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Fascinující rozdíly
Mnohé výrobky jsou v současné době zaměnitelné a nenabízejí téměř žádné výhody před konkurencí. 
U značky Kärcher poznáte rozdíl. Například u vysokotlakého čištění: Díky pokročilým technologiím září 
terasa, zahradní nábytek, automobil atd. rychle opět jako nové. Ve srovnání s jinými značkami bodují 
stroje Kärcher svým větším výkonem při uvolňování nečistot a mají vyšší účinnost čištění. O to se starají 
mimo jiné patentovaná technologie trysek a jejich dokonalé sladění s jednotlivými modely. Výsledek: 
Čištění šetří až 50 % času, a tím rovněž až 50 % energie a vody. I při parním čištění poznáte u značky 
Kärcher rozdíl. Naše nová generace parních čističů dodává páru nonstop pro zajištění nepřerušené, 
efektivní práce. Celá domácnost tak bude hygienicky vyčištěna, navíc ekologicky, a spolehlivě se tak 
odstraní 99,99 % bakterií běžně se vyskytujících v domácnostech – zcela bez chemie. Při nutnosti 
okamžitého použití zaboduje nový, kompaktní ruční parní čistič. Díky prodlužovací trubce a podlahové 
hubici se z ručního parního čističe během okamžiku stane parní mop. Také příkladně konstruované 
zavlažovací systémy Kärcher dají znát rozdíl oproti jiným značkám a zajišťují přesně cílenou dodávku 
vody šetrnou vůči používaným zdrojům. Kärcher Rain System® se při tomto řídí přesně podle potřeb 
zalévaných rostlin. Zavlažovací automaty dokáží zavlažování automaticky spouštět a opět zastavovat. 
Poznejte rozdíly. Se značkou Kärcher.
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1 Inovativní od samého začátku

Firma Kärcher vynalezla vysokotlaký čistič – a v jeho vý-
voji neustále pokračuje. Samozřejmě při zachování trvale 
vysoké kvality svých vyrobků. V roce 1950 vyvinula firma 
Kärcher první evropský vysokotlaký čistič s ohřevem pro 
profesionální čištění. V roce 1984 pak uvedla na trh první 
přenosný vysokotlaký čistič HD 555 pro domácnosti – 
milník v historii firmy a čištění.

2 Ceny za design a patenty

Stroje Kärcher spojují funkčnost, uživatelský komfort a 
sofistikovaný vzhled. Naše výrobky získaly již více než 
100 národních a mezinárodních cen za příkladný design. 
O vynalézavosti a nadšení pro inovace kromě toho svědčí 
i více než 1 300 patentů a užitných vzorů. 

3 Vlastní výzkum a vývoj

Kärcher vyvíjí výkonné systémy skládající se z čisticích 
strojů, příslušenství a optimalizovaných čisticích a ošetřu-
jících prostředků. Pravidelnými průzkumy svědomitě zjiš-
ťujeme přání a potřeby našich zákazníků. Získané poznatky 
se přímo odráží ve vývoji výrobků.

4 Jsme zde pro vás – ať nás potřebujete kdekoli

Kärcher je zárukou špičkových výkonů – nejen co se týká 
výrobků, ale i služeb. Jako největší výrobce čisticích strojů 
na světě jsme našim zákazníkům k dispozici všude; ve 
více než 50 000 servisních a prodejních místech po celém 
světě.

5 Podporujeme sport

Jako oficiální partner podporuje firma Kärcher světozná-
mou Rallye Dakar. Např. plně automatickým recyklačním 
systémem Kärcher. Je vybavený pískovým filtrem a upra-
vuje odpadní vodu po mytí pro opětovné použití.

Nadšení, inovace, úspěch
Od svých počátků před již 80 lety se hodnotově orientovaná rodinná firma Kärcher vyvinula ve světo-
vou značku, která zákazníky přesvědčí třemi silnými argumenty: špičkovým výkonem, inovací a kvalitou. 
Kärcher dnes patří mezi přední světové výrobce vysoce účinných čisticích systémů, které šetří přírod-
ní zdroje – a vyznačuje se spolehlivými výrobky s vysokým uživatelským komfortem, kompetentním 
 servisem, ustavičným angažmá v ochraně životního prostředí, rozvoji kultury a sportu. 
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Trvale udržitelné hospodaření – příspěvek nás všech pro budoucnost
Při úsilí o trvale udržitelný rozvoj je cílem samotná cesta. Touto cestou do budoucnosti kráčí společnost 
Kärcher již desetiletí s příkladnou důsledností, přičemž trvale udržitelný rozvoj je pro firmu Kärcher 
postaven stejnou měrou na třech pilířích: ekonomičnosti, společenské zodpovědnosti a ochraně životního 
prostředí. Patří sem také poctivé zacházení s lidmi a vědomě zodpovědný přístup k přírodním zdrojům. 
To je trvale udržitelný rozvoj, který si firma Kärcher stanovila jako cíl: jednání se zodpovědností za 
člověka i životní prostředí.
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Odpovědnost za člověka a přírodu
Sociální odpovědnost je u společnosti Kärcher velké téma. 
Pečeť ARBEIT PLUS propůjčená firmě v roce 2013 
evangelickou církví dokumentuje příkladnou angažovanost 
ve věcech dalšího vzdělávání, podpory rodin a zdravého 
životního stylu a upozorňuje na atraktivní pracovní 
podmínky. Společnost Kärcher byla navíc v roce 2014 
vyznamenána německou cenou CSR v kategorii „kulturní 
angažovanost jako výraz společenské odpovědnosti 
v podnikání“ – propůjčenou za vyčištění památkově 
chráněného pamětního kostela císaře Viléma v Berlíně v 
rámci jeho restaurování. Na mezinárodní úrovni podporuje 
společnost Kärcher vedle spolku SOS dětské vesničky po 
celém světě také různé sociální projekty a oběti přírodních 
katastrof. Firma Kärcher sleduje zdravý, udržitelný růst 
v souladu s člověkem a přírodou. Na základě naší strategie 
udržitelného vývoje 2020 chceme do roku 2020 snížit naše 
emise CO2 o 20 %. Jak toho lze dosáhnout? Zvýšením 
účinnosti: Naše bloková tepelná elektrárna sníží ve 
srovnání s dřívějším topením plynem vypouštěné emise 
CO2 o 56 %. Naše teplárna na dřevěnou štěpku ušetří 
každoročně 340 000 l topného oleje a tím přes 1 000 tun 
CO2. Naše nové topení se zásobníky ledu přispívá úsporou 
40 tun CO2 za rok. A naše vysoce účinná zařízení pro 
zpětné využití tepelné energie ušetří každý rok dalších 
51 tun CO2. K tomu se přidávají fotovoltaická zařízení, která 
bilanci CO2 sníží ještě o dodatečných 50 za rok. Důležitý 
přínos představuje rovněž naše geotermální zařízení. 
Odpovědné jednání vůči člověku a životnímu prostředí je 
pevně zakotveno v etickém kodexu společnosti Kärcher, 
který přísně sleduje principy iniciativy OSN Global Compact 
a závazně platí pro všechny pobočky a dodavatele.

Poslání: čistá voda 
Angažovanost v ochraně životního prostředí a přírody má 
u společnosti Kärcher významné postavení. Podporujeme 
tak např. Global Nature Fund, mezinárodní nezávislou 
nevládní nadaci, která se zasazuje mimo jiné za zlepšení 
kvality vody v řekách a jezerech – téma, které společnosti 
Kärcher jako čelnímu specialistovi na čisticí techniku 
samozřejmě obzvláště leží na srdci. Společný kooperační 
projekt „Clean Water for the World“ pro trvalou podporu 
čistého vnitrozemského vodstva pomocí přírodních vodních 
filtračních zařízení je skvělým příkladem úspěšné 
spolupráce. Vodní filtrační zařízení – nazývaná také zelená 
filtrační zařízení – jsou vodní kanály, jejichž povrch je 
pokrytý plovoucími vodními rostlinami. Látkovou výměnou 
rostlin se přirozeným způsobem odbourávají organické 
látky, které se nacházejí v odpadních vodách. První 
společné vodní filtrační zařízení bylo vybudováno v roce 
2012 v Bolívii. Zařízení jednak podporuje biologickou 
diverzitu rostlinné a živočišné říše. Dále zlepšuje 
hygienické poměry a výrazným způsobem přispívá k vyšší 
kvalitě života lidí v této oblasti. Již se plánují další vodní 
filtrační zařízení na celém světě. 

Mimochodem: S každým prodaným vysokotlakým čističem 
řady eco!ogic plynou do pokrokového projektu „Clean 
Water for the World“ další prostředky.
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Vysokotlaký čistič 
K 5 Compact Car & Home

Kč 9.990,-
Včetně příslušenství

S kompaktními rozměry pro dobrou skladovatelnost 
a malé nároky na prostor při špičkových výkonech.

• Vodou chlazený indukční motor
• Pistole s 8m vysokotlakou hadicí
• Výsuvná teleskopická rukojeť,  

dvě rukojeti k přenášení 
• Quick Connect
• Pracovní nástavec Vario Power 
• Rotační tryska 
• Rotační mycí kartáč
• Čistič ploch T 350
• Pěnovací tryska (0,3 l)
• Čistič kamene 3 v 1 (1 l)
• Autošampon 3 v 1 (1 l)
• Vysoušecí utěrka

K 5 Compact Car & Home

Technické údaje

Tlak bar/MPa max. 145

Průtok l/h max. 500

Plošný výkon m2/h 40

Příkon kW 2,1

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 11,5

Rozměry (D × Š × V) mm 516 × 295 × 282

Objednací číslo 1.630-726
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scientifically
verified by

Vysokotlaký čistič
K 4 Premium Home RWB

Kč 7.990,-
Včetně příslušenství

S bubnem na navíjení hadice pro maximální
komfort při práci a skladování.

• Vodou chlazený indukční motor
• Pistole s 6m vysokotlakou hadicí
• Buben na navíjení hadice integrovaný 

v madle
• Quick Connect
• Pracovní nástavec Vario Power
• Rotační tryska
• Rotační mycí kartáč (RWB)
• Čistič ploch T 350
• Čistič kamene 3 v 1 (1 l)

K 4 Premium Home RWB

Technické údaje

Tlak bar/MPa max. 130

Průtok l/h max. 420

Plošný výkon m2/h 30

Příkon kW 1,8

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 14,1

Rozměry (D × Š × V) mm 349 x 426 x 878

Objednací číslo 9.502-208
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Technické údaje

Doba chodu na jedno nabití baterie min 35

Vyčištěná plocha  
na jedno nabití baterie m2

cca 105  
= 35 oken

Hmotnost bez příslušenství kg 0,65

Rozměry (D × Š × V) mm 124 × 280 × 325

Objednací číslo 1.633-440

Kč 1.490,- Kč 990,- Kč 690,-

Náhradní baterie
Obj. č.: 2.633-123

Nový WV 5 Plus dokáže více. Mnohem více!

Nastavitelný doraz 
k čištění rohů

Měkká rukojeť Softgrip 
se zobrazením stavu baterie

 Plná baterie

 Zbývá 2/3 baterie

 Zbývá 1/3 baterie

 Zbývají 2 min. (bliká)

Praktická  
výměnná 
baterie

o 40 % delší doba chodu* 
* ve srovnání s WV 2

WV 5 Plus

Nabíjecí stanice
Obj. č.: 2.633-125

Nabíjecí stanice + náhradní baterie
Obj. č.: 2.633-116

Bateriový čistič 
oken WV 5 Plus

Kč 2.390,-
Včetně příslušenství

Znovu zbrusu nově vylepšený je bateriový čistič oken od 
společnosti Kärcher. Nový špičkový model se jmenuje 
WV 5 Plus a své uživatele přesvědčí inovativními 
vlastnostmi, jako například delší doba chodu, přesné 
zobrazení stavu baterie, výměnná baterie a další. 

NOVINKA! 
od března 2015

NOVINKA!
od března 2015

+40 % 
DELŠÍ DOBA 

CHODU*
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SC 1

Vč. ruční, bodové trysky,  
trysky Power a kulatého kartáče

Obj. č.: 1.516-260

Další modely SC 1

SC 1 je kompatibilní se všemi součástmi 
příslušenství parních čističů Kärcher!

SC 1 Premium Floor Kit

Vč. ruční, bodové trysky, trysky Power, kulatého kartáče, 
sady na čištění podlah Classic a prodlužovací hadice

Obj. č.: 1.516-226

Novinka! První parní mop od společnosti Kärcher. Nový ruční parní 
čistič SC 1 je tak kompaktní, že jej lze skladovat přímo v místě, kde 
se používá – například i v malých kuchyňských nebo koupelnových 
skříňkách. A se sadou Floor Kit se z něj znenadání stane praktický 
parní mop.

• Multifunkční pomocníci v celé domácnosti díky obsáhlému 
příslušenství

• Dokonalý nástroj pro čištění podlah
• SC 1 Floor Kit: vč. ruční, bodové trysky, trysky Power,  

kulatého kartáče a sady na čištění podlah Classic
• Čištění bez námahy silou páry 
• Tlak 3 bary pro dokonalé výsledky čištění
• Bezpečnostní uzávěr: přístroj nelze otevřít, pokud je pod tlakem
• Praktická úložná síťka pro příslušenství 

* Při důkladném čištění parním 
čističem Kärcher je odstraněno 
99,99 % všech v domácnostech 
běžných bakterií vyskytujících se  
na tvrdých povrchových plochách 
obvyklých pro domácnosti.

Kč 2.090,- Kč 2.990,-

NOVINKA! Kč 2.690,-SC 1 Floor Kit

Technické údaje

Plošný výkon m2/h 20

Topný výkon W 1.200

Objem nádrže l 0,25

Max. tlak páry bar 3,0

Doba ohřevu min 3

Hmotnost bez příslušenství kg 1,5

Rozměry (D × Š × V) mm 321 × 127 × 186

Objednací číslo 1.516-264

ODSTRANÍ

99,99%
BAKTERIÍ*

BEZ CHE MIE

ČI
ST

O
TA
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Ž 

DO HLOUBKY PÓRŮ M
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IÁ
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Í Proč u značky Kärcher poznáte rozdíl
Šetrná péče nebo energické čištění – vysokotlaké čističe Kärcher nabízejí perfektní řešení pro každé 
čištění. Tam, kde předtím dominovala nečistota, panuje poté naprostá čistota. Pomocí přístrojů Kärcher 
znovu vrátíte hodnotu věcem ve své domácnosti: ze starého je nové, zašlé je zase šik. Vášeň pro technic-
ký um, nejvyšší nároky na kvalitu a několik desetiletí zkušeností s vývojem inovativních vysokotlakých 
čističů toto vše umožňují. 

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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1 Kvalita značky „made in Germany“

Jakožto vynálezce vysokotlakého čištění disponuje spo-
lečnost Kärcher jedinečnými specializovanými znalostmi, 
které v podobné šíři i hloubce nikdo další na trhu nemůže 
nabídnout. Již přes 60 let zdokonaluje společnost Kärcher 
vysokotlaké čištění a svými vynikajícími inovacemi vždy 
zvedne vlnu zájmu. Jako jednička na globálním trhu 
nabízíme nejspolehlivější vysokotlaké čističe. Všechny naše 
stroje vyrábíme ve vlastních továrnách podle nejpřísnějších 
výrobních norem. Než výrobky opustí výrobní závody, 
jsou ze 100 % testovány z hlediska funkce a výkonu. Tak 
se můžeme našim zákazníkům vždy zaručit za perfektní 
produkty, které se vyznačují vysokými výkony a bezkonku-
renční životností.

2 Převyšující čisticí výkon 

V porovnání s konkurencí se vysokotlaké čističe firmy 
Kärcher vyznačují vyšším výkonem při odstraňování nečis-
tot a efektivností čištění. Stručně řečeno: Čištění postupuje 
rychleji kupředu a šetří až 50 % času, a tím rovněž až 50 % 
energie a vody. Za těmito působivými hodnotami, které 
byly oficiálně potvrzeny Fraunhoferovým institutem, stojí 
promyšlené, patentované technologie trysek a optimální, 
individuální uzpůsobení výkonu jednotlivých strojů.

3 Pokroková technologie motorů

Třídy K 4–K 7 řady Kärcher Compact, Standard, Premium 
a eco!ogic i nová řada K 3 Premium jsou vybaveny inovační 
technikou vodou chlazených motorů, čímž stanovují nová 
měřítka. Namísto vrtule ventilátoru se k chlazení motoru 
používá voda. Dříve než se voda použije k čištění, proteče 
kolem pláště motoru, a tak zajišťuje soustavné chlazení. 
Výhody: vyšší výkon a delší životnost.

4 Programová různorodost využití

Společnost Kärcher má největší nabídku příslušenství a čis-
ticích prostředků na trhu a tím otevírá neomezený rozsah 
různorodých možností využití vysokotlakého čištění. Pro 
téměř každé čištění nabízí společnost Kärcher vhodné 
řešení. Dobrý příklad: nové čističe ploch Kärcher. Umožňují 
dvakrát tak rychlé čištění vodorovných a svislých ploch – 
bez obtěžující stříkající vody.

5 Dlouhodobě udržitelný rozvoj jako nosný motiv

Vysokotlaké čističe Kärcher uspoří v přímém srovnání 
s čištěním vodou z vodovodní hadice až 3 100 litrů za 
hodinu a spotřebují tak přibližně o 80 % méně vody. K tomu 
je třeba připočítat, že vysokotlaké čističe tříd K 3–K 7 lze 
používat i s cenově výhodnou užitkovou vodou. Stroje mo-
hou totiž nasávat vodu jednoduše z dostupného zásobníku 
vody, například ze sudu na dešťovou vodu. Pro uživatele 
tak vyvstává úspora drahé pitné vody, obecně se pak sníží 
dopad na životní prostředí, a navíc je uživatel nezávislý na 
vodovodním řádu.  
 
Mimochodem: Společnost Kärcher má jako jediný výrobce 
na trhu ve svém výrobním programu speciální ekologické 
vysokotlaké čističe eco!ogic.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Power
K2 K4 K5 K7

360l/h max. 

1400 Watt

110bar max.

ca.20m²/h

Power
K2 K4 K5 K7

500l/h max. 

2100 Watt

20 -145bar max.

ca.40m²/h

Power
K2 K4 K5 K7

600l/h max.

3000 Watt

20 -160bar max.

ca.60m²/h

380l/h max. 

1600 Watt

20 -120bar max.

ca.25m²/h

Power
K2 K3 K4 K5 K7 Power

K2 K4 K5 K7

420l/h max. 

1800 Watt

20 -130bar max.

ca.30m²/h
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2 Vždy dobře chlazené

Třídy K 4–K 7 řady Kärcher Standard, Premium a eco!ogic 
jsou vybaveny inovační technikou vodou chlazených moto-
rů, čímž stanovují nová měřítka. Dříve než se voda použije 
k čištění, proteče kolem pláště motoru, a tak zajišťuje sou-
stavné chlazení. Výhoda: Motor se vyznačuje mimořádnou 
výkonností a dlouhou životností.

3 Naladěno na nejvyšší účinnost

Umožňuje to patentovaná technologie trysek Kärcher a ide-
ální sladění s jednotlivými modely. V porovnání s konku-
rencí se stroje firmy Kärcher vyznačují vyšším výkonem 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 renomova-
ným a nezávislým Fraunhoferovým institutem.

1 Správná výkonnostní třída

Čisticí výkon vysokotlakého čističe vyplývá z kombinace 
tlaku a průtoku vody. Čím lépe jsou hodnoty těchto dvou 
faktorů sladěny, tím snadněji lze uvolňovat pevně ulpívající 
nečistoty a tím rychleji lze vyčistit velké plochy. S ohledem 
na různé požadavky kladené na čištění zařazuje společnost 
Kärcher své přístroje do určitých výkonnostních tříd. Čím 
větší plochu je třeba vyčistit, resp. čím silnější je ulpívající 
znečištění, tím vyšší je doporučená výkonnostní třída. Pro 
čištění velkých ploch, jako jsou například fasády, se proto 
doporučuje pořízení stroje K 7 s odpovídajícím příslu-
šenstvím. Kromě ještě lepších výkonnostních parametrů 
nabízejí vyšší třídy strojů také praktické přídavné funkce. 
Např. delší hadice pro výrazně větší pracovní rádius. To 
přináší především při častějším používání výrazné zvýšení 
komfortu při práci.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Pro každé čištění vhodná výkonnostní třída
Výkonnostní třída je u vysokotlakých čističů ústředním rozlišovacím znakem a rozhodujícím paramet-
rem pro potřebnou dobu čištění. Vhodný stroj tedy dokáže výrazně usnadnit čištění. Kromě toho jsou 
s různými výkonnostními třídami spojené také technické vlastnosti, které jsou optimálně přizpůsobené 
požadavkům čištění, takže je práce ještě příjemnější a efektivnější.
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ÍPro každé čištění vhodná produktová řada

1 Řada eco!ogic

Technologie šetrná k životnímu prostředí: Řada eco!ogic je 
synonymem příkladného udržitelného přístupu k přírodním 
zdrojům a zodpovědného výběru materiálů.

2 Řada Premium

Atraktivní vzhled a přesvědčivá funkčnost v jednom: Řada 
Premium od firmy Kärcher splňuje všechna přání. Stroje 
s použitím čisticích prostředků jsou dokonce vybaveny 
dodatečným bubnem na navíjení hadice – pro ještě lepší 
pohodlí při manipulaci.

3 Řada Standard

Vysokotlaké čističe řady Standard od firmy Kärcher pře-
kvapí náročným designem a nabízejí vše, co dnes moderní 
přístroj umět. K tomu patří např. také použití čisticího 
prostředku pro rozšířené možnosti použití.

4 Řada Compact

Malá a výkonná: Řada Compact od firmy Kärcher přesvědčí 
kompaktními rozměry, velmi malou potřebou místa, dobrou 
skladností a vysokou mobilitou.

5 Řada s benzinovými motory

Maximální flexibilita: Řada s benzinovými motory od firmy 
Kärcher pracuje nezávisle na elektrické síti a zaručuje 
maximální mobilitu a neomezenou čistotu.

Rozmanitost je u firmy Kärcher programem: Kromě vysokotlakých čističů různých výkonnostních tříd 
jsou k dispozici také rozmanité produktové řady. Za každou produktovou řadou se skrývá vlastní 
koncept výrobku zohledňující individuální přání zákazníků. Ve středu zájmu jsou např. komfort obslu-
hy, kompaktnost, trvale udržitelný rozvoj, hmotnost, snížení hlučnosti, mobilita nebo speciální oblasti 
použití, např. čištění balkonů. Zkrátka: U firmy Kärcher každý zákazník zaručeně najde svůj perfektní 
vysokotlaký čistič. 

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Í Řada eco!ogic
Stroje eco!ogic v osvědčené kvalitě Kärcher jsou jedničkami na trhu v oblasti ekologičnosti. Umožňují 
využívat vodu podle potřeby, a snížit tak její spotřebu. Inovační technika a inteligentní řešení umožňují 
příkladné zacházení se zdroji. Stroje řady eco!ogic se přibližně ze 60 % skládají z recyklovaného mate-
riálu a neobsahují ftaláty ani PVC. Obaly se vyrábí z lepenky FSC a důsledně se upustilo od používání 
výplňového materiálu s obsahem polystyrenu.

Úspora vody 

Zapínatelný stupeň eco! šetří u strojů K 4 až 
K 7 jediným otočením 20 % vody. Stupeň eco! 
je ideální pro čištění vyžadující méně vody. 
Vodní sací hadice obsažená v dodávce navíc 
umožňuje využít zachycenou užitkovou vodu. 

 
 

Úspora elektrického proudu 

Díky stupni eco! činí úspora energie u mode-
lů K 4 až K 7 přibližně 20 %. Uživatelé sami 
rozhodují, kdy použijí stupeň eco!, aby ušetřili 
vodu a energii. 

Zodpovědný výběr materiálu

Kärcher klade velký důraz na pečlivý výběr 
materiálu, dbá na ekologickou nezávadnost 
a nepoužívá látky zatěžující životní prostředí 
a škodící zdraví, jako jsou ftaláty a PVC. 

Šetrné využívání materiálů s ohledem na 
přírodní zdroje

Téměř 60 % plastů u výrobků Kärcher předsta-
vují recyklované plasty. Obalový materiál se 
z 50 % skládá z recyklovaného materiálu a ne-
obsahuje polystyren. Zbývajících 50 % pochází 
z trvale udržitelného lesního hospodářství.

Čistá voda pro svět

Firma Kärcher nejen vyrábí stroje šetřící 
přírodní zdroje, ale angažuje se také v ochraně 
vod. Např. projektem „Clean Water for the 
World“, který iniciovala společně s fondem 
Global Nature Fund. S každým prodaným vyso-
kotlakým čističem eco!ogic tečou další finanční 
prostředky do budování biologických vodních 
filtračních zařízení na celém světě. Každý 
prodaný stroj přispěje 1 000 l čisté vody do 
řek a jezer – na celém světě. Přínos pro člověka 
i přírodu.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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ÍSortiment: řada Compact, Standard a Premium
V produktových řadách Compact, Standard a Premium ze sortimentu Kärcher nalezne každý uživatel 
vhodný stroj. Jaký vysokotlaký čistič se hodí pro vás?

1 Varianty vybavení

Kärcher klade velký důraz na správné kompletní vybavení.  
V porovnání s konkurencí vynikají stroje Kärcher díky pa-
tentované technologii trysek perfektně sladěné s čerpadly 
vyšším výkonem při odstraňování nečistot a lepší účinností 
čištění. K tomuto špičkovému výkonu důsledně přispívají 
také nabízené balíčky příslušenství. Speciální příslušenství 
je dodáváno rovnou se stroji, a poskytuje tak optimální 
vybavení pro každé použití. Čím vyšší je výkonnostní třída, 
tím bohatější je příslušenství v balíčku.

2  Stroje Kärcher s vertikální konstrukcí – nyní ještě 
pohodlnější

Stroje Kärcher jsou promyšlené do posledního detailu. 
Díky komfortnímu systému Plug ’n’ Clean je možné snadno 
a rychle vyměnit čisticí prostředky. Jednoduše se vyjme 
stará lahev a nasadí se nová – a můžete pokračovat. 
Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý je možný 
bez problémů. Čisticí prostředky lze používat i u strojů 
základní třídy – pomocí sací hadičky nebo z nádržky. 
Modely  Premium mají k dispozici navíjení hadice pro čisté 
a komfortní uložení vysokotlaké hadice. Se systémem Quick 
Connect nabízí firma Kärcher svým zákazníkům i komfortní 
systém rychlospojek. Vysokotlakou hadici lze tak pohodlně 
spojit s pistolí i se strojem – a stisknutím tlačítka zase uvol-
nit. Tak ji lze rychle a jednoduše uložit. A také příslušenství 
můžete velmi prakticky uložit přímo na stroji.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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ÍŘada K 7 Premium eco!ogic
Řada K 7 Premium eco!ogic s vodou chlazeným eco!motorem se vyznačuje nejen maximálním komfortem 
při práci a uložení. Vedle prvků, jako je např. buben na navíjení hadice, přesvědčí stroje také vysokou 
mírou ekologického přístupu. Tak šetří vysokotlaké čističe neobsahující ftaláty a PVC díky režimu eco! až 
20 % vody a energie. Jsou ideální pro časté používání a silná znečištění, např. cest, bazénů, jízdních kol 
nebo aut.

