyfiltruje i ty 

nejmenší částečky z kondenzovaného vlhkého 

 vzduchu.

3. Vysoce výkonný filtr

  Vysoce výkonný filtr HEPA zadrží pyly vyvolávající 

alergie, výtrusy hub a plísní, bakterie a výkaly 

 roztočů.

4. Filtr odpadního vzduchu

 Filtr odpadního vzduchu z motoru zachytí dokonce  

 emise uhelnatého prachu z motoru.

Vysavač s vodním filtrem
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Chytré vysavače

S vysavači série VC jde vysávání zvlášť rychle a mimořádně lehce od ruky – téměř samo. 
Tyto vysavače spojují mimořádně vysokou sací sílu s neobvyklými komfortními prvky. Napří-
klad celosvětově jedinečný systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou výměnu hubic 
nebo EasySlider, systém objíždění překážek.

VC 6100 VC 6200 VC 6300
	 Výměna příslušenství 

během několika se-
kund jedinečným 
systémem QuickClick

	 Plynulé sání kolem 
překážek díky otočné-
mu kroužku Easy-
Slider

	 Čistý odpadní 
vzduch – bez šance 
pro alergeny

	 Výměna příslušenství 
během několika se-
kund jedinečným 
systémem QuickClick

	 Plynulé sání kolem 
překážek díky otočné-
mu kroužku Easy-
Slider

 Čistý výstupní 
vzduch – bez šance 
pro alergeny

	 Dálkové ovládání na 
rukojeti s funkcí 
Stand-By

	 Boční díly ve špičko-
vém provedení ve 
vzhledu ušlechtilé oceli 
a LED diody pro zob-
razení výkonu na vysa-
vači

 Čistý odpadní 
vzduch – bez šance 
pro alergeny

Příslušenství
Podlahová hubice ComfoGlide   
Integrované příslušenství QuickClick: 
štětec na nábytek, hubice na čalounění, 
štěrbinová hubice

  

Elektrická regulace sací síly na vysavači na vysavači na rukojeti

Filtr HEPA 12   
Filtrační sáček s hygienickým uzávěrem vlies vlies vlies

Teleskopická sací trubka 	s posuvným tlačítkem 	s posuvnou manžetou 	s posuvnou manžetou
Softgrip úchop na rukojeti   
Ukazatel výměny filtru   
Automatické navíjení kabelu   
Pomůcka pro parkovací polohu a uložení   

Technické údaje
Výkon W 1 800 2 000 2 000

Objem filtračního sáčku l 4 4 4

Akční rádius m 10 10 10

Hmotnost bez příslušenství kg 7 7 7

Objednací číslo 1.195-501 1.195-521 1.195-541

Výměna hubic systémem 
QuickClick
Díky jedinečnému systému 
rychlé výměny lze hubice 
vyměnit obratem ruky a jen 
na jedno „cvaknutí“ – jak na 
rukojeti, tak i na teleskopické 
trubce.

Dálkové ovlá-
dání na rukojeti

Vysavače prachu

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 100–103. 
Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 104–105.
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RoboCleaner – plně automatický profesionál v čištění

Při vysávání už nemuset hnout ani prstem – RoboCleaner vám to splní: Čistí všechny obvyklé 
podlahové krytiny v domácnostech. Dokonce i když nejste doma. Jednoduše zapojíte nabíjecí 
stanici do zásuvky, zapnete stroj, nastavíte dobu čištění a RoboCleaner se do toho pustí. Pře-
kážky přitom překoná bez problémů. Dokonce i schodiště a stupně bez problémů rozpozná 
a objede. Po vykonané práci se automaticky vrátí vedený infračerveným paprskem zpět ke 
stanici. Tam vyloží nečistoty a dobije své baterie.

RC 3000
	 Pro všechny podlahové krytiny 

obvyklé v domácnostech
	 Plug & clean

Příslušenství
Kartáč na čištění 
Čidlo nečistot  
(4 programy čištění)



Čidla proti spadnutí 
Navigace infračerveným paprskem 
Dotyková čidla 
Lišta po obvodu na ochranu nábytku 
Filtrační sáček papír

Technické údaje
Výkon čištění m2/h 15

Příkon W 600

Doba nabíjení min 10–20

Nádoba na nečistoty 
 RoboCleaner

l 0,2

Nádoba na nečistoty  
Nabíjecí stanice

l 2

Hlučnost v režimu Quiet Mode dB(A) 54

Hmotnost RoboCleaner kg 2

Rozměry RoboCleaner 
 (průměrxvýška)

mm 285x105

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 500x250x230

Objednací číslo 1.269-101

 Součástí dodávky.