K 7 Premium eco!ogic

	20 % úspora vody a energie díky zapínatelnému stupni eco!
	Použití ekologických materiálů
	Velmi výkonný vodou chlazený eco!motor
	Sací hadice eco!ogic

Příslušenství K 7 Premium eco!ogic Home

Jednoduchý pracovní nástavec –

Pracovní nástavec Vario Power 

Rotační tryska 

Čistič ploch T 450

Vodní sací hadice 

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe eco!ogic

Pěnovací tryska –

Mycí kartáč –

Utěrka pro vysoušení –

Objednací číslo 1.168-174

Cena v Kč* 18.190,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 10 m eco!ogic

Madlo pevné s bubnem na navíjení hadice

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–160/2–16

Průtok l/h 600

Plošný výkon m2/h 60

Příkon kW 3,0

Max. teplota přív. vody °C 60

Hmotnost bez příslušenství kg 20,6

Rozměry (D × Š × V) mm 404 × 461 × 968

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.

Úspora jedním pohybem ruky
Díky spínači eco! se jediným cvaknutím 
sníží spotřeba vody a energie o 20 %.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 7 Premium eco!ogic Home.
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Í Řada K 7 Premium
Řada K 7 Premium si vás získá atraktivními detaily vybavení: vodou chlazený motor, buben na navíje-
ní hadice pro maximální komfort při práci a uložení, pistole Quick Connect, 10 m pryžová vysokotlaká 
hadice, vodní filtr, pracovní nástavec Vario Power, rotační tryska a čisticí prostředek v praktické lahvi 
Plug ’n’ Clean. Tak můžete odstranit i silné znečištění na cestách, v bazénu, na jízdních kolech a autech, 
a to snadno a rychle.

K 7 Premium

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Navíjení vysokotlaké hadice
	Systém Plug ’n’ Clean  

Příslušenství K 7 Premium K 7 Premium Home

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 450

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe 1 l čističe kamene 3 v 1

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.168-604 1.168-608

Cena v Kč* 15.090,- 16.690,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 10 m pryžová

Madlo pevné s bubnem na navíjení hadice

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–160/2–16

Průtok l/h 600

Plošný výkon m2/h 60

Příkon kW 3,0

Max. teplota přív. vody °C 60

Hmotnost bez příslušenství kg 20,3

Rozměry (D × Š × V) mm 404 × 461 × 968

Ideální uložení
Vždy čistě uklizeno – díky praktickému 
navíjení hadice

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 7 Premium Home.
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ÍŘada K 7
Řada K 7 je vybavená vodou chlazenými motory a byla konstruována pro časté používání a silná zne-
čištění, která znáte např. z cest, bazénů, jízdních kol nebo aut. Bohatý balíček výbavy obsahuje pistoli 
s praktickou rychlospojkou Quick Connect, pryžovou vysokotlakou hadici dlouhou 10 m, vodní filtr pro 
ochranu čerpadla, pracovní nástavec Vario Power a rotační trysku s rotujícím bodovým paprskem. Ne-
chybí ani čisticí prostředek v lahvi Plug ’n’ Clean.

K 7

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Quick Connect
	Systém Plug ’n’ Clean 

Příslušenství K 7 K 7 Home

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 450

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe 1 l čističe kamene 3 v 1

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.168-502 1.168-506

Cena v Kč* 13.890,- 15.390,-

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 10 m pryžová

Madlo pevné

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–160/2–16

Průtok l/h 600

Plošný výkon m2/h 60

Příkon kW 3,0

Max. teplota přív. vody °C 60

Hmotnost bez příslušenství kg 19,1

Rozměry (D × Š × V) mm 404 × 461 × 968

Home Kit
Čistič ploch T 450 a čistič kamene 3 v 1. Na 
velké plochy, použitelný také vertikálně.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 7 Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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ÍŘada K 5 Premium eco!ogic
Velmi ekologická a efektivní – tak se prezentuje řada K 5 Premium eco!ogic s výkonným vodou chlaze-
ným eco!motorem pro až 20 % úsporu vody a energie. Bohatá řešení vysokotlakého čističe pro příleži-
tostné používání a průměrně silné znečištění ploch, vozidel, kamenného zdiva nebo jízdních kol. Silná 
výbava obsahuje pistoli Quick Connect, 8 m vysokotlakou hadici, vodní sací hadici, pracovní nástavec 
Vario Power, rotační trysku, vodní filtr, Home Kit a praktický univerzální čistič eco!ogic.

Šetří přírodní zdroje
Nasávání vody umožňuje využívat 
alternativní zdroje vody např. ze sudů 
s dešťovou vodou nebo kanystru.

K 5 Premium eco!ogic

	20 % úspora vody a energie díky zapínatelnému stupni eco!
	Použití ekologických materiálů
	Velmi výkonný vodou chlazený eco!motor
	Sací hadice eco!ogic

Příslušenství K 5 Premium eco!ogic Home

Jednoduchý pracovní nástavec –

Pracovní nástavec Vario Power 

Rotační tryska 

Čistič ploch T 350

Vodní sací hadice 

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe eco!ogic

Pěnovací tryska –

Mycí kartáč –

Utěrka pro vysoušení –

Objednací číslo 1.181-260

Cena v Kč* 13.590,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 8 m eco!ogic

Madlo pevné s bubnem na navíjení hadice

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–145/2–14,5

Průtok l/h 500

Plošný výkon m2/h 40

Příkon kW 2,1

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 14,3

Rozměry (D × Š × V) mm 349 × 426 × 878

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 5 Premium eco!ogic Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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Í Řada K 5 Premium
Pro častější používání a průměrně silné znečištění doporučujeme řadu K 5 Premium s výkonným vodou 
chlazeným motorem. Větší automobily, kamenné zdivo a jízdní kola zbavíte nečistot snadno a rychle. 
K vybavení patří pistole s rychlospojkou Quick Connect, 8 m vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario 
Power, rotační tryska proti extrémnímu znečištění, vodní filtr a čisticí prostředek Kärcher v praktické 
lahvi Plug ’n’ Clean.

K 5 Premium

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Navíjení vysokotlaké hadice
	Systém Plug ’n’ Clean  

Příslušenství K 5 Premium

Jednoduchý pracovní nástavec –

Pracovní nástavec Vario Power 

Rotační tryska 

Čistič ploch –

Vodní sací hadice –

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe

Pěnovací tryska –

Mycí kartáč –

Utěrka pro vysoušení –

Objednací číslo 1.181-313

Cena v Kč* 10.590,-

	 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 8 m

Madlo pevné s bubnem na navíjení hadice

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–145/2–14,5

Průtok l/h 500

Plošný výkon m2/h 40

Příkon kW 2,1

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 14,5

Rozměry (D × Š × V) mm 349 × 426 × 878

Plug ’n’ Clean
Rychle, snadno, komfortně – čisticí prostředek 
vyměníte díky Plug ’n’ Clean jedním hmatem.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 5 Premium Home.
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ÍŘada K 5
Řada K 5 byla konstruována pro středně silná znečištění a vrací lesk větším automobilům, kamennému 
zdivu a jízdní kolům. Výrobky jsou vybaveny výkonným vodou chlazeným motorem, mají pistoli Quick 
Connect, 8 m vysokotlakou hadici, pracovní nástavec Vario Power na citlivé plochy a rotační trysku na 
silné znečištění. Vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo. Balíček dotváří čisticí prostředek Kärcher v prak-
tické lahvi Plug ’n’ Clean.

K 5

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Quick Connect
	Systém Plug ’n’ Clean 

Příslušenství K 5 K 5 Home

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 350

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe 1 l čističe kamene 3 v 1

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.180-633 1.180-637

Cena v Kč* 8.990,- 10.590,-

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 8 m

Madlo pevné

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–145/2–14,5

Průtok l/h 500

Plošný výkon m2/h 40

Příkon kW 2,1

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 12,8

Rozměry (D × Š × V) mm 344 × 396 × 875

Vynikající výkon
Vodou chlazený motor odpovídá nejnovějšímu 
stupni technického vývoje a vyznačuje se 
velmi dlouhou životností a výkonností.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 5 Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Řada K 5 Compact
Řada K 5 Compact nabízí vhodné stroje použité na středně silné znečištění, například na větší automobi-
ly, kamenné zdi nebo jízdní kola. Tyto stroje jsou vybaveny výkonnými, vodou chlazenými motory. Další 
znaky: Pistole s rychloupínacím systémem Quick Connect, 8 m vysokotlaká hadice, pracovní nástavec 
Vario Power a rotační tryska na nejúpornější znečištění. Čerpadlo je spolehlivě chráněno vodním filtrem.

Plná čisticí síla
K vybavení všech vysokotlakých čističů 
řady Compact od firmy Kärcher patří 
integrovaný sací mechanismus pro čisticí 
prostředek.

K 5 Compact

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Quick Connect
		Malý a robustní díky hliníkovému teleskopickému madlu a kompaktní 

konstrukci

Příslušenství K 5 Compact Car & Home

Jednoduchý pracovní nástavec –

Pracovní nástavec Vario Power 

Rotační tryska 

Čistič ploch T 350

Vodní sací hadice –

Čisticí prostředky 1 l čističe kamene 3 v 1, 1 l autošamponu 3 v 1

Pěnovací tryska 

Mycí kartáč rotační

Utěrka pro vysoušení 

Objednací číslo 1.630-726

Cena v Kč* 10.590,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 8 m

Madlo Teleskopické

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes nasávání

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–145/2–14,5

Průtok l/h 500

Plošný výkon m2/h 40

Příkon kW 2,1

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 11,5

Rozměry (D × Š × V) mm 516 × 295 × 282 Vybavení odpovídá typu K 5 Compact Car & Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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ÍŘada K 4 Premium eco!ogic
Ochrana životního prostředí se setkává s čistotou: Řada K 4 Premium eco!ogic s vodou chlazenými 
eco!motory šetří díky režimu eco! až 20 % vody a energie. Navíc vysokotlaký čistič neobsahující ftaláty 
a PVC vyrobený až z 60 % z recyklovaného materiálu přesvědčí maximálním komfortem při používání. 
S bubnem na navíjení hadice, pistolí Quick Connect, 6m vysokotlakou hadicí, vodním filtrem, vodní sací 
hadicí, pracovním nástavcem Vario Power, rotační tryskou a univerzálním čističem eco!ogic. Ideální pro 
auta, ploty, jízdní kola atd.

Úspora jedním pohybem ruky
Díky spínači eco! se jediným cvaknutím sníží 
spotřeba vody a energie o 20 %.

K 4 Premium eco!ogic

	20 % úspora vody a energie díky zapínatelnému stupni eco!
	Použití ekologických materiálů
	Velmi výkonný vodou chlazený eco!motor
	Sací hadice eco!ogic

Příslušenství K 4 Premium eco!ogic Home

Jednoduchý pracovní nástavec –

Pracovní nástavec Vario Power 

Rotační tryska 

Čistič ploch T 350

Vodní sací hadice 

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe eco!ogic

Pěnovací tryska –

Mycí kartáč –

Utěrka pro vysoušení –

Objednací číslo 1.180-660

Cena v Kč* 10.590,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 6 m eco!ogic

Madlo pevné s bubnem na navíjení hadice

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–130/2–13

Průtok l/h 420

Plošný výkon m2/h 30

Příkon kW 1,8

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 14,1

Rozměry (D × Š × V) mm 349 × 426 × 878

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 4 Premium eco!ogic Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.



32 33

   
  E

FFIC
IENCY      

  E
N

ERGY·WATER·T
IM

E 

PR
O

 V
EN

KO
VN

Í P
O

UŽ
IT

Í Řada K 4 Premium
Řadu K 4 Premium s výkonným vodou chlazeným motorem doporučujeme pro spontánní použití při pra-
cích kolem domu. Bez námahy odstraní střední znečištění, např. aut, plotů nebo jízdních kol. Stroje jsou 
vybaveny bubnem na navíjení hadice pro maximální komfort při práci a skladování. K vybavení patří 
i pistole s rychlospojkou Quick Connect, 6 m vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario Power, rotační 
tryska, vodní filtr a čisticí prostředek Kärcher v praktické lahvi Plug ’n’ Clean.

Ideální uložení
Vždy čistě uklizeno – díky praktickému 
navíjení hadice u K 4 Premium.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

K 4 Premium

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Navíjení vysokotlaké hadice
	Systém Plug ’n’ Clean 

Příslušenství K 4 Premium K 4 Premium Home K 4 Premium Home RWB

Jednoduchý pracovní nástavec – – –

Pracovní nástavec Vario Power   

Rotační tryska   

Čistič ploch – T 350 T 350

Vodní sací hadice – – –

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe eco!ogic 1 l čističe kamene 3 v 1 1 l čističe kamene 3 v 1

Pěnovací tryska – – –

Mycí kartáč – – rotační

Utěrka pro vysoušení – – –

Objednací číslo 1.180-310 1.180-315 9.502-208

Cena v Kč* 7.590,- 8.990,- 7.990,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 6 m

Madlo pevné s bubnem na navíjení hadice

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–130/2–13

Průtok l/h 420

Plošný výkon m2/h 30

Příkon kW 1,8

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 14,1

Rozměry (D × Š × V) mm 349 × 426 × 878 Vybavení odpovídá typu K 4 Premium Home RWB.

AKCE
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ÍŘada K 4
Vysoce výkonné vodou chlazené motory s dlouhou životností jsou ústředním znakem řady K 4. Vybaveny 
pistolí Quick Connect a 6 m vysokotlakou hadicí byly čističe konstruovány pro příležitostné používání 
a středně silné nečistoty. Díky pracovnímu nástavci Vario Power a rotační trysce optimálně vyčistí auta, 
zahradní ploty, jízdní kola atd. Integrovaný vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před částicemi nečistoty. 
Dodávka ještě obsahuje: čisticí prostředek Kärcher v praktické lahvi Plug ’n’ Clean.

K 4

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Quick Connect
	Systém Plug ’n’ Clean 

Příslušenství K 4 K 4 Home

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 350

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky 1 l univerzálního čističe 1 l čističe kamene 3 v 1

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.180-150 1.180-158

Cena v Kč* 6.690,- 8.190,-

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 6 m

Madlo pevné

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes systém Plug ’n’ Clean

Vodní filtr 

Nasávání vody 

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–130/2–13

Průtok l/h 420

Plošný výkon m2/h 30

Příkon kW 1,8

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 11,8

Rozměry (D × Š × V) mm 300 × 394 × 876

Home Kit
Čistič ploch T 350 (s ochranou proti rozstřiku) 
a čistič kamene a prostředek pro péči o kámen 
3 v 1. Pro velké plochy s přizpůsobením tlaku 
pro choulostivé povrchy.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 4 Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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ÍŘada K 3 Premium
Vysoce výkonné vodou chlazené motory s dlouhou životností jsou ústředním znakem řady K 3  Premium. 
Čističe jsou vybaveny pistolí Quick Connect, 6m vysokotlakou hadicí a vestavěným vodním filtrem 
a byly konstruovány pro příležitostné používání a středně silné nečistoty. Díky pracovnímu nástavci 
Vario Power a rotační trysce optimálně vyčistí auta, zahradní ploty, jízdní kola atd. A díky zásobníku na 
čisticí prostředek jde práce dokonce ještě rychleji a pohodlněji od ruky. 

Převyšující technika motorů 
Vodou chlazený motor odpovídá nejnovějšímu 
stupni technického vývoje a vyznačuje se 
dlouhou životností a výkonností.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

K 3 Premium

	Velmi výkonný vodou chlazený motor
	Quick Connect
	Malý a robustní díky teleskopickému madlu

Příslušenství K 3 Premium K 3 Premium Home

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 150

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky – 0,5 l koncentrátu Patio & Deck**

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.603-180 1.603-181

Cena v Kč* 5.390,- 5.990,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH. ** na plochy ze dřeva a kamene

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 6 m

Madlo Teleskopické

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes nádrž na čisticí prostředek

Vodní filtr 

Nasávání vody –

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–120/2–12

Průtok l/h 380

Plošný výkon m2/h 25

Příkon kW 1,6

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 11,2

Rozměry (D × Š × V) mm 331 × 286 × 563 Vybavení odpovídá typu K 3 Premium Home.

NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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ÍŘada K 3
K výbavě řady K 3 patří nádrž na čisticí prostředek, dvě kolečka s lehkým chodem, pistole, 6 m dlouhá 
vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario Power, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem pro 
větší sílu a vodní filtr pro ochranu čerpadla. Pro ještě větší komfort a příjemnou práci! Ideální pro příleži-
tostné používání na mírné znečištění.

K 3

	Kolečka
	Uložení pracovního nástavce
	Quick Connect
	Nádrž na čisticí prostředek

Příslušenství K 3

Jednoduchý pracovní nástavec –

Pracovní nástavec Vario Power 

Rotační tryska 

Čistič ploch –

Vodní sací hadice –

Čisticí prostředky –

Pěnovací tryska –

Mycí kartáč –

Utěrka pro vysoušení –

Objednací číslo 1.601-812

Cena v Kč* 3.990,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 6 m

Madlo pevné

Quick Connect 

Použití čisticího prostředku přes nádrž

Vodní filtr 

Nasávání vody –

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–120/2–12

Průtok l/h 380

Plošný výkon m2/h 25

Příkon kW 1,6

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 5,8

Rozměry (D × Š × V) mm 275 × 279 × 803

Perfektně řešená nádrž
Praktická nádrž na čisticí prostředek 
usnadňuje jejich používání.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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ÍŘada K 2 Premium

K 2 Premium

	Kolečka
	Uložení pracovního nástavce
	Nádrž na čisticí prostředek

Příslušenství K 2 Premium K 2 Premium Home

Jednoduchý pracovní nástavec – –

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 150

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky – 0,5 l koncentrátu Patio & Deck**

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.673-305 1.673-300

Cena v Kč* 3.890,- 4.490,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH. ** na plochy ze dřeva a kamene

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 6 m 

Madlo pevné

Quick Connect –

Použití čisticího prostředku přes nádrž

Vodní filtr 

Nasávání vody –

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–110/2–11

Průtok l/h 360

Plošný výkon m2/h 20

Příkon kW 1,4

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 4,9

Rozměry (D × Š × V) mm 280 × 242 × 783

Nádrž na čisticí prostředek výrazně zpříjemňuje práci s řadou K 2 Premium. Vysokotlaké čističe se ide-
álně hodí pro příležitostné používání a slabá znečištění např. jízdních kol, zahradního nářadí a nábytku. 
Díky sadě Home Kit, která obsahuje čistič ploch T150 a koncentrát čisticího prostředku „Patio & Deck“, 
můžete očistit i větší plochy rychle a bez ostříkání. 
Další vybavení: pistole, 6 m vysokotlaká hadice, pracovní nástavec Vario Power, rotační tryska a vodní 
filtr.

Home Kit
Čistič ploch T 150 (s ochranou proti rozstřiku) 
k rychlému čištění velkých ploch plus 
koncentrát Patio & Deck.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 2 Premium Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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Í Řada K 2
K výbavě řady K 2 patří dvě kolečka s lehkým chodem, pistole, 4 m dlouhá vysokotlaká hadice, jedno-
duchý pracovní nástavec, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem pro větší sílu a vodní filtr pro 
ochranu čerpadla před částečkami nečistot. Řada K 2 byla konstruována pro příležitostné používání 
a mírné znečištění kolem domu. Sem patří např. znečištění jízdních kol, zahradního nářadí a nábytku.

K 2

	Kolečka
	Uložení pracovního nástavce
	Nasávaní čisticího prostředku

Příslušenství K 2 K 2 Home

Jednoduchý pracovní nástavec  

Pracovní nástavec Vario Power – –

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 150

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky – 0,5 l koncentrátu Patio & Deck**

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.673-220 1.673-223

Cena v Kč* 2.990,- 3.890,-

	 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH. ** na plochy ze dřeva a kamene

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 4 m

Madlo pevné

Quick Connect –

Použití čisticího prostředku přes nasávání

Vodní filtr 

Nasávání vody –

Technické údaje

Tlak bar/MPa 110/11

Průtok l/h 360

Plošný výkon m2/h 20

Příkon kW 1,4

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 4,8

Rozměry (D × Š × V) mm 280 × 242 × 783

Všechno vždy po ruce
Díky praktickému uložení příslušenství lze 
vysokotlakou pistoli a pracovní nástavce 
skladovat bezpečně a tak, aby byly pohodlně 
v dosahu.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Vybavení odpovídá typu K 2 Home.
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ÍŘada K 2 Compact
Řada K 2 Compact oslní flexibilitou, mobilitou a úsporou místa. Vybavení obsahuje pistoli, 4 m dlouhou 
vysokotlakou hadici, jednoduchý pracovní nástavec, rotační trysku s bodovým paprskem a vodní filtr. 
Díky sadě Home Kit se efektivně a bez ostříkání vyčistí větší plochy okolo domu.

Vybavení

Vysokotlaká pistole s VT hadicí 4 m

Madlo malé

Quick Connect –

Použití čisticího prostředku přes nasávání

Vodní filtr 

Nasávání vody –

Technické údaje

Tlak bar/MPa 110/11

Průtok l/h 360

Plošný výkon m2/h 20

Příkon kW 1,4

Max. teplota přív. vody °C 40

Hmotnost bez příslušenství kg 4,0

Rozměry (D × Š × V) mm 280 × 176 × 443

Skvěle padne do ruky
Ergonomické madlo a malá hmotnost pro 
snadné a pohodlné přenášení

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

K 2 Compact

	Rukojeť
	Uložení pracovního nástavce

Příslušenství K 2 Compact K 2 Compact Home

Jednoduchý pracovní nástavec  

Pracovní nástavec Vario Power – –

Rotační tryska  

Čistič ploch – T 150

Vodní sací hadice – –

Čisticí prostředky – 0,5 l koncentrátu Patio & Deck**

Pěnovací tryska – –

Mycí kartáč – –

Utěrka pro vysoušení – –

Objednací číslo 1.673-121 1.673-124

Cena v Kč* 2.390,- 3.290,-

Vybavení odpovídá typu K 2 Compact Home.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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ÍŘada s benzinovými motory
Maximální flexibilita – zcela bez elektrického proudu. Řada G to umožňuje. Díky výkonným benzínovým 
motorům jsou stroje nezávislé na napájení elektrickým proudem. Se stabilním rámem a velkými koly je 
řada G vhodná i pro použití v náročném terénu. 

G 7.10 G 4.10

	Výkonný benzinový motor
		Držák pistole a hák pro zavěšení 

hadice
	Terénní pneumatiky

	Výkonný benzinový motor
		Držák pistole a hák pro zavěšení 

hadice
	Robustní rám

Vybavení

Vysokotlaká pistole  

Vysokotlaká hadice 7,5 m 6,0 m

Pracovní nástavec Vario Power  

Rotační tryska  

Integrovaný jemný vodní filtr  

Technické údaje

Tlak bar/MPa 20–160/2–16 20–120/2–12

Průtok l/h max. 470 max. 420

Max. teplota přív. vody °C 40 40

Výkon HP/kW 5,5/4,0 2,8/2,0

Hmotnost bez příslušenství kg 30,5 23,9

Rozměry (D × Š × V) mm 597 × 547 × 620 400 × 501 × 584

Objednací číslo 1.194-701 1.133-622

Cena v Kč* 23.890,- 13.590,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Nezávislost na elektrickém proudu
Silný benzinový motor se snadno 
startuje a umožňuje čištění 
nezávisle na elektrickém proudu. 

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 44–57. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 58–61.
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Í Perfektní vybavení – perfektní čistota
Sortiment speciálního příslušenství a čisticích prostředků Kärcher nabízí pro každý úkol správné řešení. 
Nové čističe ploch T-Racer zajistí díky svému rotačnímu ramenu Twin-jet plošné odstraňování nečistot 
a ve srovnání s běžným pracovním nástavcem čistí dvakrát rychleji. Kryt při tom spolehlivě chrání uži-
vatele a okolní prostor před stříkající vodou. Díky regulaci tlaku lze odpovídajícím způsobem ošetřovat 
také choulostivé povrchy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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1 Nové čisticí prostředky s trojnásobným účinkem

Čisticí prostředky Kärcher fascinují jedinečným principem 
3 v 1: perfektní účinek, šetrná péče a spolehlivá ochrana. 
Navíc sází Kärcher použitím přírodních surovin na trvale 
udržitelný rozvoj. Přesvědčí i inteligentní koncept s lahve-
mi. Ať už pro připojení (Plug ’n’ Clean), pro plnění nádrže na 
čisticí prostředek nebo jako nádoba pro nasávání pomocí 
sací hadičky – čisticí prostředky jsou vhodné pro všechny 
vysokotlaké čističe Kärcher.

2 Efektivní boj proti řasám

Terasy rychle zarůstají mechem, a proto by se měly pravi-
delně čistit. Čistič kamene 3 v 1 spolehlivě pomůže. Jeho 
účinná složka proti řasám prokazatelně zpomaluje tvorbu 
zeleného povlaku. Další složka pro aktivní rozpouštění 
nečistot bez námahy odstraňuje olej, zelený povlak a zne-
čištění způsobená emisemi – a to dokonce studenou vodou. 
A dále je zde složka poskytující ochranu proti zvětrávání, 
která jako ochranný film pokryje póry, a znesnadňuje tak 
pronikání vody.

3 Snadné čištění vozidel

Autošampon 3 v 1 zaručuje optimální čištění a ošetřování 
vozidel všeho druhu. Aktivní složka rozpouštějící nečistoty 
bez problémů odstraňuje úporné olejové a mastné nečis-
toty. Složka urychlující sušení usnadňuje namáhavé leštění 
vozidel kůží. 

4 Kompletní ochrana dřevěných povrchů

Čistič dřeva s trojitým účinkem zabezpečuje čištění, ošetře-
ní a ochranu v jednom. Silnou aktivní složku rozpouštějící 
nečistoty doplňuje složka pro ochranu před UV zářením, 
která zpomaluje ztmavnutí, resp. blednutí dřevěných po-
vrchů. Další součástí je integrovaná intenzivní péče, která 
udržuje dřevo pružné. 

5 Univerzální čistič eco!ogic

Univerzální čistič eco!ogic je zcela ve znamení trvale 
udržitelného rozvoje. Lahev tvoří z více než 96 % plast na 
rostlinné bázi. Bází nahrazující ropu je cukrová třtina. Ten-
zidy obsažené v čisticích prostředcích Kärcher eco!ogic se 
ze 100 % skládají z dorůstajících surovin a neobsahují ropu.