Rozpozná jakoukoli 
 překážku
Integrovaná dotyková čidla 
zajistí navigaci stroje 
RoboCleaner kolem všech 
překážek. Díky zavěšeným, 
pružně uloženým kolům pře-
koná bez námahy jízdu po 
různých podlahových kryti-
nách a menší převýšení.

Na www.robocleaner.de Vám nabídneme 
podrobné informace o našem plně automa-
tickém robotu. Videonahrávky ukazují ino-
vační techniku v každodenním používání. 
Právě tak na internetu najdete i: číslo na 
zákaznickou linku, adresy prodejců a tipy 
k používání.

Optimální umístění nabíjecí stanice. 
 Maximální akční rádius: 20 m.

RoboCleaner
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Leštička s odsáváním FP 303 – dokonalý systém

Nyní je leštění skutečnou hračkou: FP 303 se postará kolem dokola o perfektní výsledky 
leštění. Je použitelná na nejrůznějších podlahových krytinách jako parkety, laminát, kámen, 
PVC, korek nebo linoleum. Přitom je používání tak snadné a nabízí mnoho praktických de-
tailů. Například trojúhelníkový tvar, kterým lze dobře čistit dokonce i rohy. Prach z leštění 
zařízení jednoduše vysaje a kabel čistě navinete přímo na tyč. Tak je leštění zábavou!

FP 303
	 Optimální výsledek leštění díky vysokému počtu otáček
	 Ergonomická konstrukce a optimalizovaný tvar
	 Úschova příslušenství na zařízení

Příslušenství
3 lešticí pady 
Filtrační sáček (1 ks) papír

Navíjení kabelu 
Textilní vak včetně kapsy pro příslušenství 

Technické údaje
Počet otáček 1/min 1 000

Pracovní šířka mm 290

Objem filtračního sáčku l 4

Příkon W 600

Hmotnost kg 7

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 385x340x1155

Délka kabelu m 7

Objednací číslo 1.056-820

 Součástí dodávky. 

Leštění rohů
Díky optimalizovanému troj-
úhelníkovému tvaru lešticí 
hlavy lze lépe pracovat 
v rozích.

Praktické uložení
Na tyči je umístěn kvalitní
textilní vak, který obsahuje 
filtrační sáček. Do zvláštní 
kapsy pro příslušenství 
uschováte pady na leštění.
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Leštička s odsáváním

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 100–103. 
Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 104–105.
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Bezprašné vrtání s DDC 50

Vyvrtat otvory jde rychle. O to déle trvá odstranění jemného prachu z vrtání. Tento problém 
vyřeší lapač prachu DDC 50 firmy Kärcher. Přisaje se svojí funkcí podtlaku na všechny běžné 
povrchy ve vnitřních prostorech. Poté spolehlivě zachytí prach vznikající při vrtání.

DDC 50
	 Funkce držení podtlakem pro všechny 

běžné povrchy ve vnitřních prostorech
	 Není zapotřebí vysavač
	 Obě ruce volné k vrtání

Příslušenství
Baterie: 2x1,5 V mignon AA LR 6 
Ochranný kryt 

Technické údaje
Objem nádoby cm³ 23

Velikosti vrtáku mm max. 10

Hmotnost g 236

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 160x80x40

Objednací číslo 1.679-100

 Součástí dodávky. 

Čisté řešení
Díky funkci podtlaku se 
lapač prachu DDC 50 přisaje 
na zeď a zachytí prach 
z vrtání přímo tam, kde vzni-
ká. Není zapotřebí jiné další 
zařízení nebo příslušenství. 
Vhodný pro každou vrtačku 
a do velikosti vrtáku 10 mm.

Zcela jednoduše
Lapač prachu nasadíte, 
zapnete, vrtáte a po dokon-
čené práci DDC 50 vypnete. 
A hotovo.

Lapač prachu při vrtání
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Rychlejší než koště – pohodlnější než vysavač

Bateriová košťata firmy Kärcher jsou ideální pro průběžné čištění koberců a tvrdých podlah. 
Na jejich použití dojde vždy, když je nasazení vysavače příliš zdlouhavé a koště je nepraktic-
ké. Zametací válec na bateriový pohon rychle odstraní nečistoty – bez obtížného kabelu, 
bez zbytečného ohýbání. Pro efektivní odstranění zvířecích chlupů nabízí firma Kärcher spe-
ciální kartáč s celosvětově jedinečnou technikou kartáčů.

K 55 Pet Plus
	 Flexibilní možnosti používání díky výměně kartáčů
	 2 různé kartáče 
	 Výměna kartáče stisknutím tlačítka

Příslušenství
Držák na stěnu 
Nabíječka 
Baterie s dlouhou životností 
Standardní kartáč vyjímatelný

Kartáč na zvířecí chlupy vyjímatelný

Technické údaje
Provozní doba min 30

Pracovní šířka mm 235 (kartáč na zvířecí chlupy)/265 (standardní kartáč)

Objem nádoby l 0,5

Napětí baterie V 4,8

Hmotnost včetně baterie kg 2

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 260x300x96

Objednací číslo 1.258-509

 Součástí dodávky. 

Čištění ke krajům
Díky doplňkovému kartáčo-
vému věnci lze s K 55 Pet 
Plus čistit až ke krajům.

Chytrý nápad
Kartáč na zvířecí chlupy 
obklopuje mřížkové pouzdro, 
které se k vyčištění stáhne. 
Chlupy zůstanou viset na 
pouzdru a tak je snadno 
odstraníte.
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Bateriové koště

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 100–103. 
Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 104–105.
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Základní třída – lepší než kdy dříve

Optimalizovaná základní třída parních čističů je tu! Nová řada parních čističů nabízí v porov-
nání se svými předchůdci několik spektakulárních vylepšení: kratší doba ohřevu, menší spo-
třeba energie a nižší hmotnost je jen několik z přesvědčivých výhod. I u příslušenství najdete 
potěšující vývoj – například ve věcech designu, ergonomie a manipulace.

SC 952 SC 1.020 SC 1.030 B
	 Ruční parní čistič pro 

průběžné čištění
	 Doba ohřevu 

cca 15 sekund
	 Funkce odstraňování 

vodního kamene

	 Lehký, kompaktní 
čistič

	 S čisticí sadou

	 Včetně žehličky s nere-
zovou žehlicí plochou 
a sady na čištění

	 Lehký, kompaktní 
čistič

Příslušenství
Dětská pojistka   
Pojistný ventil –  
Sada na čištění podlah –  
Hubice na čištění oken/okenní stěrka –/ –/– –/–

Regulace množství páry – na rukojeti na rukojeti

Ruční/bodová tryska/kulatý kartáč –/–/ // //
Integrovaný trychtýř plnění –  

Technické údaje
Topný výkon W 1 600 1 500 1 500

Objem nádrže l 0,25 1 1

Max. tlak páry bar – 3,2 3,2

Hmotnost bez příslušenství kg 1,2 3,0 3,0

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 190x100x280 380x254x260 380x254x260

Objednací číslo 1.516-201 1.512-211 1.512-231

 Součástí dodávky.

Dokonalá čistota
Bodová tryska vyčistí bez 
námahy umyvadlo
a armatury.

Připraveno k provozu 

během 15 sekund

S funkcí odstraňování 

vápenných usazenin

Parní čističe
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Pára nonstop

NOVINKA

Pára nonstop
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SC 2.500 C SC 2.600 CB
	 Práce bez přerušování 

díky systému 2 nádrží
	 Odnímatelná nádrž
	 Přihrádka pro uložení 

kabelu na stroji
	 Krátká doba ohřevu
	 K dodání od dubna 

2011

	 Práce bez přerušování 
díky systému 2 nádrží

	 Odnímatelná nádrž
	 Přihrádka pro uložení 

kabelu na stroji
	 Krátká doba ohřevu
	 Vč. žehličky s žehlicí 

plochou z ušlechtilé 
oceli pro hladký chod

	 K dodání od dubna 
2011

Příslušenství
Dětská pojistka  
Pojistný ventil  
Sada na čištění podlah  
Regulace množství páry na rukojeti na rukojeti

Ruční/bodová tryska/kulatý kartáč // //
Integrovaný trychtýř plnění  

Technické údaje
Topný výkon W 1 500 1 500

Objem nádrže l 0,5+0,8 (odnímatelná nádrž) 0,5+0,8 (odnímatelná nádrž)

Max. tlak páry bar 3,2 3,2

Hmotnost bez příslušenství kg 4,1 4,1

Rozměry  
(délkaxšířkaxvýška)

mm 350x280x270 350x280x270

Objednací číslo 1.512-350 1.512-361

 Součástí dodávky.