6 Pěnovací tryska Connect ’n’ Clean FJ 10 C

Inovativní pěnovací tryska k vytváření a nanášení účinné 
pěny je ideální pro čištění automobilů, motocyklů apod. 
i k nanášení ošetřovacích prostředků na kamenné, dřevěné 
plochy a na fasády. Pěnovací trysku lze zakoupit v sadě 
s různými čisticími prostředky. Praktický systém pro rych-
lou výměnu umožňuje pouhým cvaknutím nasadit různé 
čisticí prostředky (lahve o objemu 1 l). 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Í Speciální použití

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Speciální použití

Sada na čištění 
podvozků  
2.642-561

Vysoce účinný čistič podvozků k účinnému 
a snadnému odstraňování nečistot, bláta, 
rozbředlého sněhu, písku a zaschlé soli. Včetně 
ošetřovací trysky používané k nanášení vosku na 
podvozky. Vhodný pro veškeré světlé výšky 
vozidel od 11 cm do 38 cm od sportovních vozů 
přes terénní či obytné automobily až po přívěsy. 
Včetně ošetřovací trysky a vosku na podvozky 
250 ml.
 

3.920,-

Teleskopický pracovní 
nástavec  
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. S popruhem přes rameno, 
bajonetovým připojením a integrovanou,  ergonomicky 
uzpůsobitelnou pistolí. Hmotnost cca 2 kg.

3.450,-

Sada pro čištění okapů  
a potrubí  
PC 20, 20 m
2.642-240

Vysokotlaká hadice (20 m) 
Pomocí extrémně pružné hadice pro čištění  
potrubí, nasazené na váš vysokotlaký čistič  
Kärcher, vyčistíte v jednom kuse potrubí nebo 
střešní okapy až do délky 20 m.

Svorka k upevnění
Pomocí svorky můžete čistič okapů bez problémů 
připevnit ke střešnímu okapu. Je tak možné 
bezpečné použití i u výše položených okapů.

Saně pro čistič okapů
Saně s vysokotlakou tryskou se pohybují pomocí 
tlaku vody z vysokotlaké hadice samostatně 
okapem, který tak účinně čistí. Dospěje-li zařízení 
k ucpanému místu, vždy střídavě krátce zatáhněte 
za pistoli a opět ji pusťte, dokud se ucpání neuvolní.

Ochranné síto
Ochranné síto zabraňuje při čištění okapů tomu, aby 
se listí a nečistoty dostaly do odtokové trubky 
a ucpaly ji.

Vysokotlaká tryska
Proveďte výměnu mezi čističem potrubí a čističem 
odpadů jen několika pohyby rukou – s odpovídající 
vysokotlakou tryskou tříd K 2–K 7. Ty se jednoduše 
nasazují na hadici čističe potrubí a čističe odpadů.

2.800,-
místo

3.335,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

AKCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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ÍČistič ploch

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Čistič ploch

Čistič ploch  
T-Racer T 350  
pro K2–K7
2.643-252

Pro čištění různých ploch bez stříkající vody. Přizpůsobení 
tlaku čištění různým povrchům, například z kamene 
a dřeva, madlo k čištění svislých ploch, např. garážových 
vrat.

1.960,-

Čistič ploch  
T-Racer T 450  
pro K4–K7
2.643-214

Pro čištění různých ploch bez stříkající vody. S doplňkovou 
tryskou Power pro čištění rohů a hran. Přepnutí se provádí 
pohodlně nožním přepínačem. Ochranná mřížka pro 
štěrkové plochy, přizpůsobení tlaku čištění různým 
povrchům, např. z kamene a dřeva. Madlo k čištění svislých 
ploch.

2.800,-

Čistič ploch  
T-Racer T 550  
pro K4–K7
2.643-251

Pro čištění různých ploch bez stříkající vody. Čisticí 
prostředek lze dávkovat přímo během procesu čištění. Díky 
systému Plug ’n’ Clean lze jednoduše přepínat mezi různými 
čisticími prostředky. S doplňkovou tryskou Power pro 
čištění rohů a hran, ochranná mřížka pro štěrkové plochy, 
přizpůsobení tlaku čištění různým povrchům, např. 
z kamene a dřeva. Madlo k čištění svislých ploch. Rozsah 
dodávky zahrnuje 1 l univerzálního čisticího prostředku.

3.450,-

Čistič ploch  
Kartáč Power  
PS 40
2.643-245

Kartáč Power PS 40 se třemi integrovanými vysokotlakými 
tryskami. Výkonně, spolehlivě a rychle odstraňuje 
z různých povrchů ulpívající nečistoty. Ideální pro schodiště 
a hrany. S integrovanou stěrkou k odstranění špinavé vody.

1.680,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Super rychle – super čistě! 
Čističe ploch Kärcher T 350, T 450 a T 550 se postarají o zářivě čisté výsledky čištění na 
terasách a ostatních velkých plochách. Zcela rychle a bez rozstřiku.

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 nad malými nerovnostmi. T 450 a T 550 mají navíc otočnou 
rukojeť, pomocí které můžete regulovat vzdálenost trysek od čištěného objektu. 
Integrovaná rukojeť umožňuje také čištění fasád nebo garážových vrat bez rozstřiku.

Jedinečné výhody:
	Čištění veškerých vnějších ploch bez stříkající vody
	Přizpůsobení tlaku čištění
	Efektivní a snadné čištění rohů a hran
	Nanášení čisticího prostředku během čištění (T 550)
	Lehká ovladatelnost díky efektu vznášedla
	Ochranná mřížka pro štěrkové plochy

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Í Kartáče
Čištění nové generace: Revoluční kartáč Power je prvním kartáčem, který 
čistí vysokým tlakem! Čistí rychle, účinně a šetrně všechny venkovní plochy. 
Inteligentní kombinací vysokotlakého paprsku a ručního přítlaku kartáče se 
šetří energie, voda a až 30 % času. Také citlivé plochy lze čistit kartáčem 
Power šetrně a účinně. Jeho praktický trojúhelníkový tvar umožňuje čištění i 
v rozích a u hran.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Kartáče

Kartáč Power WB 150
2.643-237

Kartáč Power WB 150 k čištění citlivých ploch bez 
rozstřiku. Účinná metoda působení sestávající 
z vysokého tlaku a ručního přítlaku kartáče šetří 
energii, vodu a až 30 % času.

1.400,-

Rotační mycí kartáč 
s kloubem WB 100
2.643-236

Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech 
hladkých povrchů, jako lak, sklo nebo plast. Plynule 
nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti 
k čištění těžko přístupných míst.

1.120,-
místo

1.260,-

Kartáč na mytí ráfků
2.643-234

Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 
360° také na těžko přístupných místech. 
Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro 
stejnoměrný výsledek čištění po celém obvodu.

700,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

AKCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Kartáče

Měkký mycí kartáč  
WB 50
2.643-246

Měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění 
všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami 
šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, 
převlečnou maticí a pryžovým okrajem.

620,-

Měkký mycí kartáč  
WB 60
2.643-233

Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, 
např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní 
zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky 
pracovní šířce 248 mm.

700,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Í Příslušenství pro všechny případy
Správné příslušenství učiní z vysokotlakých čističů Kärcher multitalentované 
stroje pro značné množství doplňkových použití. Jedná se např. o otryská-
vání 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.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Příslušenství pro všechny případy

Sada na čištění potrubí  
PC 7,5, 7,5 m: 
2.637-729
PC 15, 15 m:
2.637-767

Vysoce účinná speciální sada na ucpaná potrubí 
a odtoky. 2.100,-

2.800,-

Sada pro čištění okapů  
a potrubí  
PC 20, 20 m
2.642-240

Systémové řešení 2 v 1 k rychlému a snadnému 
čištění okapů a potrubí. Čistič okapů postupuje 
samostatně a efektivně čištěným okapem. Hadice 
pro čištění potrubí spolehlivě uvolňuje ucpané 
potrubí a odpady od nečistot. 
S 20 m vysokotlakou hadicí (viz strana 46)

2.800,-
místo

3.335,-

Variabilní kloub
2.640-733

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

760,-

Ochrana proti rozstřiku 
pro rotační trysku
2.640-916

Ochrana proti rozstřiku pro rotační trysku. 
Spolehlivě chrání uživatele před stříkající 
vodou – především při čištění rohů a hran. 
K nasunutí na všechny rotační trysky Kärcher 
(kromě 4.763-184).

810,-

Organizační systém  
„Organiser“
2.641-630

Organiser od firmy Kärcher – praktický nástěnný 
držák pro přehledné ukládání příslušenství Kärcher. 
Se dvěma moduly pro flexibilní montáž. Ideální pro 
ochranu mycích kartáčů před deformací.

840,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

• značka každý metr

• pružný značkovací kroužek

•  vylepšená ochrana proti 

zlomení

AKCE
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Příslušenství pro všechny případy

Sada pro čištění podvozků
2.642-561

Vysoce účinný čistič podvozků k účinnému 
a snadnému odstraňování nečistot, bláta, 
rozbředlého sněhu, písku a zaschlé soli. Včetně 
ošetřovací trysky používané k nanášení vosku na 
podvozky. Vhodný pro veškeré světlé výšky 
vozidel od 11 cm do 38 cm od sportovních vozů 
přes terénní či obytné automobily až po přívěsy. 
Včetně ošetřovací trysky a vosku na podvozky 
250 ml.

3.920,-

Sací hadice  
SH 5 eco!ogic
2.643-100

Umožňuje nasávání vody z alternativních zdrojů, 
například ze sudů na dešťovou vodu. 5 m dlouhá 
s funkcí zpětného proplachování filtru, neobsahuje 
ftaláty ani PVC, je z 90 % recyklovatelná a navíc 
balená s maximální šetrností vůči životnímu 
prostředí.

980,-

Vodní filtr
4.730-059

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

480,-

Sada k otryskávání  
vodou a pískem
2.638-792

Sada k otryskávání vodou a pískem k odstranění rzi, 
barvy a ulpívajících nečistot ve spojení s tryskacím 
prostředkem Kärcher.
 

2.240,-

Adaptér pro  
zahradní hadici 
2.640-732

K připojení mycích kartáčů Kärcher na zahradní 
hadici.

390,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
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Í Vysokotlaké hadice
Jako náhradní hadice nebo prodlužovací hadice pro ještě větší flexibilitu – 
vysoce kvalitní hadice Kärcher zvládnou všechny nároky. Lze je obdržet jak 
s praktickou rychlospojkou Quick Connect, tak také s klasickou šroubovací 
přípojkou. Pomocí sady pro dodatečné vybavení lze staré stroje dodatečně 
vybavit komfortním systémem Quick Connect. Jedinou výjimku představují 
stroje s bubnem na hadici.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Prodloužení vysokotlaké hadice, systém do roku 2007

Prodloužení vysokotlaké 
hadice XH 10,  
10 m, K 2–K 7
6.389-092

Prodloužení vysokotlaké hadice pro lepší flexibilitu. 
Stroje tříd K 2–K 7 se šroubovací přípojkou (bez Quick 
Connect). 10 m robustní kvalitní hadice DN 8. Zesílená 
textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou 
přípojkou pro dlouhou životnost. Připojuje se mezi stroj 
a vysokotlakou hadici.

2.380,-

Prodloužení vysokotlaké 
hadice XH 10,  
10 m, K 2–K 7
6.390-961

Prodloužení vysokotlaké hadice pro lepší flexibilitu. 
Stroje tříd K 2–K 7 s rychlospojkou Quick Connect. 10 m 
robustní kvalitní hadice DN 8. Zesílená textilní vložkou, 
s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro 
dlouhou životnost. Připojuje se mezi stroj a vysokotla-
kou hadici.

2.380,-

Prodloužení pryžové 
vysokotlaké hadice  
XH 10 R Pryž,  
10 m, K 2–K 8
6.390-096

Prodloužení pryžové vysokotlaké hadice pro lepší 
flexibilitu. Stroje tříd K 2–K 8 se šroubovací přípojkou 
(bez Quick Connect). 10 m kvalitní pryžová hadice 
s ocelovou vložkou pro delší životnost. Teplota: až 80 °C. 
Tlak: až 160 bar.

3.220,-

Prodloužení vysokotlaké hadice, systém od roku 2008 (Quick Connect)

Prodloužení vysokotlaké 
hadice XH 10 Q,  
10 m, K 3–K 7
2.641-710

Připojuje se mezi pistoli s rychlospojkou (od roku 2008) 
a vysokotlakou hadici. Robustní kvalitní hadice DN 8, 
s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou. Vhodná 
k používání s čisticími prostředky. Do 160 bar, do 60 °C.

2.520,-

Prodloužení pryžové 
vysokotlaké hadice  
XH 10 QR pryž,  
10 m, K 5–K 7
2.641-708

Kvalitní pryžová hadice s ocelovou vložkou pro vyšší 
flexibilitu. Do 160 bar, do 80 °C.

3.360,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Sady s náhradní vysokotlakou hadicí, systém od roku 1992

Sada s náhradní 
 vysokotlakou hadicí HK 4,  
4 m, K 2
2.643-312

VT adaptér, pistole, VT hadice 4 m, max. 110 bar. 
K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od 
modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný 
systém Quick Connect.

1.120,-

Sada s náhradní 
 vysokotlakou hadicí 
HK 7,5,  
7,5 m, K 2–K 7
2.641-828

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

1.960,-

Sada s náhradní 
 vysokotlakou hadicí 
HK 12,  
12 m, K 2–K 7
2.642-953

VT adaptér, pistole, VT hadice 12 m, max. 160 bar. 
K přestrojení starších vysokotlakých čističů (od 
modelového roku 1992) na jednoduchý a pohodlný 
systém Quick Connect.

2.240,-

Vysokotlaké adaptéry
4.470-041

Pro systémy Quick Connect vhodné pro všechny 
vysokotlaké čističe Home & Garden (od modelového 
roku 1992).

280,-

Ostatní

Adaptér B
2.642-893

Adaptér B k připojení vysokotlakého čističe se 
šroubovací přípojkou (do roku výroby 1989).

980,-

Pistole Quick Connect  
G 160 Q
2.642-172

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect 
s vložkami Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.

980,-

Pistole G 160
2.641-959

Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher 
Consumer třídy K 2 – K 7. Pro všechny vysokotlaké 
čističe, u kterých je vysokotlaká hadice připevněna na 
pistoli klipem (bez Quick Connect).

760,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
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Í Pracovní nástavce a prodloužení
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 efektivnímu a pohodlnému čištění výše po-
ložených míst – Kärcher nabízí pro každé použití vhodný pracovní nástavec 
s odpovídajícím příslušenstvím.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Pracovní nástavce a prodloužení

Multi-Power-Jet**  
MP 145, K 3–K 5
2.643-239
MP 160, K 6–K 7
2.643-238

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

1.570,-

1.570,-

Pracovní nástavec  
Vario Power***
VP 120, K 2:
2.643-241
VP 145, K 3–K 4:
2.643-235
VP 160, K 5–K 7:
2.643-242

Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením 
pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího 
prostředku po vysokotlaký paprsek.

980,-
 

1.040,-

1.040,-

Rotační tryska****
DB 145, K 2–K 4, 
2.643-244
DB 160, K 5–K 7:
2.643-243

Rotující vysokotlaký paprsek s čisticí silou vyšší o 50 %. 
Pro silně ulpívající nečistoty a znečištění v silných 
vrstvách.

1.540,-

1.540,-

Vario Power Jet  
Short 360° VP 145 S  
K 2–K 4
2.643-253
Vario Power Jet  
Short 360° VP 160 S  
K 5–K 7
2.643-254

Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku 
a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro 
čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko 
u sebe.

980,-

980,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

** 5 různých druhů paprsku 
pracovního nástavce Multi- Power-
Jet

*** Pracovní nástavec Vario Power:
plynulé přepínání z vysokého 
tlaku na nízký

**** Rotační tryska:
rotující bodový paprsek pro 
zvlášť silné čištění
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Pracovní nástavce a prodloužení

Úhlový pracovní  
nástavec
2.638-817

Okapy, podběhy kol a další těžce přístupná místa  
budou obratem ruky opět čistá;  
délka cca 1 m.

1.680,-

Prodloužení pracovního 
nástavce
2.643-240

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

530,-

Třístupňové prodloužení 
pracovního nástavce
2.639-722

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

1.960,-

Teleskopický pracovní 
nástavec
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. S popruhem přes rameno, bajonetovým 
připojením a integrovanou, ergonomicky uzpůsobitelnou 
pistolí. Hmotnost cca 2 kg.

3.450,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Sady příslušenství

Sada příslušenství  
„Bike Cleaning“
2.643-551

Nová sada příslušenství Bike Cleaning je sada k čištění 
motocyklů a péči o ně a podobné stroje. Tato praktická 
sada obsahuje veškeré díly příslušenství, které 
potřebujete k optimálnímu kompletnímu očištění vašeho 
vozidla. Pro veškeré vysokotlaké čističe Kärcher 
Consumer tříd K 2 – K 7.

1.790,-

Sada příslušenství  
„Car Cleaning“
2.643-554

Nová sada příslušenství Car Cleaning je sada k čištění 
automobilů a péči o ně. Tato praktická sada obsahuje 
veškeré díly příslušenství, které potřebujete k optimální-
mu kompletnímu očištění vašeho vozidla. Pro veškeré 
vysokotlaké čističe Kärcher Consumer tříd K 2 – K 7.

1.990,-

Sada příslušenství  
„Wood Cleaning“
2.643-553

Nová sada příslušenství Wood Cleaning je sada k čištění 
a ochraně veškerých dřevěných povrchů a k péči o ně. 
Tato praktická sada obsahuje veškeré díly příslušenství, 
které potřebujete k optimálnímu kompletnímu vyčištění. 
Pro veškeré vysokotlaké čističe Kärcher Consumer tříd 
K 2 – K 7.

2.890,-

Pěnovací trysky

Pěnovací tryska  
Connect ’n’ Clean
FJ 10 C

Rychlovýměnný systém pro nanášení čisticího 
prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čisticího 
prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. Lze 
zakoupit v sadě s různými čisticími prostředky.

Čistič kamene (1 l) 2.643-145

Čistič na automobily (1 l) 2.643-144

Pěnový čistič (1 l) 2.643-143

840,-

840,-

840,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Sady příslušenství
Může se jednat o dřevěné nebo kamenné plochy, různá vozidla nebo 
jízdní kola: Nové sady příslušenství od společnosti Kärcher zajistí dokonalé 
vyčištění. Praktický a snadno použitelný kartáč Power zaručí v kombinaci 
s mnoha speciálními čisticími prostředky Kärcher skvělé výsledky čištění. 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Í Čisticí a ošetřující prostředky pro soukromé uživatele
Čisticí prostředky Kärcher jsou vždy přesně přizpůsobené použití s danými 
stroji. To nezaručuje pouze optimální výsledky čištění, ale navíc šetří vodu, 
čas a energii. Snadná biologická odbouratelnost je samozřejmostí. V případě 
nového univerzálního čističe eco!ogic jde společnost Kärcher ale ještě o krok 
dále a k jeho výrobě používá výhradně tenzidy ze 100 % obnovitelných suro-
vin – další plus pro ochranu životního prostředí.

Popis produktu Použití Obj. č.
Cena 
v Kč*

Univerzální čisticí prostředky

Univerzální čistič eco!ogic
Silný a ekologický univerzální čistič s tenzidy 
ze 100 % obnovitelných surovin a s láhví 
z materiálu na bázi cukrové třtiny. Bez 
námahy odstraní oleje, tuky a znečištění 
s obsahem minerálů kolem domu, na zahradě 
a při čištění vozidel. 
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe
Láhev připojte k vysokotlakému čističi, 
sací hadičku vložte do láhve nebo 
čisticí prostředek nalijte do nádrže. 
Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte 
krátce působit a poté důkladně 
opláchněte pod vysokým tlakem.

6.295-747 220,-

Univerzální čistič
Silný univerzální čistič k použití s vysokot-
lakými čističi Kärcher. S novou aktivní 
složkou pro rozpouštění nečistot, která bez 
námahy odstraňuje i studenou vodou oleje, 
tuky a úporné minerální nečistoty. Možnost 
použití všude kolem domu, v rámci zahrady 
a při čištění vozidel.  
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe
Láhev připojte k vysokotlakému čističi, 
sací hadičku vložte do láhve nebo 
čisticí prostředek nalijte do nádrže. 
Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte 
krátce působit a poté důkladně 
opláchněte pod vysokým tlakem.

6.295-753 200,-

Univerzální čistič RM 555
Intenzivní víceúčelový čistič odstraní bez 
potíží oleje, tuky a znečištění s obsahem 
minerálů. Na zahradní nábytek, vozidla, 
fasády a všechny voděodolné povrchy.  
Objem: 5 l

Pomocí vysokotlakého čističe nebo 
ručně
Nanášejte vysokotlakým čističem nebo 
při ručním použití přimíchejte do 
kbelíku v poměru 1 : 10 a nanášejte 
houbou. Nechte krátce působit, poté 
důkladně opláchněte. 

6.295-357 560,-

Glass Finisher
Šetří čas a námahu: Prostředek Glass 
Finisher zaručí dlouhodobou čistotu beze 
skvrn nebo šmouh a hodí se zvláště pro 
velké a těžko dostupné okenní plochy (např. 
zimní zahrady nebo skleněné fasády). 
S ochranným aditivem proti opětovnému 
znečištění. U skleněných ploch s povrcho-
vou úpravou je bez účinku. 
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe 
Proveďte předběžné vyčištění skleněné 
plochy pomocí univerzálního čističe 
a mycího kartáče. Čisticí prostředek 
důkladně opláchněte. Naneste Kärcher 
Glass Finisher a následně smyjte 
pomocí vysokotlakého čističe. Ponechte 
povrch oschnout.

6.295-474 220,-

Tryskací prostředek
Jemný tryskací prostředek (se zrnitostí 
0,2–0,8 mm) k čištění kabřince, cihel, oceli, 
tvrdého dřeva nebo betonu. Nejvhodnější 
pro odstraňování rzi a laku. 

Pro vysokotlaké čističe společně se 
sadou k otryskávání pískem/kapalinami 
Kärcher (strana 49).

25kg pytel 
6.280-105

25kg kbelík 
6.280-106

700,-

1.120,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
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Popis produktu Použití Obj. č.
Cena 
v Kč*

Kolem domu: použití s vysokotlakými čističi

Čistič kamene 3 v 1
Jedinečné složení 3 v 1: maximální čisticí 
účinek, účinná složka proti řasám, ochrana 
proti větru a povětrnostním vlivům. 
Vysoká účinnost čištění, ošetření 
a ochrana v jednom kroku. Na kamenné 
terasy, zdi a fasády. 
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe
Láhev připojte k vysokotlakému čističi, 
sací hadičku vložte do láhve nebo čisticí 
prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte 
pod nízkým tlakem, nechte krátce působit 
a důkladně opláchněte pod vysokým 
tlakem. Opětovným nanesením se 
zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.

6.295-765 220,-

Čistič dřeva 3 v 1
Jedinečné složení 3 v 1: maximální čisticí 
výkon, složka pro ochranu proti UV záření 
a intenzivní ošetření. Vysoká účinnost 
čištění, ošetření a ochrana v jednom 
kroku. Na všechny dřevěné povrchy 
s povrchovou úpravou a bez povrchové 
úpravy ve venkovním prostředí. 
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe
Láhev připojte k vysokotlakému čističi, 
sací hadičku vložte do láhve nebo čisticí 
prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte 
pod nízkým tlakem, nechte krátce působit 
a důkladně opláchněte pod vysokým 
tlakem. Opětovným nanesením se 
zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.

6.295-757 220,-

Čistič plastů 3 v 1
Jedinečné složení 3 v 1: maximální čisticí 
výkon, ochrana barev a materiálu. Vysoká 
účinnost čištění, ošetření a ochrana 
v jednom kroku. Na zahradní nábytek, 
okenní rámy a jiné povrchy z plastu.  
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe
Láhev připojte k vysokotlakému čističi, 
sací hadičku vložte do láhve nebo čisticí 
prostředek nalijte do nádrže. Nanášejte 
pod nízkým tlakem, nechte krátce působit 
a důkladně opláchněte pod vysokým 
tlakem. Opětovným nanesením se 
zintenzivní ošetřovací a ochranný účinek.

6.295-758 220,-

Čisticí prostředek na kámen a fasády
Bez námahy odstraňuje oleje, tuky, saze, 
prach, řasy a znečištění způsobená 
zplodinami z kamenných a hliníkových 
fasád, kamenných zdí, teras a jiných 
kamenných povrchů. Objem: 5 l

Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně
Nanášejte vysokotlakým čističem nebo 
při ručním použití přimíchejte do kbelíku 
v poměru 1 : 10 a nanášejte houbou. 
Nechte krátce působit a důkladně 
opláchněte.

6.295-359 480,-

Čisticí prostředek na dřevo
Na důkladné čištění všech voděodolných 
dřevěných povrchů s povrchovou úpravou 
a bez povrchové úpravy, jako zahradního 
nábytku, dřevěných podlah a teras. 
Mimořádně šetrný k materiálu. Objem: 5 l

Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně
Nanášejte vysokotlakým čističem nebo 
při ručním použití přimíchejte do kbelíku 
v poměru 1 : 10 a nanášejte houbou. 
Nechte krátce působit a důkladně 
opláchněte. 

6.295-361 480,-

Čisticí prostředek na plasty
Na důkladné čištění zahradního nábytku, 
plastových okenních rámů, dětských 
klouzaček a jiných plastových povrchů. 
Mimořádně šetrný k materiálu. 
Objem: 5 l

Pomocí vysokotlakého čističe nebo ručně
Nanášejte vysokotlakým čističem nebo 
při ručním použití přimíchejte do kbelíku 
v poměru 1 : 10 a nanášejte houbou. 
Nechte krátce působit a důkladně 
opláchněte. 

6.295-358 450,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Popis produktu Použití Obj. č.
Cena 
v Kč*

Péče o vozidla: použití s vysokotlakými čističi

Autošampon 3 v 1
S jedinečným složením 3 v 1: maximální 
čisticí výkon díky aktivní složce pro 
rozpouštění nečistot, složce pro rychlé 
schnutí a složce pro mimořádně vysoký 
lesk. Vysoká účinnost čištění, ošetření 
a ochrana v jednom kroku. Šetrné čištění 
veškerých vozidel. 
Objem: 1 l

Pomocí vysokotlakého čističe
Láhev připojte k vysokotlakému čističi, 
sací hadičku vložte do láhve nebo 
čisticí prostředek nalijte do nádrže. 
Nanášejte pod nízkým tlakem, nechte 
krátce působit a důkladně opláchněte 
pod vysokým tlakem. Opětovným 
nanesením se zintenzivní ošetřovací 
a ochranný účinek.

6.295-750 220,-

Autošampon
Mírně alkalický pěnivý čisticí prostředek 
pro důkladné čištění vozidel. Nezávadný 
pro životní prostředí a mimořádně šetrný 
vůči všem lakovaným a plastovým 
povrchům. 
Objem: 5 l, 10 l

Pomocí vysokotlakého čističe nebo 
ručně
Nanášejte vysokotlakým čističem nebo 
při ručním použití přimíchejte do 
kbelíku v poměru 1 : 10 a nanášejte 
houbou. Nechte krátce působit 
a důkladně opláchněte.

6.295-360  
(5 l)
6.295-671  
(10 l)

420,-

560,-
místo
820,-

Péče o vozidla: použití s pěnovacími tryskami

Ultra pěnový čistič
Mimořádně pěnivý pro ještě intenzivnější 
čištění. Nový aktivní prostředek pro 
rozpouštění špíny na olej, mastné 
nečistoty a typické znečištění vozidel a na 
nečistoty ze silničního provozu.  
Bez fosfátů a šetrný k materiálu.
Objem: 1 l

Pomocí pěnovací trysky
Ultra pěnový čistič nalijte do nádrže 
pěnovací trysky, dávkování nastavte 
podle stupně znečištění na min. nebo 
max. a nanášejte. Nechte krátce působit, 
vyčistěte kartáčem a opláchněte pod 
vysokým tlakem. Nenechávejte 
zaschnout.

6.295-743 220,-

Péče o vozidla: použití na podvozky

Vosk na podvozky
Ošetřující vosk na podvozky pro aplikaci 
pomocí čističe podvozků ve spojení 
s ošetřovací tryskou. Intenzivní péče pro 
podvozky a ochrana proti soli zabezpečuje 
účinnou ochranu před nečistotami ze 
silničního provozu, posypovou solí 
a korozí. Objem: 1 l

Pomocí ošetřovací trysky čističe 
podvozků
Naplňte do nádržky ošetřovací trysky 
čističe podvozků a nanášejte. Přitom 
pomalu přejeďte celý podvozek vozidla.

6.295-759 390,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

AKCE
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Popis produktu Použití Obj. č.
Cena 
v Kč*

Péče o vozidla: ruční použití

Čistič disků kol
Šetrně odstraňuje z ocelových disků 
a disků z lehkých slitin brzdný prach, 
posypovou sůl atd. Inteligentní změna 
barvy ukáže, kdy lze čisticí prostředek 
opláchnout. 
Objem: 500 ml

Ručně
Nastříkejte na suchý, studený disk. 
Nechte působit, dokud se čisticí 
prostředek nezbarví červeně. Použití 
kartáče podpoří čisticí výkon. Poté 
opláchněte pod vysokým tlakem. 
Nečistěte horké díly.

6.295-760 280,-

Odstraňovač hmyzu
Šetrně odstraňuje hmyz z lakovaných 
povrchů, mřížky chladiče, vnějších 
zrcátek, skel a plastů. 
Objem: 500 ml

Ručně 
Nastříkejte na suchou studenou plochu, 
nechte působit 3–5 min, poté důkladně 
opláchněte pod vysokým tlakem. 
Použití kartáče podpoří čisticí výkon.

6.295-761 250,-

Gelový čistič skel
Pro manuální čištění skleněných 
a zrcadlových ploch i lesklých, vodotěs-
ných povrchů. Odstraňuje i mastná 
a olejová znečištění. Gelová konzistence 
zabraňuje stékání na svislých plochách. 
Objem: 500 ml

Ručně
Nastříkejte na povrch, rovnoměrně 
rozetřete hadrem a poté vyleštěte.

6.295-762 250,-

Čistič motocyklů
K ručnímu čištění jednostopých vozidel. 
Šetrně a účinně odstraňuje prach z brzd, 
otěr z pneumatik, hmyz, bláto, nečistoty 
obsahující olej atd. 
Objem: 500 ml

Ručně
Nastříkejte na suchý, studený motocykl, 
nechte působit 3–5 min a důkladně 
opláchněte pod vysokým tlakem. 
Nečistěte horké díly. Použití kartáče 
podpoří čisticí výkon.

6.295-763 280,-

Speciální použití

Pěnovací tryska FJ 6
Vhodná k vytváření a nanášení účinné 
pěny k čištění i k aplikaci ošetřovacích 
prostředků na automobily, dřevěné, 
kamenné plochy a na fasády. 
Objem: 600 ml

2.643-147 560,-

Láhev s rozprašovačem
Pomocí láhve s rozprašovačem s funkcí 
pumpičky lze bez námahy nanášet čisticí 
a ošetřující prostředky.

Ručně
Naplňte čisticí nebo ošetřující 
prostředek, pumpováním vytvořte 
v láhvi tlak, nastavte paprsek 
rozprašování a nanášejte.

6.394-374 560,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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ZAMETACÍ STROJE

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 vynaložení síly a bez 
námahy – tak člověka zametání baví. 

3 Nejsnadnější vyjímání

Nádobu na zametené nečistoty u zametacích strojů Kärcher 
lze za účelem vysypání zcela jednoduše vyjmout – uchopit, 
zvednout, hotovo. 

Zametání – 5× rychleji než pomocí koštěte
Zametání může být tak jednoduché. Zametacími stroji firmy Kärcher vyčistíte rychle, pohodlně a spoleh-
livě 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.
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ZAMETACÍ STROJE

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 lopatkou. Zametené nečisto-
ty jsou spolehlivě dopraveny do zásobníku na nečistoty: snadno, rychle a čistě. Tak se zametá dnes!

Nekomplikované a kompaktní
Všechny naše zametací stroje uklidíte několika 
málo pohyby s malými nároky na místo: jednodu-
še sklopíte rukojeť a zametací stroj postavíte 
kolmo. A hotovo!

S 750

	Nastavitelné držadlo s komfortní rukojetí 
	Úložná poloha
	Zvlášť velký postranní kartáč
	Nastavitelný přítlak postranního kartáče
	Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty

Technické údaje

Max. plošný výkon m²/h 2 500

Pracovní šířka s postranními kartáči mm 700

Pracovní šířka bez postranních kartáčů mm 480

Nádoba na zametené nečistoty l 32

Hmotnost, pohotovostní kg 13,0

Rozměry (D × Š × V) mm 940 × 770 × 1090

Objednací číslo 1.766-910

Cena v Kč* 9.090,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
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ZAMETACÍ STROJE

S 650 S 550

	Nastavitelné držadlo s komfortní rukojetí 
	Úložná poloha
	Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty
	Dva postranní kartáče

	Nastavitelné držadlo
	Úložná poloha
	Samostatně stojící nádoba na zametené nečistoty
	Jeden postranní kartáč

1800 1 600

650 550

– –

16 16

11,0 11,0

690 × 670 × 930 690 × 610 × 930

1.766-300 1.766-200

4.190,- 3.290,-

Nádoba na nečistoty 
s velkým objemem
Stroj S 750 nabízí 
velkorysou nádobu 
s dostatkem prostoru pro 
velké množství zametených 
nečistot. 

Nejsnadnější vyjímání
Nádobu na zametené 
nečistoty u zametacích 
strojů Kärcher lze za účelem 
vysypání zcela jednoduše 
vyjmout – uchopit, 
zvednout, hotovo. 
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1 Silné jako nikdy předtím

Díky speciálním motorům s účinným využitím elektrické 
energie a rovněž díky konstrukci strojů a příslušenství, 
která je optimalizovaná z hlediska proudění vzduchu, jsou 
multifunkční vysavače Kärcher nejsilnějšími vysavači 
všech dob pro koncové spotřebitele. Přehled výhod: opti-
mální zachycení nečistot, vysoká úspora času, všestranné 
možnosti použití.

2 Komfortní jako nikdy předtím

Inovativní technika vyjmutí filtru používaná od modelů 
střední třídy umožňuje komfortní demontáž filtru za ně-
kolik sekund. Přitom je plochý skládaný filtr známý z pro-
fesionální oblasti uložený v kazetě v hlavě stroje – pro 
mimořádně rychlou demontáž ve dvou krocích. Jednoduše 
odklopte filtrační kazetu, filtr vyjměte – hotovo! Přehled 
výhod: rychlá a pohodlná demontáž filtru, bez kontaktu 
s nečistotami a bez zvíření prachu.

3 Důkladně jako nikdy předtím

Zcela nově vyvinuté příslušenství, jako podlahová hubice, 
trubky, sací hadice nebo rukojeť, garantují u všech nových 
modelů perfektní výsledky čištění a maximální komfort při 
používání. Vysát lze všechny druhy nečistot, a to rychle 
a beze zbytku. Přehled výhod: perfektní výsledky čištění, 
nejvyšší komfort, minimální vynaložení síly, maximální 
volnost pohybu, bez ucpávání a přerušení práce.

4 Trvale vysoký sací výkon

Integrovaná funkce čištění filtru umožňuje rychlé a účinné 
čištění znečištěných filtrů u všech vysavačů špičkové řady 
MV 5-6 stisknutím tlačítka vyčištění. Tak můžete pracovat 
i při obtížném čištění s konstantně vysokou sací silou. 
Přehled výhod: není nutné ruční čištění, žádný kontakt 
s nečistotami, enormní sací síla.

Nejsilnější vysavače všech dob
Všestranně použitelné multifunkční vysavače Kärcher přesvědčí vynikající sací silou, nízkou spotřebou 
elektrické energie, speciálně vyvinutými podlahovými hubicemi a velmi komfortním příslušenstvím. 
 Nezáleží na tom, zda se jedná o suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty: Nová generace vysavačů 
zajistí vždy optimální zachycení nečistot a perfektní výsledky čištění.

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE
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Označení výkonu Kärcher
Multifunkčni vysavače Kärcher mají výkon označen dvěma ukazateli pro každou třídu stroje: spotřeba 
elektrického proudu a výkon. Zářný příklad: Sací výkon nejsilnějších modelů špičkové třídy MV 6 P 
Premium odpovídá sacímu výkonu 2 000 W multifunkčního vysavače Kärcher modelové řady roku 2013. 
Skutečný elektrický příkon je ale jen 1 300 W.

* V porovnání multifunkčními vysavači Kärcher 2013

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE
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Nové příslušenství – vyšší komfort, větší čistota
Standardní příslušenství bylo vyvinuto speciálně pro multifunkční vysavače Kärcher a umožňuje v kom-
binaci s nimi netušenou účinnost čištění. Podlahové hubice se dostanou všude. Dva kartáčové pásky 
nebo dvojité pryžové stírací lišty optimálně odstraní mokré nebo suché nečistoty. A také flexibilní sací 
hadice s odnímatelnou, ergonomickou rukojetí výrazně zvyšuje komfort. 

1 Prvotřídní podlahové hubice

Nezáleží na tom, zda se jedná o suché, mokré, hrubé nebo 
jemné nečistoty: speciálně vyvinuté podlahové hubice 
zaručují perfektní zachycení nečistot, přesvědčí optimálním 
skluzem a lze je snadno a rychle přizpůsobit mokrým nebo 
suchým nečistotám. U podlahové hubice s klipy se změna 
provádí výměnou nástavce, u přepínatelné podlahové 
hubice pohodlně nožním spínačem. Speciální podlahové 
hubice zaručují pohodlné vysávání. Přehled výhod: rychlé 
a úplné odstranění nečistot, ideální pro mokré a suché 
nečistoty, vysávání s malým vynaložením síly. 

2 Odnímatelná rukojeť

Ergonomicky tvarovaná, odnímatelná rukojeť zajišťuje 
optimální vedení vzduchu. Navíc zaručuje ergonomické 
držení těla během vysávání, protože se příslušenství 
rychle a pohodlně nasune přímo na sací hadici. U tříd 

vysavačů MV 5+6 brání speciální složení materiálu rukojeti 
elektrostatickému nabíjení a umožňuje bezproblémové vy-
sávání – také při renovacích. Přehled výhod: bez ucpávání, 
jednoduché a pohodlné vysávání ve stísněném prostoru, 
bezpečná ochrana před elektrostatickým výbojem.

3 Optimalizovaná sací hadice

Sací hadice nabízejí větší průchodnost a jsou velmi pružné. 
Přehled výhod: bez ucpávání, vysávání bez přerušení 
práce, vysoká volnost pohybu.

4 Stabilní plastové trubky

Plastové trubky se představují ve vylepšené kvalitě. 
Vyznačují se vysokou zatížitelností a dlouhou životností. 
Přehled výhod: vyšší kvalita pro delší životnost.

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE



71



71

PR
O

 V
N

IT
ŘN

Í P
O

U
ŽI

TÍ

Pro každý požadavek příhodný stroj
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Home and Garden

Malé  
množství  
vody

         

Auto          

Vstupní  
prostor          

Sklep          

Dílna/ 
domácí dílna          

Funkce fukaru          

Garáž          

Venkovní  
prostor          

Velké  
množství  
vody

         

Renovace          

Použití  
nářadí          

 = Doporučené použití stroje
 = Použití stroje se nedoporučuje

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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MV 5 Premium Renovation Kit

 Výkon jako 1 800 W vysavač
  Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Čištění filtru
 Sada pro hrubé nečistoty

Vybavení

Sací hadice (35 mm) 2,2 m

Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou

Sací trubky 2 × 0,5 m (35 mm) plast

Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot přepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

Plochý skládaný filtr ve filtrační kazetě

Štěrbinová hubice 

Filtrační sáček vlies

Funkce fukaru 

Parkovací poloha 

Čištění filtru 

Výpustný šroub -

Uložení příslušenství na stroji 

Technické údaje

Výkon odpovídá** W 1 800

Příkon W 1 100

Nádoba l 25, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 5

Jmenovitý průměr příslušenství mm 35

Hmotnost kg 8,2

Rozměry (D × Š × V) mm 420 × 380 × 625

Objednací číslo 1.348-238

Cena v Kč* 6.390,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** V porovnání s multifunkčními vysavači Kärcher 2013

Špičková třída – silnější a komfortnější
Nový špičkový model od firmy Kärcher má příkon pouze 1 300 W a zároveň nabízí sílu vysavače s pří-
konem 2 000 W**. Kromě toho poskytuje nejvyšší třída vše nezbytné pro účinnou a pohodlnou práci: 
plochý skládaný filtr ve filtrační kazetě pro rychlé a čisté vyjmutí, integrované čištění filtru pro bleskové 
obnovení sacího výkonu, nové komfortní příslušenství pro perfektní čistotu, velké nádoby na velké 
množství nečistot a úložný systém pro bezpečné ukládání příslušenství.

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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Extrémně silné
Speciální motory, 
konstrukce stroje 
a příslušenství zajišťují 
vysoký výkon modelů MV.

Flexibilní a bezprašné
Zásuvka s automatickým 
zapínáním a vypínáním 
u typů MV 5 P, 5 P Premium 
a 6 P Premium. Při připojení 
elektrického nářadí je 
možné vysávat nečistoty již 
v okamžiku jejich vytvoření.

MV 6 P Premium

 Výkon jako 2 000 W vysavač
  Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Čištění filtru
  Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním
 Výpustný šroub pro vodu

Vybavení

Sací hadice (35 mm) 2,2 m

Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou ochranou

Sací trubky 2 × 0,5 m (35 mm) ušlechtilá ocel

Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot přepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

Plochý skládaný filtr ve filtrační kazetě

Štěrbinová hubice 

Filtrační sáček vlies

Funkce fukaru 

Parkovací poloha 

Čištění filtru 

Výpustný šroub 

Uložení příslušenství na stroji 

Technické údaje

Výkon odpovídá** W 2 000

Příkon W 1 300

Nádoba l 30, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 6

Jmenovitý průměr příslušenství mm 35

Hmotnost kg 9,4

Rozměry (D × Š × V) mm 420 × 380 × 670

Objednací číslo 1.348-272

Cena v Kč* 6.990,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** V porovnání s multifunkčními vysavači Kärcher 2013

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE
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Nejjednodušší vyjmutí filtru
Inovativní, patentovaná 
technika pro pohodlnou 
demontáž filtru bez 
kontaktu s nečistotami: 
odjistěte a vyjměte kazetu, 
hotovo.

Čistě pouhým 
stisknutím tlačítka
Maximální sací výkon 
během několika sekund: 
Díky integrovanému čištění 
filtru přenášejí silné 
impulzní proudy vzduchu 
nečistotu do nádoby 
pouhým stisknutím tlačítka. 

MV 5 Premium MV 5

 Výkon jako 1 800 W vysavač
 Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Čištění filtru

 Výkon jako 1 800 W vysavač
 Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Čištění filtru

2,2 m 2,2 m

s elektrostatickou ochranou s elektrostatickou ochranou

plast plast

přepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky přepínatelná s 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

ve filtrační kazetě ve filtrační kazetě

 

vlies vlies

 

 

 

- -

 

1 800 1 800

1 100 1 100

25, ušlechtilá ocel 25, plast

5 5

35 35

8,2 7,9

420 × 380 × 625 420 × 380 × 625

1.348-230 1.348-190

5.390,- 4.790,-

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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Střední třída – extrémně silná
To nabízí jen Kärcher: filtrační systém z profesionální oblasti – ve spojení s jedinečnou patentovanou 
technologií vyjmutí filtru. Filtr lze kdykoli rychle vyjmout bez kontaktu s nečistotami. Stroje střední třídy 
se prezentují s výkonem 1 600 W vysavače** při současně extrémně nízkém příkonu (1 000 W). Nové 
příslušenství vám pomůže rychle a pohodlně odstranit všechny druhy nečistot.

MV 4 Premium

 Výkon jako 1 600 W vysavač
 Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Hygienický vliesový filtrační sáček

Vybavení

Sací hadice (35 mm) 2,2 m

Odnímatelná rukojeť 

Sací trubky 2 × 0,5 m (35 mm) plast

Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

Plochý skládaný filtr ve filtrační kazetě

Štěrbinová hubice 

Filtrační sáček vlies

Funkce fukaru –

Parkovací poloha 

Uložení příslušenství na stroji 

Technické údaje

Výkon odpovídá** W 1 600

Příkon W 1 000

Nádoba l 20, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 5

Jmenovitý průměr příslušenství mm 35

Hmotnost kg 7,2

Rozměry (D × Š × V) mm 385 × 365 × 530

Objednací číslo 1.348-150

Cena v Kč* 3.890,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** V porovnání s multifunkčními vysavači Kärcher 2013

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

Všechno vždy po ruce
Díky praktickému uložení 
příslušenství lze dodávané 
příslušenství i sací hadici vždy 
bezpečně uložit tak, aby byly 
připraveny k okamžitému 
použití.
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MV 4 Car Kit MV 4

 Výkon jako 1 600 W vysavač
 Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Hygienický vliesový filtrační sáček
 Zvláštní příslušenství pro čištění interiérů automobilů

 Výkon jako 1 600 W vysavač
 Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným filtrem
 Hygienický vliesový filtrační sáček

2,2 m 2,2 m

 

plast plast

klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

ve filtrační kazetě ve filtrační kazetě

 

vlies vlies

– –

 

 

1 600 1 600

1 000 1 000

20, plast 20, plast

5 5

35 35

7,0 7,0

385 × 365 × 530 385 × 365 × 530

1.348-114 1.348-110

3.590,- 2.990,-

Výrazně jednodušší vyjmutí filtru
Už i stroje střední třídy nabízejí techniku vyjmutí filtru pro 
jednoduchou demontáž filtru. Speciální plochý skládaný filtr 
je uložený v kazetě v hlavě stroje. Kazetu je možné zvenku 
obratem ruky odjistit a vyjmout. Nečistoty se bezpečně 
hromadí v kazetě a nerozptylují po podlaze. 

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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Základní třída – kompaktní, praktická, mnohostranná
Základní třída přesvědčí prvky vybavení, které odpovídají prvotřídním standardům. K nim patří mimo 
jiné funkce fukaru a komfortní parkovací poloha pro pohodlné uložení sací trubky a podlahové hubice. 
Speciální filtrační patrona, která patří u firmy Kärcher již k základnímu vybavení, umožňuje vysávání 
mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.

MV 3 Premium Fireplace Kit

 Nádoba z ušlechtilé oceli
 Funkce fukaru
 Parkovací poloha
 Filtr na hrubé nečistoty/popel

Vybavení

Sací hadice 2 m

Odnímatelná rukojeť 

Sací trubky 2 × 0,5 m plast

Hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

Štěrbinová hubice 

Filtrační sáček papír

Filtrační patrona standardní

Funkce fukaru 

Parkovací poloha 

Uložení příslušenství na stroji 

Technické údaje

Výkon odpovídá** W 1 400

Příkon W 1 000

Nádoba l 17, ušlechtilá ocel

Připojovací kabel m 4

Jmenovitý průměr příslušenství mm 35

Hmotnost kg 5,8

Rozměry (D × Š × V) mm 390 × 340 × 525

Objednací číslo 1.629-845

Cena v Kč* 3.590,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** V porovnání s multifunkčními vysavači Kärcher 2013

Odfouknout jak pírko
Všude tam, kde není vysávání 
možné, vám pomůže praktická 
funkce fukaru. Tak například 
odstraníte bez námahy listí ze 
štěrkového podkladu.

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE
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MV 3 Premium MV 3 P

 Nádoba z ušlechtilé oceli
 Funkce fukaru
 Parkovací poloha

  Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním pro 
použití s elektrickým nářadím

 Funkce fukaru
 Parkovací poloha

2 m 2 m

 

plast plast

klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky klipy se 2 pryžovými a 2 kartáčovými pásky

 

papír papír

standardní standardní

 

 

 

1 400 1 400

1 000 1 000

17, ušlechtilá ocel 17, plast

4 4

35 35

5,8 5,7

390 × 340 × 525 388 × 340 × 502

1.629-840 1.629-882

2.690,- 2.990,-

Bez výměny filtru
Díky speciálnímu materiálu 
filtrační patrony Kärcher 
je možné vysávat mokré 
i suché nečistoty bez 
výměny filtru.

Čistá záležitost
Zásuvka s automatickým 
zapínáním a vypínáním. Při 
připojení elektrického nářadí 
je možné vysávat nečistoty 
již v okamžiku jejich 
vytvoření. 

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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Komfortní  
a spořící čas
Nezáleží na tom, zda 
vysáváte kapaliny nebo 
suché nečistoty – univerzál-
ní vysavače Kärcher jsou 
zárukou čistoty bez 
kompromisů.

Vždy po ruce
Přívodní kabel se pověsí na 
integrovaný hák na kabel, je 
tak uklizený a vždy po ruce.

MULTIFUKČNÍ VYSAVAČE

MV 3 MV 2

 Robustní plastová nádoba
 Funkce fukaru
 Parkovací poloha

 Robustní plastová nádoba
 Filtr z pěnového materiálu
  Praktické uložení příslušenství na 

vysavači

Vybavení

Sací hadice (35 mm) 2 m 1,9 m

Odnímatelná rukojeť  -

Sací trubky 2 × 0,5 m (35 mm) plast plast

Hubice pro vysávání mokrých a suchých 
nečistot

klipy klipy

Filtrační patrona standardní -

Štěrbinová hubice  

Filtrační sáček papír papír

Funkce fukaru  -

Parkovací poloha  -

Uložení příslušenství na stroji  

Technické údaje

Výkon odpovídá** W 1 400 1 200

Příkon W 1 000 1 000

Nádoba l 17, plast 12, plast

Připojovací kabel m 4 4

Jmenovitý průměr příslušenství mm 35 35

Hmotnost kg 5,4 4,6

Rozměry (D × Š × V) mm 388 × 340 × 503 369 × 337 × 430

Objednací číslo 1.629-800 1.629-760

Cena v Kč* 2.090,- 1.790,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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AD 3.200 AD 3.000

 Kovová nádoba a hadice
 Inovační filtrační systém
 Sací trubky a podlahová hubice

 Kovová nádoba a hadice
 Inovační filtrační systém
 Zkosená ruční trubka

Vybavení

Sací hadice 1,7 m 1,7 m

Sací trubky 2 × 0,5 m pozinkovaný kov –

Podlahová hubice klipy s 2 kartáčovými pásky –

Filtrační systém plochý skládaný filtr a kovový filtr 
na hrubé nečistoty

plochý skládaný filtr a kovový filtr 
na hrubé nečistoty

Uložení příslušenství  

Technické údaje

Max. příkon W 1 200 1 200

Nádoba l 17, kov 17, kov

Připojovací kabel m 4 4

Jmenovitý průměr příslušenství mm 35 35

Hmotnost bez příslušenství kg 6,5 6,5

Rozměry (D × Š × V) mm 380 × 340 × 560 380 × 340 × 560

Objednací číslo 1.629-660 1.629-667

Cena v Kč* 3.590,- 2.990,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Vysavače na popel a suché nečistoty – výkonné a s certifikátem TÜV
Vysavače na popel a suché nečistoty s turbínou o výkonu 1 200 W si vás získají vysokou a trvalou sací 
sílou a vyznačují se maximální mírou bezpečnosti při vysávání popela. Přístroj má certifikát TÜV a již 
předem absolvoval speciálně vyvinutý testovací program TÜV. Pohodlně a bezpečně s ním odstraníte 
popel z krbu či grilu. Model AD 3.200 lze ve spojení se sací trubkou a podlahovou hubicí používat také 
jako plnohodnotný vysavač pro vysávání suchých nečistot.

Certifikát TÜV
Společnost TÜV Süd 
potvrdila v rámci 
testovací metody 
vyvinuté speciálně pro 
Kärcher, že vysavač na 
popel a suché nečistoty 
poskytuje při vysávání 
popela maximální 
bezpečnost.

VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ NEČISTOTY
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Tepovače firmy Kärcher se postarají o důkladnou čistotu do hloubky vláken při čištění kobercových 
ploch, čalounění, matrací, textilních závěsů a autosedaček. Čisticí kapalina je vstřikována pod tlakem hlu-
boko do koberce a odsávána spolu s uvolněnými nečistotami. Důkladně tak odstraní mastnotu, nečistoty 
a pachy.

Tepovače – pro čištění do hloubky vláken

Systém dvou nádrží
Samostatné nádrže na 
čistou a špinavou 
vodu – každá s rukojetí 
pro jednoduché 
vyjímání, pohodlné plně-
ní a vyprazdňování.