Nová střední třída – účinnější než kdy předtím

Nová generace parních čističů dodává páru nepřetržitě bez nutnosti přerušování práce. 
 Odnímatelnou nádrž lze doplnit během pouhého okamžiku. I velké plochy lze tak čistit rych-
le a plynule – zcela bez chemie. Kompaktní konstrukce a kvalitní příslušenství poskytují 
 vysokou míru flexibility a komfortu.
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Parní čističe

Nádrž s ukazatelem 
 naplnění
Nádrž lze snadno odejmout 
a naplnit pod vodovodním 
kohoutkem. Ukazatel naplně-
ní udává informace o množ-
ství vody.

NOVINKA

Lepší žehlení s firmou 
 Kärcher
Napařovací žehličky firmy 
Kärcher ušetří až 50 % času. 
Konstantně vysoký tlak páry 
usnadňuje žehlení těžkých 
látek.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 100–103. 
Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 104–105.



Nonstop pára

Průběžné plnění
Díky systému 2 nádrží lze 
parní čistič plnit bez přeru-
šení a používat ho v trvalém 
provozu.
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SC 1402 SC 1402 B
	 Práce bez přerušování díky 

 systému 2 nádrží
	 Odnímatelná nádrž

	 Včetně žehličky s nerezovou žehlicí 
plochou

	 Plynulá práce díky systému 2 nádrží
	 Odnímatelná nádrž

Příslušenství
Dětská pojistka  
Pojistný ventil  
Sada na čištění podlah  
Hubice na čištění oken/okenní stěrka /– /–
Regulace množství páry na rukojeti na rukojeti

Ruční/bodová tryska/kulatý kartáč // //
Integrovaný trychtýř plnění  

Technické údaje
Topný výkon W 1 800 1 800

Objem nádrže l 1,6+1 (odnímatelná nádrž) 1,6+1 (odnímatelná nádrž)

Max. tlak páry bar 3,5 3,5

Hmotnost bez příslušenství kg 6,2 6,2

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 420x340x412 420x340x412

Objednací číslo 1.702-150 1.702-157

 Součástí dodávky.

Vydrží déle – SC 1402 se systémem 2 nádrží

Parní čistič SC 1402 disponuje díky systému 2 nádrží dostatečnými rezervami páry pro 
všechny úkoly čištění. Uživatelé nemusí při doplňování čekat, až poklesne tlak v kotli. Vodu 
doplníte do odnímatelné nádrže a ta se poté automaticky přečerpá do kotle na páru. Parní 
čistič SC 1402 je univerzálně použitelný profesionál v každé domácnosti. Spolehlivá a snad-
ná obsluha.

Parní čističe
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Čistota na třetí
Naše parní vysavače dokáží 
vysávat, čistit pomocí páry 
a vysušovat – v jedné pra-
covní operaci. Jsou tak ide-
álním řešením i pro velké 
plochy z dlaždic, přírodního 
kamene či PVC.
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Třída Premium – napařovat a vysávat v jednom

Parní vysavače firmy Kärcher spojují výhody parních čističů a vysavačů pro vysávání su-
chých nečistot. Vysají např. drobečky na zemi, podlahu zároveň vytřou. S těmito všeuměly 
a vhodným příslušenstvím zvládne každý udržovat svoji domácnost v čistotě – snadno, 
 pohodlně, rychle a bez chemie.

SV 1802 SV 1902
	 Efektivní čtyřstupňový filtrační 

systém
	 S volitelným příslušenstvím 

 použitelný jako žehlicí stanice

	 Práce bez přerušování díky 
 systému 2 nádrží

	 Efektivní čtyřstupňový filtrační 
 systém

	 S volitelným příslušenstvím 
 použitelný jako žehlicí stanice

Příslušenství
Dětská pojistka/pojistný ventil / /
Filtr HEPA 12  
Sada na čištění podlah s funkcí páry 
a  vysávání

 

Ruční/bodová tryska/hubice na okna  
Štěrbinová hubice  
Hubice na čalounění  
Odstraňovač pěny „FoamStop“  

Technické údaje
Max. příkon W 2 300 2 300

Objem kotle l 1,2 1,2

Nádrž pro doplňování l – 0,5

Max. tlak páry bar 4 4

Vodní filtr l 1,2+0,6 1,2+0,6

Podtlak mbar 210 210

Délka kabelu m 6 6

Rozměry (délkaxšířkaxvýška) mm 500x330x330 500x330x330

Objednací číslo 1.439-300 1.439-310

 Součástí dodávky.
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Parní vysavače

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 100–103. 
Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 104–105.