TEPOVAČE

SE 5.100 SE 4002 SE 4001

  Velký objem nádoby 
díky plochému 
skládanému filtru

  Lze použít také jako 
vysavač pro vysávání 
mokrých a suchých 
nečistot

  Komfortní systém 2 v 1: 
integrovaná sací hadice 
k nástřiku

  Velká, odnímatelná 
nádrž na čistou vodu

  Komfortní systém 2 v 1: 
integrovaná sací hadice 
k nástřiku

  Plus: hubice na 
hloubkové čištění 
čalounění

  Velká, odnímatelná 
nádrž na čistou vodu

  Lze použít také jako 
vysavač pro vysávání 
mokrých a suchých 
nečistot

Vybavení

Sací hadice s rukojetí k nástřiku 2 m 2 m 2 m

2 sací/rozstřikovací trubky à 0,5 m   

Hubice na mokré čištění  
s nástavcem na tvrdé plochy

  

Podlahová hubice přepínatelná klipy klipy

Štěrbinová hubice a hubice na čalounění  /   /   / 

Filtrační sáček papír papír papír

Filtry plochý skládaný filtr filtr z pěnového materiálu filtr z pěnového materiálu

RM 519   

Technické údaje

Nádrž na čistou/ 
špinavou vodu

l 4/4 4/4 4/4

Max. výkon  
turbína/čerpadlo

W 1 400/40 1 400/40 1 400/40

Pracovní šířka mm 230 230 230

Nástřikové množství l/min 1 1 1

Nástřikový tlak bar 1 1 1

Délka kabelu m 5 7,5 7,5

Hmotnost bez příslušenství kg 7,0 8,0 8,0

Rozměry (D × Š × V) mm 370 × 290 × 470 385 × 385 × 500 385 × 385 × 500

Objednací číslo 1.081-200 1.081-140 1.081-130

Cena v Kč* 9.690,- 8.490,- 6.690,-

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 84–89. 
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Firma Kärcher nabízí pro multifunkční vysavače bohaté a užitečné příslušenství pro každodenní použí-
vání a speciální úlohy. Od správné sací hubice přes vhodnou hadici až po speciální filtrační systémy jsou 
všechny naše komponenty optimálně sladěné. Tak splní multifunkční vysavače od firmy Kärcher kdykoli 
specifické požadavky příslušné oblasti použití a zajistí všude čistotu bez kompromisů.

Nové příslušenství – vyšší komfort, větší čistota

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

1 Sada na vysávání hrubých nečistot 

Hrubé nečistoty při rekonstrukcích nebo po řemeslných 
pracích je možné zvlášť účinně a pohodlně odstranit pomocí 
nové sady na vysávání hrubých nečistot. Ergonomicky 
tvarovaná rukojeť a kvalitní podlahová hubice zaručují 
maximální pracovní komfort. Díky vysoké sací síle lze 
i značná množství nečistot odstranit během pouhé chvilky. 
Dostupnost na trhu se předpokládá od dubna 2015.

2 Sada na čištění interiérů automobilů 

Ať se jedná o autokoberečky, autosedadla, různé mezi-
prostory nebo choulostivá vnitřní obložení, ověřená sada 
příslušenství umožňuje dokonalé vyčištění celého interiéru 
osobních vozidel. Společnost Kärcher tuto sadu dále 
vylepšila: Zvlášť dlouhá štěrbinová hubice se nyní dostane 
do ještě užších meziprostorů. Navíc jsou nyní k dispozici 
dva nové sací kartáče: Sací kartáč s měkkými štětinami 
umožňuje šetrné čištění choulostivých povrchů, např. na 
přístrojové desce. Sací kartáč s tvrdými štětinami zajišťuje 
skvělé výsledky čištění těžko čistitelných materiálů, jako 
jsou například autokoberečky. Čistoty se tak dosáhne 
všude, až do posledního koutku vozu. Dostupnost na trhu 
se předpokládá od dubna 2015.
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Sady příslušenství a sací hubice
Mimořádně praktické a mnohostranné: sady příslušenství a speciální hubice 
firmy Kärcher. Díky bohatým možnostem příslušenství lze multifunkční vy-
savače používat téměř všude. Sada na čištění interiérů automobilů umožňuje 
například kompletní čištění interiérů osobních vozů.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Sady příslušenství

Odsávací sada  
pro elektrické nářadí
2.863-112

Flexibilní sací hadice (1 m) včetně adaptéru 
k připojení hadice na výstupní hrdlo elektrického 
nářadí (např. kmitací pila, elektrický hoblík). 
Nečistoty vznikající při práci lze tak okamžitě 
odsávat.

560,-

Sada na čištění interiérů 
automobilů 2.863-225

Bohaté příslušenství pro veškeré čištění v autě: 
prodlužovací hadice 1,5 m, extra dlouhá štěrbinová 
hubice (350 mm), hubice pro vysávání aut, měkký 
sací kartáč, tvrdý sací kartáč, utěrka na okna, 
víceúčelová utěrka z mikrovláken.

1.820,-

Sada na vysávání hrubých 
nečistot 2.863-220

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, hubice na vysávání 
hrubých nečistot o jmenovitém průměru 60 mm.

1.820,-

Sada kartáčků pro 
automobily 2.863-221

Sada příslušenství pro čištění povrchů v interiéru 
automobilů. Sací kartáč s tvrdými štětinami zajistí 
důkladné vyčištění čalouněných povrchů a koberců, 
např. autokoberečků. Sací kartáč s měkkými 
štětinami zaručí šetrné vyčištění choulostivých 
povrchů, např. přístrojové desky a středového 
panelu.

560,-

Sada na čištění  
v domácnosti  
2dílná
2.863-002

Nožním spínačem lze podlahovou hubici pohodlně 
přepnout a použít jak na koberce, tak na tvrdé 
plochy. Hubice na čalounění umožňuje šetrné 
vysávání čalouněného nábytku a sedadel 
v automobilu.

980,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

NOVINKA 
od dubna 2015

NOVINKA 
od dubna 2015

NOVINKA 
od dubna 2015
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Sací hubice

Přepínatelná hubice pro 
vysávání mokrých 
a suchých nečistot 
s integrovaným držákem
2.863-000

Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot vás přesvědčí následujícími 
vlastnostmi: optimální zachycení nečistot při 
suchém i mokrém vysávání dvěma integrovanými 
kartáčovými pásky nebo pryžovými stíracími 
lištami. Maximálně pohodlné přizpůsobení na druh 
nečistoty nožním spínačem. Díky postranním 
kolečkům umožňujícím velmi dobrý klouzavý pohyb 
jde vysávání bez námahy. Včetně držáku pro 
odložení podlahové hubice na stroji.

700,-

Extra dlouhá štěrbinová 
hubice (350 mm)
2.863-144

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

340,-

Extra dlouhá štěrbinová 
hubice (350 mm), úzká
2.863-223

Zcela přepracovaná extra dlouhá štěrbinová hubice. 
Nyní ještě užší pro ještě lepší manipulaci.

320,-

Hubice pro automobily
2.863-145

Pro snadné a rychlé čištění autosedadel, koberců, 
zavazadlového prostoru a podlah.

420,-

Tvrdý sací kartáč
2.863-146

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

640,-

Měkký sací kartáč
2.863-147

Pro šetrné čištění choulostivých ploch ve vozidle, 
např. palubní desky.

730,-

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.

1.400,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Sada na čištění interiérů 
automobilů

Sada na vysávání 
hrubých nečistot

Sada na čištění 
v domácnosti

Odsávací sada pro 
elektrické nářadí

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

NOVINKA 
od dubna 2015
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Speciální použití
Speciální problematické úkoly vyžadují specifická řešení: Například je možné 
pomocí kvalitního kovového filtru na popel od firmy Kärcher (pro multi-
funkční vysavače) čistit krby, krbová kamna na dřevo nebo zahradní grily. 
Mimořádně praktická je i 3,5 m dlouhá sací hadice, které garantuje optimální 
volnost pohybu při práci.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Speciální použití

Filtr Basic na hrubé 
nečistoty/popel
2.863-139

Obsahuje: nádobu 20 l a pružnou kovovou sací 
hadici 1 m. K čištění krbů, zahradních grilů, kamen 
v saunách. I k odstranění hrubých nečistot, např. 
písku a pilin. 
Vhodný pro všechny multifunkční vysavače  
Home & Garden.

1.190,-

Filtr Premium na hrubé 
nečistoty/popel
2.863-161

Obsahuje: nádobu 20 l, pružnou kovovou sací hadici 
dlouhou 1 m a jemný filtr, který sám bezpečně 
zachytí i jemný prach. K čištění krbů, zahradních 
grilů, kamen v saunách i k odstranění hrubých 
nečistot, např. písku a pilin. Vhodný pro všechny 
multifunkční vysavače Home & Garden.

1.490,-

Kovová štěrbinová hubice 
(pro filtr na hrubé 
nečistoty/popel)
2.640-951

Extra dlouhá kovová štěrbinová hubice (360 mm) 
k efektivnímu odstranění popela na těžko 
přístupných místech, jako např. v krbech, 
saunových kamnech a zahradních grilech. 
Odstraňuje kromě toho i hrubé nečistoty, např. 
písek a piliny.

360,-

Prodloužení sací hadice 
3,5 m
2.863-001

Prodloužení sací hadice 3,5 m pro větší akční rádius 
během používání.

930,-

Příslušenství a filtry pro tepovače

Papírové filtrační sáčky
6.959-130

5 papírových filtračních sáčků 340,-

Filtrační patrona  
pro SE 4.xxx
6.414-552

Umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez 
výměny filtru.

420,-

Plochý skládaný filtr  
pro SE 5.xxx
6.414-498

Umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez 
výměny filtru 

360,-

Hubice na čalounění 
pro mokré čištění
2.885-018

Při použití hubice na mokré čištění čalounění budou 
čalouněný nábytek a autosedačky vyčištěny až do 
hloubky. Pracovní šířka 110 mm.

840,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE A TEPOVAČE
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Filtry a filtrační sáčky

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Filtry

Papírové filtrační sáčky 
pro WD 2.xxx & MV 2
6.904-322
pro WD 3.xxx & MV 3
6.959-130

5 kusů papírových filtračních sáčků
340,-

340,-

Vliesové filtrační sáčky  
pro MV 4, MV 5, MV 6,  
WD 4.xxx & WD 5.xxx 
2.863-006

Extrémní odolnost proti roztržení, vysoký stupeň 
odlučování prachu. Umožňují znatelně delší 
vysávání než papírové filtrační sáčky (4 ks).

420,-

Vliesové filtrační sáčky  
pro WD 7.xxx,  
WD 4.xxx & WD 5.xxx
6.904-413

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

420,-

Plochý skládaný filtr 
pro MV 4, MV 5, MV 6
2.863-005

Plochý skládaný filtr uložený v kazetě je možné 
vyměnit velmi jednoduše a rychle – zcela bez 
kontaktu s nečistotou. Pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot bez výměny filtru.

530,-

Filtrační patrona  
pro MV 2, MV 3 a WD 
2.xxx/3.xxx
6.414-552

Vhodná pro všechny uvedené typy strojů Kärcher. 
Umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez 
výměny filtru.

420,-

Filtrační patrona  
s nanoúpravou 
pro WD 4.xxx/5.xxx
6.414-960

Filtrační patrona s nanoúpravou. Plná sací síla 
zůstane zachována déle, protože filtr zůstane déle 
čistý. Vyšší stupeň zachycení prachu zajišťuje, že 
prach zůstane tam, kde má být. Umožňuje vysávání 
mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.

560,-

Plochý skládaný filtr  
s nanoúpravou 
pro SE 7.xxx
6.414-971

Umožňuje nepřetržité vysávání suchých a mokrých 
nečistot bez nutnosti výměny filtru či přerušování 
práce. Díky povrchové nanoúpravě je déle 
zachována kompletní sací síla. Tento filtr vykazuje 
velmi vysoký stupeň odlučování prachu – prach 
zůstane tam, kde má být.

530,-

Příslušenství pro vysavače na popel a suché nečistoty

Plochý skládaný filtr  
pro AD 3.xxx
6.415-953

Robustní plochý skládaný filtr pro dlouhodobý sací 
výkon

530,-

Extra dlouhá  
štěrbinová hubice  
pro AD 3.xxx
2.863-004

Extra dlouhá štěrbinová hubice (350 mm) z nehořla-
vého materiálu pro vysávání studeného popela na 
těžko přístupných místech, např. v krbu, kachlových 
kamnech, grilu.

390,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Technika vyjmutí filtru u vysavačů MV 4, 5 a 6 Delší vysávání s vliesovými 
filtračními sáčky

Filtr na popel

vliespapír

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE A VYSAVAČE NA POPEL
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1 Důkladné čištění do hloubky bez chemie!

Díky běžné, přirozené páře se parní čističe Kärcher postara-
jí o hygienickou čistotu až do hloubky pórů materiálu v celé 
domácnosti! Vysokou teplotou páry, jejím intenzivním vyví-
jením a s tím spojeným velmi dobrým provlhčením tkaniny 
odstraní stroje 99,99 %* bakterií na běžných tvrdých podla-
hových krytinách. Ať se jedná o malé a snadno ovladatelné 
stroje, o stroje s funkcí páry nonstop nebo třeba o stroje 
nejvyšší třídy: Společnost Kärcher nabízí pro jakékoli 
nároky a potřeby vhodný model, a tak i ideální alterna-
tivu k běžnému způsobu čištění. Díky funkci VapoHydro 
lze pomocí strojů nejvyšší třídy snadno odstraňovat i ty 
nejúpornější nečistoty: Stisknutím tlačítka se k páře přidá 
navíc horká voda, kterou se uvolněné nečistoty jednoduše 
odplaví. Parní čističe Kärcher jsou vhodné pro téměř veške-
ré podlahové krytiny. Tyto stroje uvolňují šetrně a účinně 
i nečistoty s obsahem tuku z povrchů v kuchyni a koupelně. 

2 Window Vac – a kapky jsou pryč

Čištění oken rychle a hladce: V podobě inovační aku stěrky 
s odsáváním Window Vac nabízí společnost Kärcher jed-
noduché, rychlé a přesvědčivě důkladné řešení pro zářivě 
čistá okna. Postup čištění je nad pomyšlení jednoduchý: 
Pomocí dodávané láhve s rozprašovačem a čisticího padu 
se nečistoty nejprve efektivně uvolní. Následně se špinavá 
voda odsaje pomocí přístroje Window Vac beze šmouh 
a kapek – pro absolutně zářivou průhlednost. 

3 Pro rychlé průběžné čištění

Bateriové koště Kärcher K 55 Plus lze podle potřeby osadit 
dvěma různými kartáči, přičemž jejich výměna probíhá 
zcela jednoduše stisknutím tlačítka. Standardní kartáč 
odstraňuje nečistoty obratem ruky a umožňuje dosažení 
optimálního výsledku čištění až k okrajům. Pomocí speci-
álně vyvinutého kartáče na zvířecí chlupy lze bez námahy 
odstranit chlupy ze všech povrchů – speciálně z koberců. 

Čisticí stroje 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 bleskurychlé výsledky. 
Naše stroje podávají plný výkon, aby uživatel šetřil sílu a čas. Na konci je vždy zářivá čistota. Takže, 
vyhrnout rukávy a jde se na věc!

*  Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech 
běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých podlahách obvyklých pro domácnosti.

ČIŠTĚNÍ V DOMÁCNOSTI – VNITŘNÍ POUŽITÍ

ODSTRANÍ

99,99 %
BAKTERIÍ

BEZ CHE MIE
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Vysávání bez filtračního sáčku
Vysavač s vodním filtrem DS 5.800 zajistí nejen čisté podlahy, ale i čerstvý a čistý vzduch, a tím pří-
jemnější klima v místnosti. Kromě silného sacího výkonu vyfiltruje díky inovačnímu vodnímu filtru ze 
vzduchu až 99,9 % prachu. Zanechá za sebou jen čistou svěžest. Protože na rozdíl od běžných vysavačů 
s filtračními sáčky využívá vysavač DS 5.800 přírodní sílu vody.

DS 5.800

 Ideální pro alergiky
 Přihrádka na příslušenství
 Filtrační sáček není nutný

Vybavení

Přepínatelná podlahová hubice 

Štěrbinová hubice 

Hubice na čalounění 

Filtr HEPA 12** 

Teleskopická sací trubka  s posuvnou manžetou

Vložka Softgrip na rukojeti 

Pomůcka pro parkovací polohu a uložení 

Odstraňovač pěny „FoamStop“ 

Technické údaje

Výkon W 900

Objem vodního filtru l 2

Akční rádius m 10,2

Objednací číslo 1.195-210

Cena v Kč* 9.090,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** EN 1822:1998   *** Snížená zátěž pyly, prachovými roztoči, 
alergeny z domácích zvířat (psi a kočky), plísněmi a bakteriemi je vědecky prokázaná.

VYSAVAČE S VODNÍM FILTREM

Vícestupňový filtrační systém – pro 99,9 % čistotu vzduchu

  Vícestupňový filtrační systém zajišťuje zachycení i mikro-
skopických částeček nečistot. Vychází z něj pouze výstupní 
vzduch vyčištěný z 99,9 %.

  Prací mezifiltr s dlouhou životností vyfiltruje z kondenzo-
vaného vlhkého vzduchu i ty nejmenší částečky.

  Vysoce výkonný filtr HEPA zadrží pyly vyvolávající alergie, 
spory plísní, bakterie a výkaly roztočů.

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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VYSAVAČE PRACHU

Evropský energetický štítek pro vysavače
To, co společnost Kärcher již dávno dokázala svými multifunkčními vysavači a tepovači, je nyní sta-
noveno předpisy pro celou Evropu: efektivně čistit s nižším výkonem. Energetický štítek platný od 
1. září 2014 pro vysavače omezuje jmenovitý výkon síťově napájených vysavačů pro vysávání suchých 
nečistot na max. 1 600 W. Každý přístroj nabízený v rámci Evropy musí být navíc označen evropským 
energetickým štítkem.

  Energetická účinnost zřejmá na první pohled
  Třída energetické účinnosti představuje 
jednotnou klasifikaci platnou pro celou Evropu, jež je 
rozpoznatelná na první pohled. Díky zařazení do tříd od  
A do G, které platí od 1. 9. 2014, je možné přímé porovnání. 
Základem pro zařazení do jednotlivých tříd energetické 
účinnosti je roční spotřeba elektrické energie (AE), jejíž 
hodnota se vypočítává z celé řady různých parametrů. 
Rozhodující je tak především příkon vysavače, nicméně do 
hodnocení se promítá rovněž účinnost čištění.

 Spotřeba elektrického proudu za rok
 Spotřeba elektrického proudu za rok (AE) se 
vztahuje na definovaný počet čisticích cyklů (50 ročně) na 
standardní obytné ploše (87 m²) a uvádí se jako referenční 
hodnota na energetickém štítku. Tato hodnota musí činit 
< 62 kWh/a (třída G) a je na energetickém štítku zvlášť 
výrazně vyznačena. Skutečná roční spotřeba elektrického 
proudu je však závislá na konkrétním využití, především 
stupni znečištění, velikosti čištěné plochy a četnosti čištění.
 

 Úroveň akustického výkonu
 Praktickým příspěvkem k ochraně životního 
prostředí není pouze úspora energie, ale je jím také snížení 
hlučnosti. Zvýšení, resp. snížení hodnoty hladiny hluku 
o 3 dB(A) odpovídá zdvojnásobení hlučnosti, resp. jejímu 
snížení na polovinu. Z toho vyplývá, že vysavač s úrovní 
akustického výkonu 78 dB(A) je pouze z poloviny tak hlučný 
jako vysavač s úrovní 81 dB(A). Energetický štítek tak 
údajem o úrovni akustického výkonu poskytuje dodatečnou, 
objektivní pomoc pro rozhodování potenciálních uživatelů.

 Třída emisí prachu
 U vysavačů má vedle čisticího výkonu význam 
také úroveň emisí prachu, která je na energetickém štítku 
uváděna v podobě zařazení do tříd A až G. Hodnoty emisí 
prachu jsou zjišťovány vždy příslušným výrobcem na 
základě standardizovaného měřicího postupu v souladu 
s nařízením EU.

 Třída čištění tvrdých podlahových krytin/koberců
 Rozdíly v čištění mezi tvrdými podlahovými 
krytinami a kobercovými plochami jsou výrazné, a nikoli 
přímo srovnatelné. V souladu s tím se uvádějí také třídy 
čištění samostatně pro tvrdé podlahy a pro kobercové 
plochy v rozsahu A až G. 
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VYSAVAČE PRACHU

Úsporné chytré vysavače
S úspornými vysavači série VC jde vysávání zvlášť rychle a mimořádně lehce od ruky. Tyto vysavače 
s třídou účinnosti A spojují mimořádně vysokou sací sílu s neobvyklými komfortními prvky. Například 
celosvětově jedinečný systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou výměnu hubic. Nebo například 
funkce praktického vyhýbání se překážkám EasySlider, díky níž jsou jak nábytek, tak vysavač ušetřeny 
nepříjemných škrábanců.

Příkladná energetická 
účinnost
Vysavače s třídou energetické 
účinnosti A se vyznačují 
vylepšenými motory 
a podlahovými hubicemi. 
I přes nízký příkon na úrovni 
600 W se nedělají žádné 
kompromisy z hlediska sacího 
výkonu.

VC 6 Premium VC 6

 Třída energetické účinnosti A
  Funkce vyhýbání se překážkám 

EasySlider pro šetrné vysávání
 Dálkové ovládání na rukojeti
  Vizuální vytříbenost: povrch 

bočního dílu se vzhledem 
ušlechtilé oceli

 Třída energetické účinnosti A
  Funkce vyhýbání se překážkám 

EasySlider pro šetrné vysávání
  Jedinečný systém QuickClick pro 

rychlou a jednoduchou výměnu 
hubic

Vybavení

Přepínatelná podlahová hubice  

Integrované příslušenství QuickClick:
štětec na nábytek, hubice na čalounění, 
teleskopická štěrbinová hubice

 

Elektrická regulace sací síly
Na rukojeti (tlačítko +/–)  
s doplňkovou funkcí standby na vysavači

Filtr HEPA 12**  

Filtrační sáček vlies vlies

Odvápňovací tyčinky (3 kusy)  

Teleskopická sací trubka S posuvným tlačítkem S posuvným tlačítkem

Vložka Softgrip na rukojeti  

Ukazatel výměny filtru  

Automatické navíjení kabelu  

Pomůcka pro parkovací polohu a uložení  

Technické údaje

Třída energetické účinnosti A A

Objem filtračního sáčku l 4 4

Akční rádius m 10 10

Hmotnost kg 6,6 6,6

Objednací číslo 1.195-605 1.195-600

Cena v Kč* 9.090,- 7.890,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

NOVINKA NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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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 nepraktické. Zametací válec na 
bateriový pohon rychle odstraní nečistoty – bez obtížného kabelu, bez zbytečného ohýbání. Pro efektiv-
ní odstranění zvířecích chlupů nabízí firma Kärcher speciální kartáč s celosvětově jedinečnou technikou 
kartáčování.

K 55 Pet Plus

  Flexibilní možnosti používání díky výměně kartáčů
 2 různé kartáče 
 Výměna kartáče stisknutím tlačítka

Vybavení

Držák na stěnu 

Nabíječka 

Baterie s dlouhou životností 

Standardní kartáč vyjímatelný

Kartáč na zvířecí chlupy vyjímatelný

Technické údaje

Doba provozu 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 2,0

Rozměry (D × Š × V) mm 260 × 300 × 96

Objednací číslo 1.258-509

Cena v Kč* 2.090,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Čištění ke krajům
Díky doplňkovému kartáčovému 
věnci lze s K 55 Pet Plus čistit až 
ke krajům.

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

BATERIOVÉ KOŠTĚ

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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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 od 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

Vybavení

Baterie: 2 × 1,5 V mignon AA LR 6 

Ochranný kryt 

Technické údaje

Objem nádoby cm³ 23

Velikosti vrtáku mm max. 10

Hmotnost g 236

Rozměry (D × Š × V) mm 160 × 80 × 40

Objednací číslo 1.679-100

Cena v Kč* 590,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

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

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

LAPAČ PRACHU PŘI VRTÁNÍ
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Leštička s odsáváním FP 303 – dokonalý systém
Nyní je leštění skutečnou hračkou: FP 303 se postará o kompletně perfektní výsledky leštění. Je použi-
telná na nejrůznějších podlahových krytinách, jako jsou parkety, laminát, kámen, PVC, korek nebo lino-
leum. Přitom se vyznačuje velmi jednoduchým použitím a nabízí mnoho praktických detailů. Například 
trojúhelníkový tvar, díky kterému lze dobře čistit dokonce i rohy. Prach z leštění se jednoduše odsává 
a kabel lze pečlivě navinout přímo na tyč. Tak je leštění zábavou!

FP 303

 Optimální výsledek leštění díky vysokému počtu otáček
 Ergonomická konstrukce a optimalizovaný tvar
 Uložení příslušenství na stroji

Vybavení

3 lešticí pady 

Filtrační sáček (1 ks) papír

Navíjení kabelu 

Textilní vak včetně kapsy pro příslušenství 

Technické údaje

Otáčky ot/min 1 000

Pracovní šířka mm 290

Objem filtračního sáčku l 4

Příkon W 600

Hmotnost kg 7,0

Rozměry (D × Š × V) mm 385 × 340 × 1 155

Délka kabelu m 7

Objednací číslo 1.056-820

Cena v Kč* 6.090,-

Leštění rohů
Díky optimalizovanému 
trojúhelníkovému 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.

LEŠTIČKA S ODSÁVÁNÍM

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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SC – nová řada parních čističů
Nová řada parních čističů Kärcher nabízí dokonalý parní čistič pro každou potřebu. Tyto stroje čistí 
zcela bez použití chemie a lze je využít prakticky všude. Ať se jedná o koupelnu, kuchyň nebo obývací 
pokoj – odstraní 99,99 % všech bakterií běžně se vyskytujících v domácnostech na tvrdých povrchových 
plochách. Stroje tohoto typu zajišťují hygieničtější prostředí a vyšší čisticí výkon než běžné manuální 
způsoby čištění s použitím čisticích prostředků.* Výkonná síla páry a mnohostranné příslušenství se 
postarají o to, aby armatury, obklady, varné desky, digestoře, a dokonce i nejmenší štěrbiny a zákoutí 
dosáhly důkladné čistoty.

SC 5 
Nejsilnější

SC 4 
Pohodlný

SC 3 
Nejrychlejší

SC 2 
Základní

SC 1 
Kompaktní

1 Silný výběr: nová řada SC

SC 5 –  nejsilnější. Díky funkci VapoHydro odstraní i ty 
nejúpornější nečistoty.

SC 4 – pohodlný. S odnímatelnou nádrží.

SC 3 – nejrychlejší. S nejkratší dobou ohřevu.

SC 2 – základní. Perfektní startovní čára k parnímu čištění.

SC 1 – kompaktní. Praktický a okamžitě použitelný.

2 Čistota bez chemie až do hloubky pórů materiálu

Renomovaná stuttgartská laboratoř Enders pro lékařskou 
diagnostiku potvrzuje: Parní čističe Kärcher odstraní 
99,99 %** všech bakterií běžně se vyskytujících v domác-
nostech na tvrdých povrchových plochách – a to zcela bez 
chemie, pouze s využitím páry. Díky vysoké teplotě páry 
a důkladnému provlhčení utěrek byly bakterie spolehlivě 
eliminovány. Kompletně zdravé – a vůči dětem ohledupl-
né – obytné prostředí.

3 Čistota v celé domácnosti

S namáhavým mytím a drhnutím je konec! Vysoce účinné 
parní čističe od společnosti Kärcher umožňují pohodlné 
čištění a v celé domácnosti zajistí dokonalou čistotu. Použití 
těchto strojů je mnohostranné a díky četnému příslušenství 
nahradí mnohé běžné čisticí prostředky a nástroje. Mezi 
klasické oblasti použití lze počítat různé tvrdé podlahy 
v domácnostech, se kterými se lze běžně setkat v celém 
bytě, dále kuchyň jako taková (např. armatury, dřez, 
digestoř, pracovní plochy) a koupelna (např. sprchový kout, 
armatury, umyvadlo, obklady, spáry).

 *  Při důkladném čištění pomocí parního čističe Kärcher je čisticí výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu 
a čisticích prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonových norem.

**  Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií 
vyskytujících se na tvrdých povrchových plochách obvyklých pro domácnosti.

PARNÍ ČISTIČE

ODSTRANÍ

99,99%
BAKTERIÍ

BEZ CHE MIE
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SC 5 Iron Kit SC 5

  Plynulá práce díky odnímatelné 
nádrži, kterou lze soustavně 
doplňovat

  Funkce VapoHydro využívající 
páru a vodu

  Se sadou pro čištění podlah 
Comfort Plus a napařovací 
žehličkou

  Plynulá práce díky odnímatelné 
nádrži, kterou lze soustavně 
doplňovat

  Funkce VapoHydro využívající 
páru a vodu

  Se sadou pro čištění podlah 
Comfort Plus

Vybavení

Dětská pojistka  

Pojistný ventil  

Sada pro čištění podlah Comfort Plus  

Regulace množství páry na přístroji na přístroji

Ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč  

Odvápňovací tyčinky (3 kusy)  

Technické údaje

Plošný výkon m2 150 150

Doba ohřevu min 3 3

Objem nádrže l 0,5 + 1,5 (odnímatelná nádrž) 0,5 + 1,5 (odnímatelná nádrž)

Max. tlak páry bar 4,2 4,2

Topný výkon W 2 200 2 200

Hmotnost kg 6 6

Rozměry (D × Š × V) mm 439 × 301 × 305 439 × 301 × 305

Objednací číslo 1.512-503 1.512-500

Cena v Kč* 12.990,- 11.490,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
**  Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých povrchových 

plochách obvyklých pro domácnosti.

Ve spojení s inovativní podlahovou hubicí Comfort Plus lze čištění s výkonným parním čističem SC 5 pro-
vádět zvláště ergonomicky a pohodlně. Zvláštní komfort při úklidu poskytuje rovněž funkce VapoHydro: 
V případě požadavku se přidá navíc horká voda, kterou se párou uvolněné nečistoty jednoduše a bez 
námahy odplaví. Může to být tak snadné.

SC 5 – nejsilnější. Dokonalý výkon. Dokonalá manipulace

Pára nonstop Pára nonstop

Extra čistota díky VapoHydro
U odolných nečistot je možné 
díky funkci VapoHydro přidat 
horkou vodu. Pára nečistotu 
uvolní – voda ji spláchne! 

Ergonomická, komfortní 
podlahová hubice
Nová podlahová hubice Comfort Plus 
s ohybným kloubem se přizpůsobí 
jakékoli výšce uživatele. Při výměně 
utěrek je díky systému pro výměnu 
utěrek se dvěma klapkami možné 
vyhnout se jakémukoli kontaktu 
s nečistotami.

PARNÍ ČISTIČE

NOVINKA NOVINKA

ODSTRANÍ

99,99%
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SC 4 Iron Kit SC 4

  Plynulá práce díky odnímatelné 
nádrži, kterou lze soustavně 
doplňovat

 Přihrádka pro uložení kabelu
  Se sadou pro čištění podlah 

Comfort Plus a napařovací 
žehličkou

  Plynulá práce díky odnímatelné 
nádrži, kterou lze soustavně 
doplňovat

 Přihrádka pro uložení kabelu
  Se sadou pro čištění podlah 

Comfort Plus

Vybavení

Dětská pojistka  

Pojistný ventil  

Sada pro čištění podlah Comfort Plus  

Regulace množství páry na rukojeti na rukojeti

Ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč  

Odvápňovací tyčinky (3 kusy)  

Technické údaje

Plošný výkon m2 100 100

Doba ohřevu min 4 4

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

Max. tlak páry bar 3,5 3,5

Topný výkon W 2 000 2 000

Hmotnost kg 4,1 4,1

Rozměry (D × Š × V) mm 350 × 280 × 270 350 × 280 × 270

Objednací číslo 1.512-408 1.512-405

Cena v Kč* 9.090,- 6.390,-

PARNÍ ČISTIČE

Pára nonstop Pára nonstop

Tyto mnohostranné stroje lze využít dokonce i k žehlení: Příslušenství pro čištění jednoduše nahraďte 
tlakovou napařovací žehličkou Kärcher, odnímatelnou nádrž přístroje SC 4 naplňte vodou z kohoutku 
a můžete se pustit do práce. Výkonná pára ušetří až 50 % času nutného k žehlení!

SC 4 – pohodlný. Čištění a žehlení na nejvyšší úrovni

Odnímatelná nádrž 
Pára nonstop – pro 
nepřetržitou práci: Nádrž  
lze rychle a jednoduše 
odejmout a naplnit pod 
vodovodním kohoutkem.

Lepší žehlení
Tlaková napařovací žehlička 
od společnosti Kärcher 
ušetří až 50 % času. Trvale 
udržovaný vysoký tlak páry 
usnadňuje dokonce i žehlení 
silných látek.

NOVINKA NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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Nová generace parních čističů od společnosti Kärcher dodává páru nonstop – bez nutnosti přerušení práce 
a dlouhých prostojů. Díky mimořádně krátké době ohřevu v délce pouhých 30 sekund je přístroj SC 3 prak-
ticky okamžitě připravený k použití. Nádrž na vodu lze kdykoli znovu doplnit, aniž by z toho vyvstávaly 
zdržující přestávky v práci. Celá domácnost tak postupuje plnou parou vpřed směrem k zářivé čistotě.

SC 3 – nejrychlejší. Pára nonstop a okamžitě připravená k použití

PARNÍ ČISTIČE

SC 3

 Plynulá práce díky nádrži, kterou lze soustavně doplňovat
  Připraveno k použití během pouhých 30 sekund, žádné dodatečné 

odvápňování díky integrované odvápňovací technologii
 Se sadou pro čištění podlah Comfort

Vybavení

Dětská pojistka 

Pojistný ventil 

Sada pro čištění podlah Comfort 

Regulace množství páry na rukojeti

Ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč 

Odvápňovací tyčinky (3 kusy) 

Technické údaje

Plošný výkon m2 75

Doba ohřevu min 0,5

Objem nádrže l 1

Max. tlak páry bar 3,5

Topný výkon W 1 900

Hmotnost kg 3,5

Rozměry (D × Š × V) mm 360 × 236 × 253

Objednací číslo 1.513-000

Cena v Kč* 4.490,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
**  Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých povrchových 

plochách obvyklých pro domácnosti.

Krátká doba ohřevu
Je konec s dlouhým 
čekáním! Díky krátké době 
ohřevu v délce 30 sekund je 
přístroj SC 3 prakticky 
kdykoli připravený 
k použití. 

Odstraňování vodního 
kamene
Díky inteligentní a účinné 
odvápňovací patroně je 
voda napuštěná do nádrže 
zcela automaticky zbavena 
vápenatých sloučenin.

NOVINKA

Pára nonstop

ODSTRANÍ

99,99%
BAKTERIÍ

BEZ CHE MIE

ČI
ST

O
TA

 A
Ž D

O HLOUBKY PÓRŮ M
A

TER
IÁ

LU



104 105

** 

PR
O

 V
N

IT
ŘN

Í P
O

U
ŽI

TÍ

PARNÍ ČISTIČE

Tvrdé podlahové krytiny, armatury v koupelně a kuchyni, obklady, okna, sprchové kouty nebo jiné tvrdé 
povrchy – výkonné parní čističe od firmy Kärcher lze využít v domácnosti prakticky všude. To platí 
i o SC 2. Typ SC 2 je kompaktní a výkonný, a jedná se proto o perfektní stroj pro skvělý start do fascinu-
jícího světa parního čištění. 

SC 2 – základní. Přesně to pravé pro začátek

SC 2

 Lehký, kompaktní stroj
 Se sadou pro čištění podlah Comfort

Vybavení

Dětská pojistka 

Pojistný ventil 

Sada pro čištění podlah Comfort 

Regulace množství páry na rukojeti

Ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč 

Odvápňovací tyčinky (3 kusy) 

Technické údaje

Plošný výkon m2 75

Doba ohřevu min 6,5

Objem nádrže l 1

Max. tlak páry bar 3,2

Topný výkon W 1 500

Hmotnost kg 3

Rozměry (D × Š × V) mm 380 × 254 × 260

Objednací číslo 1.512-000

Cena v Kč* 3.590,-

Tvrdé podlahy
Hygiena bez drhnutí: Díky 
technologii využívající 
lamely se pára rovnoměrně 
rozvádí na celou utěrku, 
a nečistoty jsou tak 
uvolňovány šetrně a účinně.

Spáry a armatury
Pomocí bodové trysky 
a kulatého kartáče jsou 
spáry a armatury čisté 
během okamžiku.

NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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PARNÍ ČISTIČE

Nový ruční parní čistič Kärcher je příjemně kompaktní. Díky tomu lze tento stroj skladovat prakticky 
přímo v místě, kde se používá – například i v malých kuchyňských nebo koupelnových skříňkách. SC 1 je 
vždy rychle při ruce, a je proto ideální k okamžitému použití. I přes svou příruční velikost je tento stroj 
velmi výkonný a dokáže se postarat o hygienickou čistotu až do hloubky pórů materiálu.

SC 1 – kompaktní. Rychle při ruce a perfektní pro průběžné čištění

Prodlužovací hadice
Snadné čištění a pohodlná 
manipulace při použití 
prodlužovací hadice. Se 
strojem SC 1 se tak nemusí 
manipulovat rukou přímo.

SC 1 Premium Floor Kit

 Snadné ukládání díky kompaktní velikosti
 Pro průběžné čištění až do hloubky pórů materiálu
 Rychle připraveno k použití
 Se sadou pro čištění podlah Classic
 Prodlužovací hadice

Vybavení

Dětská pojistka 

Pojistný ventil 

Sada pro čištění podlah Classic  

Ruční, bodová tryska,  
tryska Power, kulatý kartáč 

Úložná taška 

Technické údaje

Plošný výkon m 20

Doba ohřevu min 3

Objem nádrže l 0,25

Max. tlak páry bar 3,0

Topný výkon W 1 200

Hmotnost kg 1,5

Rozměry (D × Š × V) mm 321 × 127 × 186

Objednací číslo 1.516-226

Cena v Kč* 2.990,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.
**  Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 % všech v domácnostech běžných bakterií vyskytujících se na tvrdých povrchových 

plochách obvyklých pro domácnosti.

NOVINKA

Pořádné ukládání 
V tašce na příslušenství je 
dostatek prostoru na celé 
příslušenství včetně všech 
malých součástí. Vše tak 
zůstává pěkně pohromadě 
a může se úsporně 
skladovat společně se 
strojem.
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PARNÍ ČISTIČE

Čištění podlah bez námahy 
Jednoduše ke stroji připojte 
prodlužovací trubku 
a podlahovou trysku a ruční 
parní čistič je hned 
připraven také k čištění 
podlah.

Výkonná tryska Power
Díky integrované trysce 
Power čistí SC 1 mimořádně 
účinně a s úsporou 
námahy – také na těžko 
dostupných místech, jako 
jsou rohy, hrany nebo spáry.

SC 1 Floor Kit SC 1

 Snadné ukládání díky kompaktní velikosti
 Pro průběžné čištění až do hloubky pórů materiálu
 Rychle připraveno k použití
 Se sadou pro čištění podlah Classic

 Snadné ukládání díky kompaktní velikosti
 Pro průběžné čištění až do hloubky pórů materiálu
 Rychle připraveno k použití

 

 

 -

 

 

20 20

3 3

0,25 0,25

3,0 3,0

1 200 1 200

1,5 1,5

321 × 127 × 186 321 × 127 × 186

1.516-264 1.516-260

2.690,- 2.090,-

NOVINKA NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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PARNÍ ŽEHLICÍ SYSTÉMY

Dvojnásobně dobré: žehlení a čištění párou
Vedle čištění podlah je žehlení další možností použití parních čističů firmy Kärcher. Systém parního 
žehlení SI 4 Iron Kit zde nabízí maximální komfort použití. Osvědčený, univerzálně použitelný parní 
čistič SC 4 Iron Kit a aktivní žehlicí prkno AB 1000 tvoří perfektní tým pro prvotřídní výsledky žehlení 
a čištění.

SI 4 Iron Kit AB 1000

  Žehlicí prkno s funkcí vydouvání 
a aktivním odsáváním páry

  Sada pro parní čistič SC 4 Iron Kit 
s kompletním příslušenstvím

  Plynulá práce díky systému 2 
nádrží

  Žehlicí prkno s funkcí vydouvání 
a aktivním odsáváním páry

Vybavení

Dětská pojistka  -

Pojistný ventil  -

Sada pro čištění podlah Comfort Plus  -

Regulace množství páry na rukojeti -

Ruční tryska, bodová tryska, kulatý kartáč  -

Žehlicí prkno s aktivním odsáváním páry 
a funkcí vydouvání  

Technické údaje

Plošný výkon m2 100 -

Doba ohřevu min 4 -

Objem nádrže l 0,5 + 0,8 -

Max. tlak páry bar 3,5 -

Topný výkon W 2 000 -

Hmotnost kg 13,1 9

Rozměry (D × Š × V) mm 120 × 38 120 × 38

Objednací číslo 1.512-410 2.884-933

Cena v Kč* 16.690,- 7.290,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Žehlení rychlejší o 50 %
Trvale udržovaný vysoký 
tlak páry usnadňuje 
žehlení – dokonce 
i u těžkých látek. To ušetří 
až 50 % času nutného 
k žehlení. 

Pro všechny prostory
Součástí rozsahu dodávky 
parního čističe je obsáhlý 
soubor příslušenství. Pro 
ještě více možností použití.

NOVINKA

Pára nonstop
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PARNÍ VYSAVAČE

Parní vysavače firmy Kärcher spojují výhody parních čističů s mimořádnou silou vysavačů pro vysávání 
suchých nečistot. Vysají například drobečky z podlahy a následně podlahu vytřou a vysuší. A to vše po-
hodlně v jednom jediném pracovním kroku. S těmito přesvědčivými všeuměly a vhodným příslušenstvím 
zvládne zaručeně každý udržovat svoji domácnost v čistotě – snadno, pohodlně, rychle a bez chemie.

3 v 1 – vysávání, vytírání a sušení v jednom kroku

Čistota na třetí
Naše parní vysavače dokáží 
vysávat, čistit pomocí páry 
a vysušovat – v jednom pracovním 
kroku. Jsou tak ideálním řešením 
i pro velké plochy z dlaždic, 
přírodního kamene či PVC.

SV 7

 Parní čištění, vysávání páry a vysávání suchých nečistot
 Práce bez přerušování díky systému 2 nádrží
 Vícestupňový filtrační systém

Vybavení

Dětská pojistka, pojistný ventil 

Filtr HEPA** 

Sada na čištění podlah s funkcí páry a vysávání 

Ruční, bodová tryska, hubice na okna 

Štěrbinová hubice 

Hubice na čalounění (velká a malá) 

Štětec na nábytek 

Dávkovací lahev 

Odstraňovač pěny „FoamStop“ 

Technické údaje

Max. příkon W 2 200

Plnicí množství vody pro kotel l 0,75

Nádrž pro doplňování l 0,5

Max. tlak páry bar 4

Vodní filtr l 1,2 + 0,6

Délka kabelu m 6

Rozměry (D × Š × V) mm 515 × 336 × 340

Objednací číslo 1.439-410

Cena v Kč* 22.690,-

Čištění plnou parou
Horká pára uvolňuje nečistoty 
a neutralizuje nepříjemné 
zápachy. Uvolněné nečistoty 
a páry jsou okamžitě po vyčištění 
opět vysáty.

NOVINKA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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Díky praktické funkci odsávání a jednoduché manipulaci jde mytí oken s čističem oken od firmy Kärcher 
pěkně od ruky a je o poznání snadnější a rychlejší než běžným způsobem. Kapající voda a tvorba louží 
jsou pasé. Čističe oken se ale také ideálně hodí na hladké povrchy jako zrcadla a dlaždice. Výsledek je 
stále stejný: zářící čistota bez šmouh a zbytků nečistot.

Nově definované mytí oken 

1 Čištění oken – rychlé, pohodlné a čisté

Originálu se nic nevyrovná! Tím, že firma Kärcher vynalezla 
aku stěrku na okna, revolučně změnila způsob čištění 
oken – a zdokonalila jej. Čištění oken a jiných hladkých po-
vrchů je hračkou. Čistič vám ušetří spoustu času a námahy. 
Díky elektrickému odsávání jsou protivné kapky a stékání 
jednou provždy pasé. Chytrá kombinace láhve s rozpra-
šovačem a rozmývákem a funkce odsávání čističe oken 
zaručují maximálně účinné čištění a zářivě čistá okna – bez 
šmouh a zbytků nečistot. Navíc umožňuje praktická a 
hygienická aku stěrka na okna Kärcher velmi pohodové 
a hygienické čištění oken, protože nedochází k přímému 
kontaktu se špinavou vodou.

2 Perfektní čistota – i u vysokých oken

I velké plochy oken, jako např. u zimních zahrad, lze 
bateriovým čističem oken umýt optimálně a bez velké 
námahy. Umožňuje to praktická prodlužovací sada z našeho 
sortimentu příslušenství. Sada obsahuje utěrku z mikrovlá-
ken s abrazivními pásky, která spolehlivě a snadno odstraní 
i ulpělé nečistoty, a dvě teleskopické tyče: jednu pro nasa-
zení čističe a druhou k předmytí oken. Teleskopické tyče 
mají dosah 1,20 m až 1,90 m. 

BATERIOVÝ ČISTIČ OKEN
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BATERIOVÝ ČISTIČ OKEN

Nová generace bateriových čističů oken

Vyjímatelná baterie
Díky vyjímatelné baterii 
a volitelné náhradní baterii 
lze vyčistit všechna okna 
i bez přerušení pro účely 
nabíjení.

Pohodlné čištění okrajů
Díky ručně nastavitelnému 
dorazu lze dosáhnout 
perfektních výsledků čištění 
beze šmouh až zcela 
k okrajům oken.

Pohodlná rukojeť
Díky gumovému povrchu 
rukojeti došlo k citelnému 
vylepšení manipulace 
s přístrojem.

Zobrazení stavu nabití 
baterie
Nad hlavním vypínačem je 
aktuální stav nabití 
zobrazován pomocí tří LED.

WV 5 Plus

 Kompletní řešení pro čištění hladkých povrchů
 Elektrické odsávání vody
 Bez stékající vody

Vybavení

Nabíječka 

Lithium-iontová baterie (výměnná) 

Láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovlákna 

Čistič oken – koncentrát (1 × 20 ml) 

Technické údaje

Nádoba na špinavou vodu ml 100

Doba chodu na jedno nabití baterie min 35

Doba nabíjení baterie min 210

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie cca 105 m2 = 35 oken

Pracovní šířka odsávací hubice mm 280

Hmotnost včetně baterie kg 0,65

Rozměry s odsávací hubicí 
(D × Š × V) mm 124 × 280 × 325

Objednací číslo 1.633-440

Cena v Kč* 2.390,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

NOVINKA 
od března 2015

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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WV 2 Premium WV 2 Plus

  Kompletní řešení pro čištění 
hladkých povrchů

 Elektrické odsávání vody
 Bez stékající vody
 Včetně úzké odsávací hubice

  Kompletní řešení pro čištění 
hladkých povrchů

 Elektrické odsávání vody
 Bez stékající vody

Vybavení

Nabíječka  

Lithium-iontová baterie  

Láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovlákna  

Odsávací hubice úzká (170 mm)  -

Čistič oken – koncentrát (1 × 20 ml)  

Technické údaje

Nádoba na špinavou vodu ml 100 100

Doba chodu na jedno nabití baterie min 25 25

Doba nabíjení baterie min 140 140

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie cca 75 m2 = 25 oken cca 75 m2 = 25 oken

Pracovní šířka odsávací hubice mm 280 280

Hmotnost včetně baterie kg 0,6 0,6

Rozměry bez odsávací hubice 
(D × Š × V) mm 110 × 88 × 320 110 × 88 × 320

Objednací číslo 1.633-430 1.633-301

Cena v Kč* 2.390,- 2.090,-

 Součástí dodávky.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Kompaktní a praktický
S bateriovým čističem oken 
pohodlně dosáhnete i na 
spodní okraj okna.

Úzká sací hubice
Perfektní nástavec pro 
dělená okna a jiné malé 
plochy

BATERIOVÝ ČISTIČ OKEN

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 114–119. Čisticí a ošetřující prostředky na stranách 120–121.
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Ať jde o vysávání, čištění čalounění nebo výměnu tapet – v domácnosti je zkrátka vždy co dělat. Pro 
použití nejrůznějšího druhu je k dispozici obsáhlé univerzální příslušenství Kärcher. Z každého stroje 
vytvoří účinné speciální zařízení. S přesně sladěnými prvky příslušenství pro vysavače nebo parní čističe 
může každý klidně hledět vstříc jakémukoli, třeba i složitému úkolu v oblasti čištění. 

Patří do stejného týmu – vhodné příslušenství

1 Čistota až do detailu

Utěrky z mikrovláken od společnosti Kärcher odstraní úpor-
né nečistoty obratem ruky – ať jde o povrchy z ušlechtilé 
oceli, zrcadla, sprchové kouty nebo podlahy. Speciální sady 
utěrek pro koupelnu a kuchyň zajišťují čistotu bez kompro-
misů a bez vytáček. V kombinaci s parními čističi Kärcher 
tvoří hodnotné utěrky z mikrovláken neporazitelný tým, 
který si vystačí zcela bez čisticích prostředků. Pro pohodlné 
čištění, které uspoří množství sil a času. Společnost Kärcher 
nabízí navíc ke svým parním čističům další zajímavé příslu-
šenství, které významně rozšiřuje možnosti použití. 

2 Pro zářivou prezentaci

Díky vyleštěným podlahám působí místnosti zvlášť čistě. 
V podobě leštičky FP 303 nabízí firma Kärcher kompletní 
řešení pro optimální péči a údržbu tvrdých podlah: Leštička 
s odsáváním, lešticí pady a různé ošetřující prostředky – 
nabízíme pro každou podlahovou krytinu správnou kom-
binaci. Lešticí pady pro FP 303 zajistí optimální vyleštění 
a ošetření podlah.

3 Pro optimální odstraňování nečistot

S potahem z mikrovláken pro čistič oken WV budou hladké 
plochy opět absolutně čisté. Jsou optimální k odstraňování 
nečistot ze všech hladkých povrchů, jako jsou okna, zrcadla, 
dlaždice atd. Díky kombinaci s čističem oken a koncentrá-
tem na čištění oken Kärcher opět rychle zavládne dokonalá 
čistota. Působením mikroskopicky tenkých mikrovláken 
je odstraňování nečistot vysloveně hračka a vyžaduje jen 
málo vynaložené síly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ V DOMÁCNOSTI – VNITŘNÍ POUŽITÍ
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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 příslušenství garantuje maxi-
mální čistotu na nejrůznějších materiálech a nejvyšší pracovní komfort.

Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

Vysavače prachu

Parketová hubice
4.130-172

S přírodními štětinami k šetrnému čištění parket a tvrdých 
podlah, pracovní šířka 360 mm.

1.400,-

Turbokartáč
4.130-177

Vzduchem poháněný kartáč, optimální pro koberce 
s vysokým vlasem a k vysávání zvířecích chlupů, pracovní 
šířka 280 mm.

1.680,-

Turbohubice na čalounění
2.903-001

Praktická hubice se vzduchem poháněným, rotujícím 
kartáčem.  
Čistí čalouněný nábytek a textilní plochy.  
Pracovní šířka 160 mm.

1.400,-

Hubice na matrace 
6.906-755

K vysávání matrací a těžko přístupných bočních prostor 
u postele.

340,-

Vliesový filtrační sáček  
pro vysavače (VC)
6.904-329

Vysoký filtrační účinek, extrémně odolný proti roztržení, 
uzavírací systém pro hygienické vyjímání. 5 kusů.

390,-

Filtr HEPA 12 
pro vysavače (VC)
6.414-805

Vysoce výkonný filtr HEPA 12 zadrží pyly, výtrusy hub 
a plísní, bakterie a výkaly roztočů. Odfiltruje se 99,9 % 
všech částeček větších než 0,3 µm.

730,-

Filtr HEPA 13 pro vysavače 
s vodním filtrem  
DS 5.600 a DS 5.800
6.414-963

Speciální vysoce výkonný filtr, který spolehlivě vyfiltruje 
99,99 % všech částic větších než 0,3 µm. S kvalitním 
těsněním pro ochranu před pyly, spory plísní, bakteriemi 
a výkaly roztočů.

790,-

Leštička s odsáváním

Lešticí pady (univerzální)
2.863-193

3 lešticí pady k dokonalému leštění všech tvrdých podlah. 700,-

Lešticí pady na parkety,  
voskované
2.863-196

3 lešticí pady k dokonalému leštění voskovaných podlah. 790,-

Lešticí pady na parkety,  
lakované/laminát
2.863-197

3 lešticí pady k dokonalému leštění lakovaných podlah. 790,-

Lešticí pady na kámen/ 
linoleum/PVC
2.863-198

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

790,-

Papírové filtrační sáčky
6.904-128

3 papírové filtrační sáčky. 280,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ V DOMÁCNOSTI – VNITŘNÍ POUŽITÍ

NOVINKA
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Produkt/ 
obj. č. Popis Cena v Kč*

RoboCleaner

Filtrační sada 
6.904-257

5 papírových filtračních sáčků a 1 mikrofiltr pro nabíjecí 
stanici.

400,-

Čistič oken

Potah z mikrovláken
2.633-100

Pro optimální odstraňování nečistot. 2 kusy. 370,-

Pryžová stěrka  
280 mm
2.633-005

2 náhradní stěrky (280 mm)  
pro širokou odsávací hubici čističe oken.

280,-

Pryžová stěrka  
170 mm
2.633-104

2 náhradní stěrky (170 mm)  
pro úzkou odsávací hubici čističe oken.

280,-

Stírací hubice 170 mm 
WV 50/WV 60
2.633-002

170 mm široká odsávací hubice pro aku stěrku na okna.  
Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna.

450,-

Stírací hubice 170 mm 
WV 2/WV 5
2.633-112

170 mm široká odsávací hubice pro aku stěrku na okna.  
Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna.

450,-

Pouzdro k upevnění kolem 
pasu WV
2.633-006

Praktické pouzdro k upevnění kolem pasu k uložení čističe 
oken a láhve s rozprašovačem. Vhodný pro všechny čističe 
oken Kärcher.

700,-

Prodlužovací sada pro  
bateriový čistič oken
2.633-111

S teleskopickou prodlužovací sadou pro aku stěrku na okna 
Kärcher je možné čistit vysoká okna perfektně a bez 
námahy. Tyč je teleskopická, dosah 1,20 m až 1,90 m.  
Vhodná pro všechny aku stěrky na okna Kärcher.