98

AB 1000 SI 2125 SI 2.600 CB
	 Žehlicí prkno s funkcí 

vydouvání a aktivním 
odsáváním páry

	 Žehlicí prkno s funkcí 
vydouvání a aktivním 
odsáváním páry

	 Parní čistič SC 1125 
s kompletním příslušen-
stvím

	 Žehlička s žehlicí plo-
chou z ušlechtilé oceli 

 Žehlicí prkno s funkcí 
vydouvání a aktivním 
odsáváním páry

  Parní čistič SC 2.600 
CB s kompletním příslu-
šenstvím

  Možnost soustavného 
doplňování

  k dodání od dubna 
2011

Příslušenství
Dětská pojistka –  
Pojistný ventil –  
Sada na čištění podlah –  
Hubice na čištění oken/okenní stěrka – –/ –/–

Regulace množství páry – na rukojeti na rukojeti

Ruční/bodová tryska/kulatý kartáč – // //
Integrovaný trychtýř plnění –  
Žehlicí prkno s aktivním odsává-
ním páry a funkcí vydouvání

  

Technické údaje
Topný výkon W – 1 400 1 500

Objem nádrže l – 1,2 0,5+0,8

Max. tlak páry bar – 3 3,2

Hmotnost bez příslušenství kg 9 12,4 13,1

Rozměry  
 (délkaxšířkaxvýška)

mm 120x38 120x38 120x38

Objednací číslo 2.884-933 1.518-250 1.512-367

 Součástí dodávky.

Dvakrát výborně: žehlit a čistit párou

Vedle čištění podlah je žehlení dalším způsobem použití parních čističů firmy Kärcher. Zde nabí-
zí systém parního žehlení SI 2125 maximální komfort použití. Osvědčený univerzální parní 
čistič SC 1125 a aktivní žehlicí prkno AB 1000 tvoří perfektní tým pro prvotřídní výsledky žeh-
lení a čištění.

Systém žehlení párou
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NOVINKA

Pára nonstop
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Radost z čištění oken

WV 50 Plus je celosvětově prvním čističem oken. Hladké plochy jako okna, dlaždičky, zrca-
dla atd. s ním vyčistíte beze šmouh a s úsporou času. Inovační odsávání vody pojme špina-
vou vodu dříve, než začne stékat. Čistič WV 50 Plus umožňuje hygienickou práci, aniž by 
zanechával šmouhy. Práce s ním je velmi jednoduchá a díky bateriovému pohonu ho můžete 
použít vždy a všude.

WV 50 Plus
	 Kompletní řešení k čištění hladkých povrchů
	 Elektrické odsávání vody
	 Bez stékající vody

Příslušenství
Nabíječka 
Lithium-iontová baterie 
Láhev s postřikovačem s utěrkou z mikrovláken 
Čistič oken – koncentrát 

Technické údaje
Nádrž na čistou/špinavou vodu ml 100

Doba chodu baterie min 20

Doba nabíjení baterie h 3

Pracovní šířka odsávací hubice mm 280

Hmotnost včetně baterie kg 0,7

Rozměry bez odsávací hubice  
(délkaxšířkaxvýška)

mm 130x90x355

Objednací číslo 1.633-101

 Součástí dodávky. 

Mnohostranná použití
Čistič oken WV 50 Plus je 
možné použít na všechny 
hladké povrchy jako zrcadla, 
okna, kachličky atd.
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Bateriový čistič oken

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 100–103. 
Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 104–105.
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Obj. č. Popis
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Hubice na parkety 4.130-172 S přírodními štětinami k šetrnému čištění parket a tvrdých 
podlah, pracovní šířka 360 mm.

Turbokartáč 4.130-177 Vzduchem poháněný kartáč, optimální pro koberce s vyso-
kým vlasem a k vysávání zvířecích chlupů, pracovní šířka 
280 mm.

Turbokartáč na 
 čalounění

2.903-001 Praktická hubice se vzduchem poháněným, rotujícím kar-
táčem. Čistí čalouněný nábytek a textilní plochy. Pracovní 
šířka 160 mm.

Vliesový filtrační sáček, 
5 ks

6.904-329 Vysoký filtrační účinek, extrémně odolný proti roztržení, 
uzavírací systém pro hygienické vyjímání.

Filtr HEPA 12 pro 
 vysavače prachu (VC)

6.414-805 Mimořádně náročné těsnění. Spolehlivě zadrží alergeny. 
Výstupní vzduch je čistší než vzduch v místnosti.