1.260,-

Sada s lahví 
s rozprašovačem
2.633-114

Sada s lahví s rozprašovačem pro aku stěrky na okna 
Kärcher obsahuje láhev s rozprašovačem, stírací nástavec, 
potah z mikrovláken a 20 ml čisticího prostředku na okna.

560,-

Síťový adaptér
2.633-107

Náhradní síťový adaptér EU k nabití čističe oken Kärcher. 
Vhodný pro všechny čističe oken Kärcher.

420,-

Nabíjecí stanice a náhradní 
baterie pro WV 5
2.633-116

Sadu tvoří nabíjecí stanice a náhradní baterie pro bateriový 
čistič oken WV 5. V nabíjecí stanici lze nabíjet a ukládat jak 
samotnou baterii, tak i bateriový čistič oken jako takový.

1.490,-

Nabíjecí stanice pro WV 5
2.633-125

Nabíjecí stanice pro bateriový čistič oken WV 5. V nabíjecí 
stanici lze nabíjet a ukládat jak samotnou baterii, tak 
i bateriový čistič oken jako takový.

990,-

Náhradní baterie pro WV 5
2.633-123

Náhradní baterie pro bateriový čistič oken WV 5 pro 
nepřerušené čištění.

690,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ V DOMÁCNOSTI – VNITŘNÍ POUŽITÍ

NOVINKA 
od března 2015

NOVINKA 
od března 2015

NOVINKA 
od března 2015
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Parní čističe a žehlicí stanice
Firma Kärcher nabízí široký výběr dílů příslušenství, které podstatně rozšiřuje oblast použití. Všechny 
díly se vyznačují jednoduchou manipulací, šetří čas a sílu a jsou velkou pomocí při všech pravidelných 
čisticích úkonech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ V DOMÁCNOSTI – VNITŘNÍ POUŽITÍ

Produkt/obj. č. Popis Cena v Kč*

Parní čističe/parní vysavače/žehlení

Parní 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.

3.640,-

Nepřilnavý potah na žehlicí 
plochu 
pro I 6006
2.860-142

Pro I 6006, se žehlicí plochou z ušlechtilé oceli, která snadno 
klouže po žehleném prádle, pro choulostivé látky (hedvábí, len, 
černé oděvy, krajky).

840,-

Potah na žehlicí prkno
2.884-969

Z bavlny a molitanu, vysoká propustnost vzduchu, pro lepší 
průnik páry prádlem.

930,-

Parní turbokartáč
2.863-159

Pro veškeré čištění, při kterém je normálně nutné drhnutí. 
Umožňuje pohodlné čištění za poloviční dobu.

840,-

Tryska Power  
s prodloužením
2.884-282

Enormně zvyšuje čisticí sílu bodové trysky.  
Ideální pro špatně přístupná místa (např. rohy).

280,-

Tryska pro péči o textil
4.130-390

K oživení oděvů a textilu, odstraňuje pachy, vyhlazuje 
komplikovaná místa. Integrovaný odstraňovač žmolků.

640,-

Hubice na okna
4.130-115

Pro snadné a důkladné čištění skleněných ploch a zrcadel. 560,-

Ruční hubice
2.884-280

Ruční hubice s přídavnými štětinami pro čištění malých ploch, 
jako jsou sprchové kouty, obklady a další.  
Lze používat s potahem nebo bez potahu.

560,-

Kulatý kartáč velký
2.863-022

Větší plocha za stejnou dobu: S velkým kulatým kartáčem již 
ani velké plochy nepředstavují žádný problém. Ve srovnání 
s menšími kartáči lze úporné nečistoty za stejnou dobu 
odstranit z větší plochy.

450,-

Univerzální sada 
příslušenství  
pro parní čističe
2.863-215

Sada příslušenství pro všechny parní čističe skládající se ze 
3 utěrek na podlahu, 3 froté utěrek pro ruční hubici, 2 černých 
kulatých kartáčků a 2 červených kulatých kartáčků pro různé 
oblasti použití, např. v kuchyni a koupelně.

840,-
místo

1.190,-

Sada kulatých kartáčů
2.863-058

Dvě různé barvy pro různá použití, např. v kuchyni a v koupel-
ně.

360,-

Sada kulatých kartáčů 
s mosaznými štětinami
2.863-061

Pro snadné odstranění silně ulpívajících nečistot, nánosů na 
roštu. Nevhodné pro citlivé povrchy.

360,-

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. 
Nevhodné pro citlivé povrchy.

360,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

NOVINKA

AKCE
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Produkt/obj. č. Popis Cena v Kč*

Parní čističe/parní vysavače/žehlení

Sada utěrek z mikrovláken 
pro koupelny
2.863-171

2 měkké utěrky na podlahu z plyšového veluru, 1 abrazivní 
utěrka pro odstranění silně ulpívajících zbytků vápenných 
usazenin a mýdla; 1 utěrka na leštění pro dokonalý 
výsledek čištění beze šmouh a vláken.

980,-

Sada utěrek z mikrovláken 
pro kuchyně
2.863-172

2 měkké utěrky na podlahu (plyšový velur), 1 měkký potah 
pro ruční hubici (plyšový velur) pro snadnější uvolňování 
nečistot, 1 utěrka pro čištění a ošetřování ploch z ušlechtilé 
oceli beze šmouh.

980,-

Sada utěrek z mikrovláken 
pro vytírání podlah
2.863-173

2 měkké utěrky z plyšového veluru na podlahu:  
pro snadnější uvolňování a pohlcení nečistot.

560,-

Sada utěrek z mikrovláken – 
měkký potah
2.863-174

2 měkké potahy pro ruční hubici z plyšového veluru:  
pro snadnější uvolňování a pohlcení nečistot.

700,-

Sada utěrek pro podlahovou 
hubici Comfort Plus
2.863-020

2 měkké utěrky na podlahu (plyšový velur z mikrovláken) 
pro větší podlahovou hubici Comfort Plus k lepšímu 
uvolňování a stírání nečistot. Pro snadné čištění podlah 
a zářivé výsledky na různých tvrdých podlahových 
krytinách, jako například dlažba, přírodní kámen, linoleum 
nebo PVC.

720,-

Podlahová hubice Comfort 
Plus 2.863-019

Podlahová hubice se zvětšenou čisticí plochou a ohebným 
kloubem umožňuje maximálně ergonomické čištění. Utěrku 
z mikrovláken na podlahy, jež je součástí sady, lze měnit 
jednoduše a díky pohodlnému systému výměny utěrek 
rovněž bez kontaktu s nečistotami.

990,-

Sada na čištění podlah  
Classic pro SC 1
2.885-411

Jednoduše k ručnímu parnímu čističi připojte parní trubky, 
podlahovou hubici a nasaďte utěrku a můžete s ním snadno 
a důkladně čistit podlahy jako s parním mopem. 

990,-

Prodlužovací hadice  
pro SC 1
2.863-021

Prodlužovací hadice k dosažení těžko dostupných rohů 
a hran a k rozšíření dosahu při čištění. 

720,-

Sada froté utěrek
6.960-019

2 utěrky na podlahu, 3 froté utěrky pro ruční hubici 420,-

Filtr HEPA 12  
pro parní vysavače (SV)
2.860-229

Vysoce výkonný HEPA filtr zadrží pyly, výtrusy hub 
a plísní, bakterie a výkaly roztočů. Odfiltruje se 99,9 % 
všech částeček větších než 0,3 µm.

840,-

Sada kulatých kartáčů 
pro parní vysavače (SV)
2.860-231

Čtyři různé barvy pro různá použití. 530,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ V DOMÁCNOSTI – VNITŘNÍ POUŽITÍ

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Čisticí a ošetřující prostředky pro soukromé uživatele

Popis produktu Použití Obj. č.
Cena 
v Kč*

Čisticí a ošetřující prostředky pro tepovače

Čistič koberců, RM 519
Rychleschnoucí tekutý čisticí prostředek pro 
průběžné čištění. Vhodný na kobercové 
podlahy, koberce, čalounění, autosedačky 
apod. Objem: 1 l

V závislosti na znečištění přidejte 
100–200 ml čističe koberců do nádrže 
na čistou vodu, doplňte vodou (< 50 °C). 
Poté proveďte současně nástřik 
a odsávání. 

6.295-771 280,-

Impregnace textilu Care Tex, RM 762
Vysoce účinná ochrana s dlouhodobým 
účinkem pro všechny textilní povrchy. 
Koberce, čalounění a autosedačky získají 
ochranný povlak odpuzující nečistoty, který 
brání novému znečištění. Špínu tak lze 
snadněji a důkladněji vysát. Objem: 0,5 l

Textilní povrchy předem vyčistěte. 
500 ml impregnace textilu smíchejte 
s 3,5 l vody. Impregnační roztok nalijte 
do nádrže na čistou vodu, rovnoměrně 
nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm 
pomocí hubice na mokré čištění a nechte 
uschnout.

6.295-769 790,-

Odstraňovač pěny pro vysavače s vodním filtrem a parní vysavače

FoamStop neutrální
Tento tekutý odstraňovač pěny rozpustí 
rušivou pěnu během chvilky.
Objem: 125 ml

Přidejte jeden uzávěr přípravku 
FoamStop (2 ml) na jednu plnou nádrž 
na vodu. V případě nadměrné tvorby 
pěny lze přidat ještě jeden uzávěr 
přípravku.

6.295-873 220,-

FoamStop citrus
Tento tekutý odstraňovač pěny s bezalergenní 
vůní citrusu rozpustí rušivou pěnu během 
chvilky.

Přidejte jeden uzávěr přípravku 
FoamStop (2 ml) na jednu plnou nádrž 
na vodu. V případě nadměrné tvorby 
pěny lze přidat ještě jeden uzávěr 
přípravku.

6.295-874 340,-

Odvápňovací tyčinky pro parní čističe

Odvápňovací tyčinky
Rychlé a účinné odstranění vodního kamene 
z parních čističů Kärcher. Snadné dávkování 
a mimořádně šetrné k materiálu. 9× 13 g

V závislosti na velikosti stroje a stupně 
zanesení vodním kamenem dejte do 
stroje 1–3 tyčinky, naplňte vlažnou 
vodou a nechte působit cca 10–12 ho-
din. Poté minimálně 2 × vypláchněte 
čistou vodou.

6.295-206 310,-

Odvápňovací patrona SC 3
Rychlé a účinné odvápňování parního čističe 
Kärcher SC 3. Jednoduše nasadit – a hotovo.

Účinná a pohodlná technologie 
odvápňování použitá u odvápňovací 
patrony odstraňuje vápenaté sloučeniny 
z vody automaticky, zajišťuje bezpečnou 
ochranu před tvorbou vodního kamene 
a prodlužuje životnost stroje. Dodatečná 
opatření k odvápňování nejsou nutná.

2.863-018 450,-

Produkty na čištění skel a oken pro čistič oken

Čistič skel – koncentrát
Pro čištění všech skleněných a zrcadlových 
ploch beze šmouh. Odstraní i silně ulpívající 
nečistoty jako olejové filmy, otisky a emise. 
Objem: 500 ml

Koncentrát nalijte do láhve s rozprašo-
vačem a doplňte vodou (dávkování 
podle etikety na lahvi).

6.295-772 200,-

Čistič skel – koncentrát
Čistič skel v praktickém odtrhávacím balení na 
čištění všech voděodolných, hladkých 
povrchů, jako jsou sklo, okna, zrcadla, 
sprchové kouty atd., bez šmouh. Déšť rychleji 
steče a prostředek zpomalí opětovné 
znečištění. Objem: 4 × 20 ml

Odtrhněte balení, koncentrát nelijte do 
láhve s rozprašovačem a doplňte 250 ml 
vody.

6.295-302 220,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
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Popis produktu Použití Obj. č.
Cena 
v Kč*

Ošetřující prostředky na tvrdé plochy ve spojení s leštičkou s odsáváním

Základní čistič kámen/linoleum/PVC, 
RM 533
Pro důkladné odstranění starých 
ošetřujících vrstev a silně ulpívajících 
nečistot z kamene, linolea, PVC, 
lakovaných dřevěných podlah a korku. 
Optimální lesk díky následnému 
použití ošetřujících produktů Kärcher. 
Upozornění: Nehodí se na nelakované 
dřevěné povrchy. Objem: 1 l

Pro důkladné odstranění starých ošetřujících 
vrstev/silně ulpívajících nečistot: Vysajte 
podlahu. Do vody přidejte 100 ml základního 
čističe na 1 l vody a rovnoměrně rozetřete 
vytíracím mopem. Nechte krátce působit, ale 
nikoli zaschnout, a poté 1- až 2krát vytřete 
čistou vodou. Při normálním znečištění: Vysajte 
podlahu. Přidejte 100 ml na 5 l vody a vytřete 
podlahu.

6.295-775 340,-

Ošetřující prostředek na voskované 
parkety/parkety ošetřené olejovo-
-voskovým finishem, RM 530
Optimální ošetření a ochrana pro 
voskované dřevěné podlahy nebo 
dřevěné podlahy ošetřené olejov- 
voskovým finishem. Odstraní stopy, 
obnoví ochrannou vrstvu a podlaha 
získá sametově matný lesk. Objem: 1 l

Při prvním použití: 
Podlahu vysajte a vytřete vlhkým mopem. Mop 
vymyjte a vyždímejte tak, aby byl vlhký. Na 
1 m² naneste 10 ml ošetřujícího produktu 
a rovnoměrně po částech rozetřete mopem. 
Vlhký ošetřující film nechte úplně uschnout 
(cca 20–30 minut), poté podlahu vyleštěte. 
Použití na podlahy, které už byly ošetřované: 
Vysajte podlahu. Přidejte 30 ml na 1 l vody, 
podlahu vytřete vlhkým mopem, nechte 
uschnout a podle potřeby vyleštěte.

6.295-778 500,-

Ošetřující prostředek na lakované 
parkety/laminát/korek, RM 531
Optimální ošetření a ochrana pro 
lakované parketové, laminátové 
a korkové podlahy. Odstraní stopy, 
obnoví ochrannou vrstvu a podlaha 
získá sametově matný lesk. Objem: 1 l

Při prvním použití: 
Podlahu vysajte a vytřete vlhkým mopem. Mop 
vymyjte a vyždímejte tak, aby byl vlhký. Na 
1 m² naneste 10 ml ošetřujícího produktu 
a rovnoměrně po částech rozetřete mopem. 
Vlhký ošetřující film nechte úplně uschnout 
(cca 20–30 minut), poté podlahu vyleštěte. 
Použití na podlahy, které už byly ošetřované: 
Vysajte podlahu. Přidejte 30 ml na 1 l vody, 
podlahu vytřete vlhkým mopem, nechte 
uschnout a podle potřeby vyleštěte.

6.295-777 480,-

Ošetřující prostředek na matný 
kámen/linoleum/PVC, RM 532
Optimální ošetření a ochrana pro 
matné plastové podlahy a podlahy 
z přírodního kamene, linolea a PVC. 
Odstraní stopy, obnoví ochrannou 
vrstvu a podlaha získá sametově 
matný lesk. Pokyny: Ošetřené podlahy 
nechte 24 hodin vytvrdnout, 
nenanášejte vodu, nepřesouvejte 
nábytek, na podlahu nevstupujte 
v botách. Při skladování chraňte před 
mrazem. 

Při prvním použití: 
Podlahu vysajte a vytřete vlhkým mopem. Mop 
vymyjte a vyždímejte tak, aby byl vlhký. Na 
1 m² naneste 10 ml ošetřujícího produktu 
a rovnoměrně po částech rozetřete mopem. 
Vlhký ošetřující film nechte úplně uschnout 
(cca 20–30 minut), poté podlahu vyleštěte. 
Použití na podlahy, které už byly ošetřované: 
Vysajte podlahu. Přidejte 30 ml na 1 l vody, 
podlahu vytřete vlhkým mopem, nechte 
uschnout a podle potřeby vyleštěte.

6.295-776 500,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
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Užívat si zahradu – s čistým svědomím
Sytě zelená a kvetoucí zahrada potřebuje mnoho péče. A vody. Výrobky pro zahradu od firmy Kärcher 
spojují inovativní špičkové výrobky s trvale udržitelným rozvojem a umožňují odpovědné využívání 
vody šetřící přírodní zdroje. To konkrétně znamená, že se potřebná voda inteligentně reguluje, ener-
geticky úsporně dopravuje a pokud možno beze ztrát aplikuje v místě určení. Tedy všude tam, kde je 
naléhavě potřeba.

Cílené využití

Nový Rain System® od firmy Kärcher se 
zaměřuje přesně na potřeby vašich rostlin a lze 
ho ideálně začlenit do živých plotů, keřů či 
zeleninových a květinových záhonů. Voda se 
dostává beze ztrát ekologicky a ekonomicky 
přesně tam, kde je potřeba. 

Trvale udržitelný úspěch  
vyžaduje trvale udržitelné myšlení

Kärcher se považuje za firmu, která jde pří-
kladem. Rozšířením řady eco!ogic o výrobky 
pro zahradu dokazuje firma Kärcher i ve svém 
nejmladším produktovém odvětví, že jedná 
odpovědně.

Zodpovědný výběr materiálu

Kärcher klade velký důraz na pečlivý výběr 
materiálů a nepoužívá neekologické a zdraví 
škodlivé látky jako ftaláty a těžké kovy.

Úspora vody

Nový zavlažovací počítač SensoTimer 
s bezdrátovými snímači vlhkosti představuje 
inteligentní a efektivní zavlažování. Informace 
o vlhkosti půdy se přenáší každých 30 minut 
a zavlažování se spustí teprve tehdy, když je 
opravdu potřeba. Díky funkci eco!ogic je možné 
zavlažování na přání oddálit a ušetřit další 
vodu. 

Úspora elektrického proudu

V případě potřeby se čerpadla automaticky 
zapnou – a opět vypnou. Při stejném průtoku 
vám stačí o 30 % méně energie než s obvyklý-
mi čerpadly Jet. Ještě úspornější jsou modely 
eco!ogic s funkcí pohotovostního režimu 
s příkonem 0 wattů.

Efektivní  
zavlažování  

s firmou Kärcher

Využití 
vody beze ztrát

Přeprava 
potřebného 

množství vody

Zásobování  
z alternativních 
zdrojů vody

Řízení  
množství vody

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY



125



125

1 2 3 4

ZA
H

R
A

D
A

Zavlažování s dobrým svědomím
Dokonale vzájemně sladěné produkty pro zavlažování od společnosti Kärcher zajišťují zodpovědné 
zacházení s přírodními zdroji. Drahocenná voda tak bude využívána optimálně a smysluplně z hlediska 
ekologie. Inovační technická řešení a přesné snímače zaručují, že protéká přesně takové množství vody, 
jaké rostliny potřebují k růstu. Pro nezkalenou radost ze zahradničení v souladu s přírodou nabízí spo-
lečnost Kärcher postřikovače, pistole, zavlažovače, hadice, zavlažovací automaty, zástrčné systémy hadic 
a úložné systémy.

1 Hadicové spojky

Robustní univerzální hadicové spojky Kärcher s vysokou 
pevností a dlouhou životností jsou kompatibilní se všemi 
třemi nejběžnějšími průměry hadic a všemi prodávanými 
západkovými systémy. Funkce Aqua Stop umožňuje kom-
fortní odpojování bez stříkání vody kolem.

2 Všechno vždy po ruce

Kompaktní zavlažovací stanice HR 7.300 disponuje velkým 
praktickým úložným prostorem nejen pro postřikovače 
nebo zalévací tyče, ale nabízí i prostorný úložný box 
na zahradnické rukavice atd. Buben na hadici je snadno 
odnímatelný a slouží podle potřeby jako stacionární nebo 
mobilní uložení hadice.

3 Cílené zavlažování

Kärcher Rain System® se vyznačuje velmi snadnou 
instalací. Díky možnosti přizpůsobit systém situaci se voda 
dopravuje vždy přesně tam, kde je potřeba. Množství vody 
je přitom možné měnit podle potřeby a bodově  nastavit. 
Zkrátka: maximální flexibilita pro nejvyšší efektivitu 
zavlažování.

4 SensoTimer ST6 eco!ogic

Zavlažovací automaty ST6 a ST6 Duo eco!ogic nabízejí 
flexibilní možnosti nastavení a umožňují individuální řízení 
zavlažování odpovídající dané zahradě. Čidlo měří hodnotu 
vlhkosti v blízkosti kořenů rostliny a posílá tuto informaci 
bezdrátově zavlažovacímu automatu SensoTimer. Klesne-li 
vlhkost pod požadovanou hodnotu, spustí se zavlažování 
automaticky k následujícímu nastavenému okamžiku.

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY
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Déšť na objednávku!
Nový Kärcher Rain System® spojuje výhody metody kapénkové závlahy a běžného zavlažování. Systém 
pracuje s tlakem až 4 bar a nabízí 1/2" PVC hadici s manžetami pro kapénkovou závlahu a postřikovací-
mi manžetami. Dodatečně lze namontovat redukční ventil a filtr k ochraně před přetížením tlakem a čás-
tečkami nečistot. Kärcher Rain System® je možné individuálně přizpůsobit každé zahradě a spolupracuje 
perfektně se zavlažovacím automatem SensoTimer pro řízení zavlažování podle potřeby.

SensoTimer*  
ST6 Duo eco!ogic
Obj. č.  
2.645-214

Redukční ventil 
s filtrem
Obj. č.  
2.645-226 

T kus  
s regulací
Obj. č.  
2.645-231

Manžeta pro 
kapénkovou závlahu
Obj. č.  
2.645-234

Postřikovací 
manžety 360°, 
180°, 90°
Obj. č.  
2.645-236 

Těsnicí manžeta
Obj. č.  
2.645-235 

Kolík
Obj. č.  
2.645-237 

I kus
Obj. č.  
2.645-232

Koncový kus
Obj. č.  
2.645-233

Hadice pro 
kapénkovou závlahu
Obj. č.  
2.645-229 (10 m)
Obj. č.  
2.645-228 (25 m)

Hadice Kärcher 
Rain System®
Obj. č.  
2.645-227

* SensoTimer ST6 Duo eco!ogic viz strana 145.

KÄRCHER RAIN SYSTEM®
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  K upevnění na hadici 
Kärcher Rain System®

  Nejjednodušší instalace díky 
manžetě s integrovanou 
jehlou

  Množství vody individuálně 
nastavitelné

  Intenzita zavlažování 
nastavitelná v rozsahu 
0–10 l/h

 5ks

  K upevnění na hadici 
Kärcher Rain System®

  Nejjednodušší instalace díky 
manžetě s integrovanou 
jehlou

  Množství vody individuálně 
nastavitelné na hlavě trysky 
(0–55 l/h)

 Směrovatelné trysky
 Vč. 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

  K upevnění na hadici 
Kärcher Rain System®

  K opětnému uzavření otvorů 
v manžetě

  Velmi jednoduché upevnění 
díky manžetě

  S těsnicí pryžovou plochou 
umístěnou uvnitř

 5ks

Kärcher Rain System®
Úhel kropení 360°, 180°, 90°

Poloměr kropení 2 bar = 1,3 m; 4 bar = 1,8 m

Objednací číslo 2.645-234 2.645-236 2.645-235

Cena v Kč* 180,- 300,- 150,-

T kus  
s regulací

I kus Koncový kus

  Ke spojení tří hadic Kärcher 
Rain System® nebo hadice 
pro kapénkovou závlahu

  Boční vývod s regulovatel-
ným průtokem

  Umožňuje vedení 2 
nezávislých hadic

  Ergonomický design pro 
snadnou manipulaci

 2ks

  Ke spojení dvou hadic 
Kärcher Rain System® nebo 
hadice pro kapénkovou 
závlahu

  Ergonomický design pro 
snadnou manipulaci

 2ks

  K uzavření hadice Kärcher 
Rain System® 

  K uzavření kapací hadice
  Ergonomický design pro 

snadnou manipulaci
 2ks

Kärcher Rain System®
Objednací číslo 2.645-231 2.645-232 2.645-233

Cena v Kč* 210,- 120,- 120,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Efektivní  
zavlažování
Spolehlivé zavlažování 
podél rostlin. Vhodné pro 
délky osázení až 50 m.

Plošné zavlažování
Postřikovací manžety se 
třemi různými obrysy 
postřiku (360°, 180°, 90°) 
a nastavitelným množstvím 
vody.