Filtr HEPA Plus pro 
vysavače s vodním 
filtrem (DS)

6.414-630 Vysoce výkonný filtr HEPA Plus spolehlivě zadrží pyly, výtru-
sy hub a plísní, bakterie a výkaly roztočů. Odfiltruje se 
99,99 % všech částeček nad 0,3 μ.

Hubice na matrace 6.906-755 K vysávání matrací ale i těžko přístupných bočních prostor 
u postele.

Vysavače, leštička s odsáváním, RoboCleaner, čistič oken

Bez správného příslušenství zůstane i nejsilnější sací výkon více 
 méně bez účinku. Proto nabízí firma Kärcher bohaté příslušenství 
a speciální hubice a kartáče pro veškeré oblasti použití. Vhodné pří-
slušenství garantuje maximální čistotu na nejrůznějších materiálech 
a nejvyšší pracovní komfort.

Příslušenství Home Cleaning Indoor

H
o

m
e 

C
le

a
n

in
g



Turbokartáč Úzká odsávací hubice pro 
Window Vac

Hubice na textil a čalounění Filtr Hepa Plus pro DS 5600
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Obj. č. Popis
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Lešticí pady  (univerzální) 2.863-193 3 lešticí pady k dokonalému leštění všech tvrdých podlah.

Lešticí pady na parkety, 
voskované

2.863-196 3 lešticí pady k dokonalému leštění voskovaných podlah.

Lešticí pady na parkety, 
zapečetěné/laminát

2.863-197 3 lešticí pady k dokonalému leštění zapečetěných podlah.

Lešticí pady na kámen/
linoleum/PVC

2.863-198 3 lešticí pady k dokonalému leštění kamene, PVC nebo linolea.

Papírové filtrační sáčky 6.904-128 3 papírové filtrační sáčky.
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Filtrační sada 6.904-257 5 papírových filtračních sáčků a 1 mikrofiltr pro nabíjecí 
stanici.

Náhradní baterie 2.891-029 2 náhradní baterie.
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Potah z mikrovláken 2.633-100 Pro optimální odstraňování nečistot.

Stěrka 280 mm 2.633-005 2 náhradní stěrky (280 mm) pro širokou odsávací hubici 
čističe oken.

Stěrka 170 mm 2.633-104 2 náhradní stěrky (170 mm) pro úzkou odsávací hubici 
čističe oken.

Odsávací hubice 
170 mm

2.633-002 Úzká odsávací hubice pro čistič oken k čištění menších 
ploch, jako jsou okna dělená příčkami, zrcadla, vitríny 
apod.
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Příslušenství Home Cleaning Indoor



102

Obj. č. Popis

P
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Napařovací žehlička 
I 6002

2.884-503 Kvalitní žehlička s nerezovou žehlicí plochou, která snadno 
klouže po žehleném prádle, žlutá/černá. Pouze pro parní 
čistič SC 1402 a starší modely.

Napařovací žehlička 
I 6006

2.863-208 Kvalitní napařovací žehlička s nerezovou žehlicí plochou, 
která snadno klouže po žehleném prádle, žlutá/černá. Pro 
parní čistič SC 1.030 a veškeré nové parní čističe.

Napařovací žehlička pro 
parní vysavače (SV)

4.862-165 Kvalitní napařovací žehlička s nerezovou žehlicí plochou, 
která snadno klouže po žehleném prádle, žlutá/černá, 
vč. adaptéru. Vhodná pouze pro parní vysavače.

Nepřilnavý potah na 
žehličku I 6002

2.860-132 Vynikající k žehlení choulostivých látek jako hedvábí, len, 
černé oděvy, trička s potiskem, špičky límečků atd. Vhodný 
pro napařovací žehličky s nerezovou žehlicí plochou.

Nepřilnavý potah na 
žehličku I 6006

2.860-142 Nepřilnavý potah na napařovací žehličku BE 6006 s nerezo-
vou žehlicí plochou. Vhodná k žehlení choulostivých látek 
jako hedvábí, len, černé oděvy či špičky límečků apod.

Potah na žehlicí prkno 2.884-969 Speciální kombinace bavlny a molitanu, vysoká propust-
nost vzduchu umožňují lepší průnik páry prádlem.

Parní rotační tryska 2.863-094 Rotující paprsek páry zvyšuje čisticí sílu páry. Ideální pro 
čištění spár, rohů a těžko přístupných míst.

Parní turbokartáč 2.863-159 Pro všechny práce čištění, při kterých je většinou nutné 
čištěný podklad drhnout. Umožňuje pohodlné čištění za 
poloviční dobu.

Tryska Power 
s  prodloužením

2.884-282 Tryska Power s prodloužením enormně zvyšuje čisticí sílu 
hubice s bodovým paprskem. Ideální pro snadné a ekolo-
gické čištění špatně přístupných míst, např. rohů.

Odstraňovač tapet 2.863-062 Pro snadné odstraňování tapet a zbytků lepidla párou.

Tryska k ošetření textilu 4.130-390 K oživení oděvů a textilu, odstraňuje pachy, vyhlazuje 
komplikovaná místa. Integrovaný odstraňovač žmolků.

Hubice na čištění oken 4.130-115 Pro snadné a důkladné čištění skleněných ploch
a zrcadel.

Parní čističe a žehlicí stanice

Firma Kärcher nabízí široký výběr dílů příslušenství, které podstatně 
rozšiřuje oblast použití. Všechny díly se vyznačují jednoduchou ma-
nipulací, šetří čas a sílu a jsou velkou pomocí při všech pravidelných 
čisticích úkonech.

Příslušenství Home Cleaning Indoor
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Žehlení tlakem páry sníží 
dobu žehlení až o 50 %.

Čištění kachliček, skla 
a jiných povrchů parními 
utěrkami z mikrovláken.

Teplotu lze nastavit přímo na 
žehličce stisknutím tlačítka.

Jedinečná abrazivní utěrka 
z mikrovláken bez potíží stírá 
zbytky vodního kamene 
a mýdla.
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Obj. č. Popis

Sada kulatých kartáčů 2.863-058 Dvě různé barvy pro různá použití: kuchyň a koupelna.

P
ar
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 č
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ti

če

Sada kulatých kartáčů 
s mosaznými štětinami

2.863-061 Pro snadné odstranění silně ulpívajících nečistot, nánosů 
na roštu krbů. Nehodí se pro choulostivé povrchy.

Kulatý kartáč se 
 škrabkou

2.863-140 Dvě řady teplotně odolných štětin a škrabka k odstranění 
silně ulpívajících nečistot, např. na mastné nečistoty na 
sporáku. Nehodí se pro choulostivé povrchy.

Sada utěrek z mikrovlá-
ken – koupelna

2.863-171 2 soft-utěrky na podlahu z plyšového veluru, 1 abrazivní 
utěrka pro odstranění silně ulpívajících zbytků vápenných 
usazenin a mýdla; 1 utěrka na leštění pro dokonalý výsle-
dek čištění beze šmouh a vláken.

Sada utěrek z mikrovlá-
ken – kuchyně

2.863-172 2 soft-utěrky na podlahu z plyšového veluru, 1 soft 
potah pro ruční hubici z plyšového veluru: umožňují lepší 
rozpouštění a pohlcení nečistot; 1 utěrka pro čištění beze 
šmouh a ošetření nerezových ploch.

Sada utěrek z mikrovlá-
ken na podlahu

2.863-173 2 soft-utěrky z plyšového veluru na podlahu: pro lepší 
rozpuštění a pohlcení nečistot.

Sada utěrek z mikrovlá-
ken – soft-potah

2.863-174 2 soft-potahy pro ruční hubici z plyšového veluru: pro lepší 
rozpuštění a pohlcení nečistot.

Sada utěrek z mikrovlá-
ken

6.905-921 1 utěrka na podlahu + 1 potah z kvalitních mikrovláken pro 
ještě lepší pohlcení nečistot.

Sada froté utěrek, úzké 6.369-357 5 potahů z kvalitní bavlny. Bez žmolků, savé a odolné.

Sada froté utěrek, široké 6.369-481 5 extra širokých hadrů na podlahu z kvalitní bavlny. Bez 
žmolků, savé a odolné. 

Sada froté utěrek pro 
ruční hubici

6.370-990 5 potahů z vysoce kvalitní bavlny. Bez žmolků, savé 
a odolné.

Sada froté utěrek 6.960-019 2 utěrky na podlahu, 3 froté utěrky na ruční hubici.

Filtr HEPA 12
pro parní vysavače (SV)

2.860-229 Vysoce výkonný HEPA filtr zadrží pyly, výtrusy hub a plísní, 
bakterie a výkaly roztočů. Zadrží 99,99 % všech částeček 
nad 0,3 μ.

Sada kulatých kartáčů
pro parní vysavače (SV)

2.860-231 Čtyři různé barvy pro různá použití.
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Příslušenství Home Cleaning Indoor
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Čisticí a ošetřující prostředky

Výrobky pro čištění a ošetření textilních ploch (extraktory/tepovače)

Čisticí prostředky
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a  čalounění RM 760
Obj. č. 6.290-175

Objem: 800 g
Klasický prášek pro základní čištění textilních
povrchů a čalounění extrakcí s nástřikem.

Tablety na čištění koberců 
a čalounění RM 760
16 tablet:
Obj. č. 6.290-828

Objem: 16 kusů
Klasický prostředek pro základní čištění textil-
ních povrchů a čalounění extrakcí s nástřikem. 
Tablety v praktické, ve vodě rozpustné fólii, jež 
podporuje účinek čištění.

Čistič koberců, tekutý,  
RM 519
Obj. č. 6.295-370

Objem: 1 l 
Rychle schnoucí čistič koberců odstraní bez 
problémů každodenní nečistoty a zajistí rychlou 
pochůznost koberce po čištění.

Protialergický čistič koberců 
RM 772
Obj. č. 6.295-373

Objem: 0,5 l
Čistič koberců a čalounění, speciálně vhodný 
pro alergiky. Optimální hygiena podlahy díky 
výraznému snížení prachu v domácnosti způ-
sobujícím alergie. S dlouhodobým účinkem až 
9 měsíců.

Prostředek pro ošetření/ 
impregnaci koberců
Care Tex RM 762
Obj. č. 6.295-374

Objem: 0,5 l
Vysoce účinná ochrana s dlouhodobým účinkem 
pro všechny textilní povrchy. Koberce, čalounění 
a autosedačky získají ochranný povlak odpu-
zující nečistoty, který brání novému znečištění. 
I k manuální aplikaci.

FoamStop
Obj. č. 6.290-892

Objem: 125 ml
Tento tekutý odstraňovač pěny rozpustí rušivou 
pěnu během chvilky.

Biotyčinky pro odvápnění
Obj. č. 6.295-206

Objem: 9 kusů
K odvápnění parních čističů firmy Kärcher.

Doplňkové výrobky pro vysavač s vodním filtrem a parní vysavače (DS 5600 a SV 1802, SV 1902)

Výrobky pro parní čističe
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Čisticí prostředky

O 50 % méně zbytkové 
 vlhkosti při extrakci

Nanášení ošetřujících pří-
pravků na podlahy

Nanášení čističe skel láhví 
s postřikovačem

Čistič skel pro čištění oken 
zařízením WV 50 Plus

Ošetřující prostředek na 
 parkety voskované/parkety 
ošetřené olejo-voskovým 
 finishem
Obj. č. 6.295-384

Objem: 1 l 
Optimální ošetření a ochrana pro voskované dře-
věné podlahy nebo dřevěné podlahy ošetřené 
olejo-voskovým finishem. Odstraní stopy, obnoví 
ochranou vrstvu a podlaha získá sametově 
matný lesk.

Ošetřující prostředek pro 
 zapečetěné parkety/laminát/
korek
Obj. č. 6.295-383

Objem: 1 l
Optimální ošetření a ochrana pro zapečetěné 
parketové, laminátové a korkové podlahy. Od-
straní stopy, obnoví ochranou vrstvu a podlaha 
získá sametově matný lesk.

Ošetřující prostředek na 
 podlahy na kámen, matný/
linoleum/PVC
Obj. č. 6.295-382

Objem: 1 l
Optimální ošetření a ochrana pro matné plastové 
podlahy a podlahy z přírodního kamene, linolea 
a PVC. Odstraní stopy, obnoví ochranou vrstvu 
a podlaha získá sametově matný lesk.

Čistič skel a oken 
RM 500 Profi
Obj. č. 6.295-375

Objem: 500 ml
Pro čištění všech skleněných a zrcadlových 
ploch beze šmouh. Odstraní i silně ulpívající 
nečistoty jako olejové filmy, otisky a emise.

Čistič skel a oken –  koncentrát
Obj. č. 6.295-302

Objem: 4x20 ml
Čistič oken v praktických odnímatelných balení 
všech voděodolných, hladkých povrchů jako 
sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd. bez 
šmouh. Déšť rychleji steče a prostředek zpomalí 
opětovné znečištění.

Výrobky pro čištění skel a oken

Základní čistič kámen/linoleum/
PVC
Obj. č. 6.295-381

Objem: 1 l
Pro důkladné odstranění starých lesklých vrstev 
a silně ulpívajících nečistot na kámen, linoleum, 
PVC, zapečetěné parkety a korek.

Ošetřující prostředek pro tvrdé plochy ve spojení s FP 303
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Poznámky