KÄRCHER RAIN SYSTEM®
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Hadice Kärcher Rain System® Hadice pro kapénkovou závlahu

  Napájecí hadice v Kärcher Rain System®
  Lze na ni perfektně upevnit manžety pro 

kapénkovou závlahu, těsnicí a postřikovací 
manžety

  Optimálně kombinovatelná se spojovacími 
kusy

  Vnější vrstva odolná proti UV záření 
a povětrnostním vlivům

 Bez obsahu kadmia, barya a olova
  Libovolně zkrátitelná a kombinovatelná 

s hadicí na kapénkovou závlahu

 Efektivní zavlažování podél rostlin
  Množství vody rovnoměrně rozděleno po 

celé délce
  Libovolně zkrátitelná a kombinovatelná 

s prvky Kärcher Rain System®
 Prodloužitelná až na 50 m
 Optimální provoz při tlaku 2 bar
  2vrstvá hadice s vnitřní vrstvou a textilním 

opláštěním
  Kvalitní zahradní hadice neobsahující zdraví 

škodlivé ftaláty
 Bez obsahu kadmia, barya a olova

Kärcher Rain System®
Vnitřní průměr 1/2" 1/2" 1/2"

Délka 10 m 10 m 25 m

Objednací číslo 2.645-227 2.645-229 2.645-228

Cena v Kč* 390,- 450,- 910,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Filtr na nečistoty Redukční ventil  
s filtrem

Kolík

  K ochraně Kärcher Rain 
System® před částečkami 
nečistot

  Vložku filtru je možné 
vyjmout a vyčistit

  Ergonomický design pro 
snadnou manipulaci

  Vč. přípojky na vodovodní 
kohoutek G3/4 a přípojky 
pro hadice Kärcher Rain 
System®

  K ochraně Kärcher Rain 
System® před částečkami 
nečistot

  Vložku filtru je možné 
vyjmout a vyčistit

  Vstupní tlak snížený na 
výstupní tlak 4 bar

 Vč. filtru
  Vč. přípojky na vodovodní 

kohoutek G3/4 a přípojky 
pro hadice Kärcher Rain 
System®

  K upevnění hadic a hadic 
pro kapénkovou závlahu 
Kärcher Rain System® 
v záhonu

  S vyznačením pro optimální 
hloubku zabodnutí

 5ks

Kärcher Rain System®
Objednací číslo 2.645-225 2.645-226 2.645-237

Cena v Kč* 210,- 390,- 120,-

KÄRCHER RAIN SYSTEM®
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Kärcher Rain Box Sada trysek

  Ideální základní sada pro efektivní 
zavlažování zahrady

  Systém je možné individuálně přizpůsobit 
téměř každému tvaru zahrady

  Obsahuje výrobky pro bodové a liniové 
zavlažování

  Vč. praktického plastového boxu na 
přenášení

  Vč. 1/2" 10 m hadice pro kapénkovou 
závlahu

  Vč. 1/2" 15m hadice Kärcher Rain System® 
(jako napájecí hadice a k upevnění manžet)

  Vč. 4 T kusů s regulací, 4 I kusů, 10 hadice 
pro kapénkovou závlahu, 5 kolíků, 
5 koncových kusů, 1 filtru, 2 spojek

  1 přípojka na vodovodní kohoutek G1 
s redukcí G3/4

  Volitelné příslušenství pro mimořádně 
efektivní zavlažování: SensoTimer eco!ogic

 Doplňovací sada pro Kärcher Rain Box
  K upevnění na hadici Kärcher Rain System®
  K individuálnímu zavlažování různých 

skupin rostlin
 Vč. 5 mažet pro kapénkovou závlahu
 Vč. 10 těsnicích manžet
  Vč. 10 postřikovacích manžet  

(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 Vč. 5 kolíků
 Bez obsahu kadmia, barya a olova

Kärcher Rain System®
Objednací číslo 2.645-238 2.645-239

Cena v Kč* 2.420,- 910,-

Spojovací sada Sada hadice pro kapénkovou závlahu

 Doplňovací sada pro Kärcher Rain Box
  K připojení dalších hadic Kärcher Rain 

System® nebo hadic pro kapénkovou 
závlahu

 Vč. 4 T kusů s regulací
 Vč. 4 I kusů
 Vč. 5 koncových kusů

  Ideální sada k cílenému zavlažování podél 
živých plotů a rostlin

 Kompletní sada připravená k připojení
  Obsahuje 20 m hadice pro kapénkovou 

závlahu
 Vč. filtru částic a koncového kusu

Kärcher Rain System®
Objednací číslo 2.645-240 2.645-241

Cena v Kč* 600,- 1.210,-

KÄRCHER RAIN SYSTEM®
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Kovová postřikovací  
pistole Premium 

Postřikovací pistole Premium Multifunkční postřikovací 
pistole Premium

  Ergonomické ovládání 
jednou rukou

  Plynulá regulace průtoku
  Nastavitelný proud postřiku 

od plného proudu až po 
mlžení

  Automatická aretace/
odblokování jedním prstem

 Komfortní rukojeť
  Mimořádně robustní 

s dlouhou životností

  Ergonomické ovládání 
jednou rukou

  Plynulá regulace průtoku
  Nastavitelný proud postřiku 

od plného proudu až po 
mlžení

  Automatická aretace/
odblokování jedním prstem

 Komfortní rukojeť

  Ergonomické ovládání 
jednou rukou

 4 obrysy postřiku
 Komfortní rukojeť
  Automatická aretace/

odblokování jedním prstem
 Komfortní rukojeť

Postřikovače a pistole

Objednací číslo 2.645-046 2.645-045 2.645-047

Cena v Kč* 640,- 500,- 730,-

Postřikovací pistole Plus Postřikovací pistole Regulační sprcha

   Nastavitelný proud postřiku 
od plného proudu až po 
mlžení

 Robustní kovové tělo
  Odolná proti nárazu 

a neklouzavá
  Ergonomický design pro 

snadnou manipulaci

  Nastavitelný proud postřiku 
od plného proudu až po 
mlžení

  Třístupňová regulace 
množství vody

 Hák k zavěšení

  Nastavení průtoku vody 
jednou rukou

 4 obrysy postřiku

Postřikovače a pistole

Objednací číslo 2.645-048 2.645-105 2.645-051

Cena v Kč* 480,- 250,- 300,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Voda ve své nejkrásnější podobě
Optimálního zavlažení se dosáhne pouze s dokonale nastavenými obrysy postřiku. Se svou rozsáhlou na-
bídkou postřikovačů a zalévacích tyčí nabízí firma Kärcher vhodné řešení zaručeně pro každou potřebu. 
Obrys postřiku a množství vody lze přesně, podle potřeby a šetrně vůči rostlinám nastavit pro každou 
z nich individuálně, a je tak postaráno o přímo vzorovou péči o zeleň. Pozitivní vedlejší účinek: Zbytečné 
plýtvání vodou je tak v podstatě vyloučené.

POSTŘIKOVAČE A PISTOLE
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Multifunkční postřikovací 
pistole Premium
Čtyři nastavitelné formy 
postřiku – od tvrdého 
plného proudu až po měkké 
mlžení.

Kovová postřikovací pistole 
Premium
Velkými plusy pistole jsou 
plynulé nastavení obrysu 
postřiku a robustní kovové 
tělo.

Sada s postřikovací pistolí 
Plus

Sada s postřikovací pistolí Regulační postřikovač – 
připojovací sada

Sada s postřikovačem

  Postřikovací pistole  
Plus 2.645-048

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

  Univerzální hadicová 
spojka Plus 2.645-193

  Univerzální hadicová 
spojka Plus s funkcí 
Aqua Stop 2.645-194

  Postřikovací pistole 
2.645-105

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

  Univerzální hadicová 
spojka 2.645-191

  Univerzální hadicová 
spojka s funkcí  
Aqua Stop 2.645-192

  Regulační postřikovač  
2.645-050

  Univerzální hadicová 
spojka Plus s funkcí 
Aqua Stop 2.645-194

 Postřikovač 2.645-053
  Přípojka na vodovodní 

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

  Univerzální hadicová 
spojka 2.645-191

  Univerzální hadicová 
spojka s funkcí  
Aqua Stop 2.645-192

2.645-110 2.645-109 2.645-111 2.645-123

760,- 450,- 300,- 300,-

Postřikovač Plus Regulační postřikovač Postřikovací pistole  
Premium – připojovací sada

  Nastavitelný obrys postřiku 
od tvrdého po měkký

  Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť

  Nastavitelný obrys postřiku 
od tvrdého po měkký

  Nastavení průtoku vody 
jednou rukou

  Kovová postřikovací pistole 
Premium 2.645-046

  Univerzální hadicová  
spojka Premium s funkcí 
Aqua Stop 2.645-196

Postřikovače a pistole

Objednací číslo 2.645-177 2.645-050 2.645-112

Cena v Kč* 150,- 210,- 760,-

POSTŘIKOVAČE A PISTOLE
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Radost na zahradě pro celou rodinu
Za horkých letních dní touží lidé i rostliny po zchlazení. Se zahradními sprchami a zalévacími tyčemi se 
z každé zahrady stane obratem ruky osvěžující oáza! Praktický sprchovací nástavec Kärcher tak nenabízí 
pouze potěšení z osvěžující sprchy, ale lze ho ideálně použít i pro zavlažování rostlin. Rychle smonto-
vatelná zahradní sprcha přesvědčí svým stabilním stativem a možností prostorově úsporného uložení. 
I nová ergonomická zalévací tyč Premium je mistrovským kouskem dokonalosti a komfortu. Její mnoho-
stranné možnosti použití z ní dělají univerzální multitalent.

Zahradní sprcha Držák na stěnu

 Sestaveno během 3 minut
 S trojnožkou a hrotem
  Výška nastavitelná v rozmezí 1,50–2,20 m
  Odnímatelný sprchovací a zavlažovací 

nástavec (2 v 1)
 Široký proud sprchy
  Nastavení průtoku vody jednou rukou 

a funkce ZAP/VYP
 Pohyblivá postřikovací hlava (180°)
  S možností pohodlného a prostorově 

úsporného uložení

  Možnost upevnění zalévacích tyčí pro 
použití jako zahradní sprcha

  Lze použít i na vnitřních stěnách pro 
uložení zalévacích tyčí a jiných trubek 
(průměr trubky 16–20 mm)

 Vč. hmoždinek a šroubů

Zahradní sprcha a držák na stěnu

Připojovací závit G3/4 a G1 G3/4 a G1

Objednací číslo 2.645-181 2.645-182

Cena v Kč* 1.210,- 240,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Zázračná proměna
Ve spojení s držákem 
na stěnu se ze zalévací 
tyče stane obratem 
ruky zahradní sprcha.

ZAHRADNÍ SPRCHY A ZALÉVACÍ TYČE
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Zalévací tyč Premium Zalévací tyč Plus Zalévací tyč

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

rukou a funkce ZAP/VYP
 Možnost pohodlného zavěšení
 6 obrysů postřiku

  Nastavení průtoku vody jednou 
rukou a funkce ZAP/VYP

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

  Nastavení průtoku vody jednou 
rukou a funkce ZAP/VYP

 6 obrysů postřiku

Zalévací tyče

2.645-137 2.645-158 2.645-157

760,- 610,- 450,-

Pro velké i malé
Stisknutím tlačítka lze 
výšku sprchy pohodlně 
a jednou rukou nastavit 
v rozmezí 1,50 m až 
2,20 m.

Zalévací tyč Premium
Pohodlné řešení pro 
univerzální používání – od 
zavlažování půdy až po 
práci nad hlavou.

ZAHRADNÍ SPRCHY A ZALÉVACÍ TYČE
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Jedna spojka, tři průměry
Univerzální hadicové spojky přesvědčí svou vynikající stabilitou a maximální pevností v tahu a lomu. 
Spojky dodáváme s funkcí Aqua Stop nebo bez ní. Univerzální spojka Premium má navíc upevnění hadice 
z hliníku a úchopy z měkkého plastu pro ještě snadnější manipulaci. Samozřejmě jsou všechny zástrčné 
systémy Kärcher kompatibilní se západkovými systémy obvyklými na trhu.

Univerzální 
hadicová spojka  
Premium

Univerzální 
hadicová spojka  
Premium 

Univerzální 
hadicová spojka Plus

Univerzální 
hadicová spojka Plus 

Dvojcestný rozdělovač Trojcestný rozdělovač Dvojcestná spojka Trojcestná spojka Přípojka k vodovodní-
mu kohoutku pro 
vnitřní armatury

  Robustní upevnění 
hadice z hliníku 

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

  Robustní upevnění 
hadice z hliníku 

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

 Aqua Stop

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

 Aqua Stop

  2 nezávislé, 
regulovatelné 
přípojky vody

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

  Přípojka na 
vodovodní kohoutek 
se závitem G1 
a redukcí G3/4

  Umožňuje 
zavlažování až 
3 hadicemi současně

 Plynulé regulátory
  Se 3 přípojkami na 

vodovodní kohoutek

  Ke spojení dvou 
hadic

 Robustní design

  Ke spojení tří hadic
 Robustní design

  Umožňuje připojení 
zahradní hadice 
v domě

  Robustní upevnění 
díky mosaznému 
vnitřnímu závitu

  Ochrana závitu pro 
lehké upevnění

Zástrčné systémy hadic

Objednací číslo 2.645-195 2.645-196 2.645-193 2.645-194 2.645-199 2.645-200 2.645-008 2.645-009 2.645-010

Cena v Kč* 210,- 240,- 140,- 170,- 300,- 910,- 60,- 90,- 170,-

Univerzální 
hadicová spojka

Univerzální 
hadicová spojka  
s funkcí Aqua Stop

Univerzální opravka 
hadice

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

Přípojka na vodovodní 
kohoutek G1 s redukcí  
G3/4

Přípojka na zařízení G1/2/
G3/4

Univerzální sada hadicových 
spojek s 2cestnou spojkou

   Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci

   Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci

  Rozpojení bez 
postříkání díky 
funkci Aqua Stop

  Univerzálně 
použitelný pro 
všechny běžné 
zahradní hadice

  Ergonomický design 
pro snadnou 
manipulaci

  Ke spojení nebo 
opravě 2 hadic

  Univerzálně 
použitelný pro 
všechny běžné 
zahradní hadice

  K regulaci průtoku
  Vč. dvojcestné 

spojky
  Ke spojení hadice 

a zavlažovače 
nebo 2 hadic

 Mimořádně robustní
  Redukce umožňuje 

připojení na 2 velikosti 
závitů

 Mimořádně robustní
  Redukce umožňuje 

připojení na 2 velikosti 
závitů

  Vhodná především pro 
připojení na zahradní 
čerpadla Kärcher

  Ke spojení hadicových 
spojek a např. zavlažovačů 
s vnitřním závitem

  Univerzální hadicová 
spojka

 Dvojcestný rozdělovač

Zástrčné systémy hadic

Objednací číslo 2.645-191 2.645-192 2.645-197 2.645-198 2.645-006 2.645-007 2.645-098/-099 2.645-108

Cena v Kč* 110,- 140,- 120,- 300,- 60,- 60,- 60,-/60,- 130,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Sedne. Padne. Zapadne  Kompatibilní se všemi  běžnými západkovými systémy!

ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY HADIC
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1/2" = 13 mm

5/8" = 15 mm

3/4" = 19 mm
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hadicová spojka  
Premium

Univerzální 
hadicová spojka  
Premium 

Univerzální 
hadicová spojka Plus

Univerzální 
hadicová spojka Plus 

Dvojcestný rozdělovač Trojcestný rozdělovač Dvojcestná spojka Trojcestná spojka Přípojka k vodovodní-
mu kohoutku pro 
vnitřní armatury

  Robustní upevnění 
hadice z hliníku 

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

  Robustní upevnění 
hadice z hliníku 

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

 Aqua Stop

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

  Úchopy z měkkého 
plastu pro snadnou 
manipulaci

 Aqua Stop

  2 nezávislé, 
regulovatelné 
přípojky vody

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

  Přípojka na 
vodovodní kohoutek 
se závitem G1 
a redukcí G3/4

  Umožňuje 
zavlažování až 
3 hadicemi současně

 Plynulé regulátory
  Se 3 přípojkami na 

vodovodní kohoutek

  Ke spojení dvou 
hadic

 Robustní design

  Ke spojení tří hadic
 Robustní design

  Umožňuje připojení 
zahradní hadice 
v domě

  Robustní upevnění 
díky mosaznému 
vnitřnímu závitu

  Ochrana závitu pro 
lehké upevnění

Zástrčné systémy hadic

Objednací číslo 2.645-195 2.645-196 2.645-193 2.645-194 2.645-199 2.645-200 2.645-008 2.645-009 2.645-010

Cena v Kč* 210,- 240,- 140,- 170,- 300,- 910,- 60,- 90,- 170,-

Univerzální 
hadicová spojka

Univerzální 
hadicová spojka  
s funkcí Aqua Stop

Univerzální opravka 
hadice

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

Přípojka na vodovodní 
kohoutek G1 s redukcí  
G3/4

Přípojka na zařízení G1/2/
G3/4

Univerzální sada hadicových 
spojek s 2cestnou spojkou

   Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci

   Ergonomický 
design pro 
snadnou 
manipulaci

  Rozpojení bez 
postříkání díky 
funkci Aqua Stop

  Univerzálně 
použitelný pro 
všechny běžné 
zahradní hadice

  Ergonomický design 
pro snadnou 
manipulaci

  Ke spojení nebo 
opravě 2 hadic

  Univerzálně 
použitelný pro 
všechny běžné 
zahradní hadice

  K regulaci průtoku
  Vč. dvojcestné 

spojky
  Ke spojení hadice 

a zavlažovače 
nebo 2 hadic

 Mimořádně robustní
  Redukce umožňuje 

připojení na 2 velikosti 
závitů

 Mimořádně robustní
  Redukce umožňuje 

připojení na 2 velikosti 
závitů

  Vhodná především pro 
připojení na zahradní 
čerpadla Kärcher

  Ke spojení hadicových 
spojek a např. zavlažovačů 
s vnitřním závitem

  Univerzální hadicová 
spojka

 Dvojcestný rozdělovač

Zástrčné systémy hadic

Objednací číslo 2.645-191 2.645-192 2.645-197 2.645-198 2.645-006 2.645-007 2.645-098/-099 2.645-108

Cena v Kč* 110,- 140,- 120,- 300,- 60,- 60,- 60,-/60,- 130,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Úchopy
Zvlášť pohodlné úchopy 
z měkkého plastu usnadňují 
připojování a odpojování 
spojek Kärcher Premium 
a Plus.

Hadicová spojka
Je jedno, o který z průměrů 
hadic se jedná, zda 1/2", 
5/8" nebo 3/4": Hadicové 
spojky Kärcher vyhovují 
v zásadě vždy.

ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY HADIC
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Chytré zavlažování
Kvalitní mosazná řada od společnosti Kärcher byla vyvinuta konkrétně pro náročné použití v zahradách. 
Tyto robustní výrobky přesvědčivě zapůsobí svým vynikajícím zpracováním a příkladně dlouhou život-
ností. Mosazná řada tak vyhovuje nejen vysokým kvalitativním nárokům společnosti Kärcher, ale plně 
odpovídá i z pohledu ekologicky smysluplného využití materiálů s cílem omezení množství odpadu.

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 
pryžový 
kroužek na 
úchopu pro 
jednoduchou 
manipulaci 
a lepší 
upevnění

  Hodí se pro 
1/2" hadice

  Komfortní 
pryžový 
kroužek na 
úchopu pro 
jednoduchou 
manipulaci 
a lepší 
upevnění

  Rozpojení bez 
postříkání  
díky funkci 
Aqua Stop

  Hodí se pro 
1/2" hadice

  Komfortní 
pryžový 
kroužek na 
úchopu pro 
jednoduchou 
manipulaci 
a lepší 
upevnění

  Hodí se pro 
3/4" hadice

  Komfortní 
pryžový 
kroužek na 
úchopu pro 
jednoduchou 
manipulaci 
a lepší 
upevnění

  Rozpojení bez 
postříkání  
díky funkci 
Aqua Stop

  Hodí se pro 
3/4" hadice

  Ke spojení hadic 
s vnitřním 
průměrem 1/2" 
a 5/8" nebo 
3/4"

  K opravě 
poškozené 
hadice

Mosazná řada

Objednací číslo 2.645-015 2.645-017 2.645-016 2.645-018 2.645-102/-103

Cena v Kč* 230,- 260,- 260,- 290,- 240,-/290,-

Mosazná 
dvojcestná 
spojka

Mosazná 
trojcestná  
spojka

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

Mosazná přípojka 
na vodovodní 
kohoutek G1

Mosazný 
postřikovač

  Ke spojení 
dvou hadic 
a k prodloužení 
hadice

  Ke spojení tří 
hadic

  Umožňuje 
vedení 2 
nezávislých 
hadic

  Komfortní 
pryžový 
kroužek na 
úchopu pro 
jednoduchou 
manipulaci 
a lepší 
upevnění

  Redukce 
umožňuje 
připojení na 2 
velikosti závitu

  Komfortní 
pryžový 
kroužek na 
úchopu pro 
jednoduchou 
manipulaci 
a lepší 
upevnění

  Úchop 
s pryžovým 
kroužkem pro 
jednoduchou 
manipulaci

  Nastavitelný 
obrys postřiku 
od tvrdého po 
měkký

Mosazná řada

Objednací číslo 2.645-100 2.645-101 2.645-013 2.645-014 2.645-054

Cena v Kč* 150,- 240,- 150,- 150,- 290,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

MOSAZNÁ ŘADA
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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 
zavlažovač PS 300

  Pro střední a velké 
plochy a zahrady

  Plynulé nastavení 
dosahu

  Převodovka 
s mimořádně dlouhou 
životností

  Max. zavlažovaná 
plocha 220 m²

  Pro střední a velké 
plochy a zahrady

  Komfortní nastavení 
díky ochraně proti 
rozstřiku

  Nastavitelné množství 
vody (0–max.)

  Max. zavlažovaná 
plocha 320 m²

  Pro střední a velké 
plochy a zahrady

  Komfortní nastavení 
díky ochraně proti 
rozstřiku

  Nastavitelné množství 
vody (0–max.)

  Max. zavlažovaná 
plocha 320 m²

  Regulace šíře kropení

  Pro velké plochy 
a zahrady

  Zavlažované plochy 
30–360°

  Nastavitelný úhel 
kropení, např. 
k zavlažování pod 
stromy

  Robustní hrot pro 
nerovný nebo příkrý 
podklad

  Max. zavlažovaná 
plocha 706 m2

Zavlažovače

Dosah kropení Délka m Šířka m m² Délka m Šířka m m² Délka m Šířka m m² Ø v m  m²

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

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

Obrys postřiku

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

Cena v Kč* 610,- 1.060,- 1.300,- 550,-

Kruhový zavlažovač  
RS 130/3

Kruhový zavlažovač  
RS 120/2

Rozprašovací zavlažovač  
CS 90 Spike a  
CS 90 Vario

Multifunkční plošný 
zavlažovač 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 
pravoúhlých ploch  
(CS 90 Vario)

  Pro malé plochy 
a zahrady

  Různé tvary 
zavlažování díky 
6 tvarům trysek

 Držák na stěnu
  Max. zavlažovaná 

plocha 78 m²

Zavlažovače

Dosah kropení Ø v m  m² Ø v m  m² Ø v m  m² Ø v m  m²

při 2 bar 11 95 8 50 9 64 8,4 55

při 4 bar 13 133 12 113 9 64 10 78

Obrys postřiku

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

Cena v Kč* 510,- 450,- 200,-/200,- 350,-

ZAVLAŽOVAČE
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Nová volnost pohybu

Kovový vozík na hadici  
HT 80 M Kit

Kovový vozík na hadici  
HT 80 M

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

stříkací pistolí Plus, 4 univerzálními 
hadicovými spojkami Plus a přípojkou 
na kohoutek G3/4

  Robustní ocelový rám odolný proti 
korozi, buben

 Neklouzavá, ergonomická rukojeť
 Výškově nastavitelné držadlo
  Vedení hadice a volně otočnáruční 

klička
 Zalomená přípojka hadice
  S 2 univerzálními hadicovými spojkami 

Plus

Uložení hadice

Kapacity hadic

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

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

Objednací číslo 2.645-043 2.645-042

Cena v Kč* 4.840,- 2.690,-

Vozík na hadici  
HT 4.520 Kit

Vozík na hadici  
HT 4.500

Vozík na hadici  
HT 3.420 Kit

 Jako HT 4.500
  S hadicí 20 m 1/2" 

PrimoFlex®, postřikova-
čem Plus, 3 hadicovými 
spojkami, 1 hadicovou 
spojkou s funkcí Aqua 
Stop a přípojkou na 
kohoutek G3/4

  Neklouzavý, ergonomic-
ký úchop

  Výškově nastavitelné 
držadlo

  Sklopná pro prostorově 
úsporné uložení

  Zalomená přípojka 
hadice

  Možnost upevnění 
zalévací tyče nebo 
postřikovače

  Úložné háky pro krátkou 
hadici

 2 hadicové spojky

  Výškově nastavitelné 
držadlo

  Sklopná pro prostorově 
úsporné uložení

  S hadicí 20 m  
1/2" PrimoFlex®, 
postřikovačem Plus, 
3 hadicovými spojkami, 
1 hadicovou spojkou 
s funkcí Aqua Stop 
a přípojkou na kohoutek 
G3/4

Uložení hadice

Kapacity hadic

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

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

Objednací číslo 2.645-168 2.645-170 2.645-166

Cena v Kč* 2.270,- 1.820,- 1.970,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

MOBILNÍ ULOŽENÍ HADIC
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Stojan na hadici Premium  
HR 7.315 – sada

Stojan na hadici Premium 
HR 7.300

Připojovací sada pro vozík 
na hadici

  Jako stojan na hadici  
HR 7.300

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

  Možnost uložení 
postřikovačů a sprch

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

  Možnost upevnění 
zalévací tyče nebo 
postřikovače

  Odnímatelný buben na 
hadici (2 v 1)

  S držákem na stěnu 
a 2 hadicovými spojkami

  Pro připojení vozíků 
a nosičů hadice na 
vodovodní kohoutek

  Kompatibilní se všemi 
běžnými výrobky

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

  2 × univerzální hadicová 
spojka

  Hadice 1,5 m 5/8" 
KEVLAR®

Uložení hadice

Kapacity hadic

1/2" (13 mm) max. 30 m max. 30 m –

Objednací číslo 2.645-164 2.645-163 2.645-122

Cena v Kč* 2.270,- 1.670,- 350,-

Držák hadice Premium 
s úložným boxem

Držák hadice Plus Držák hadice

  Praktické a prostorově 
úsporné uložení hadic

  Možnost uložení 
postřikovačů a sprch

  Úložná schránka pro 
přípojky na kohoutek, 
spojky a zahradnické 
rukavice

  Přídavná úložná 
schránka pro zahradnic-
ké nůžky a další zahradní 
nářadí

  Praktické a prostorově 
úsporné uložení hadic

  Možnost uložení 
postřikovačů a sprch

  Úložná schránka pro 
přípojky na kohoutek, 
spojky a zahradnické 
rukavice

 Robustní zpracování
  Jednoduché upevnění na 

venkovní zdi
  Praktický a prostorově 

úsporný s možností 
uložení postřikovačů 
a sprch

  Pro všechny známé 
zahradní hadice

Uložení hadice

Objednací číslo 2.645-162 2.645-161 2.645-044

Cena v Kč* 820,- 360,- 160,-

MOBILNÍ ULOŽENÍ HADIC
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Dokonalé uložení hadice
Skoncujte s nebezpečným klopýtáním přes neuklizené hadice. S praktickými úložnými systémy Kärcher 
lze hadice elegantně uložit a v případě potřeby je opět rychle vyndat. Schránka s hadicí Premium 
CR 7.220 Automatic je vybavená rovnoměrným automatickým navíjením hadice, integrovaným nasta-
vením úhlu a funkcí otáčení o 180°. Nebo kompaktní schránka s hadicí CR 3.110 s tenkou hadicí o délce 
10 m: ideální k zavlažování balkónů a střešních teras. Mimochodem: Schránku s hadicí CR 3.110 Balcony 
lze připojit i k vnitřním vodovodním kohoutkům díky kompatibilní přípojce na kohoutek pro vnitřní 
armatury. 

1 Funkční a nevtíravý

Nikde nezůstává nic viset, nic neruší vzhled: Držák na 
stěnu ve zvlášť plochém provedení působí velmi decentně. 
CR 7.220 Automatic je možné bezpečně upevnit – a opět 
odejmout.

2 Pohodlně přizpůsobivý

Díky nastavitelnému dorazu otáčení lze rozsah otáčení 
u CR 7.220 Automatic omezit v krocích po 30°. Zabrání se 
tak možným poškozením.

3 Chytře zabalený

CR 3.110 Balcony s inteligentní koncepcí ukládání pro 
postřikovač a přívodní hadici zajistí, aby na cestě z bytu na 
balkón neukápla ani jediná kapka.

4 Skvěle kompaktní

Ideální pro balkóny: Díky velmi nízké hmotnosti a kompakt-
ním rozměrům je přenášení CR 3.110 Balcony vysloveně 
hračka. 

HADICE, ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY
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Schránka s hadicí Premium  
CR 7.220 Automatic

Kompaktní schránka s hadicí  
CR 3.110 Balcony

  S automatickým a řízeným zpětným 
vtahováním hadice

 Lehké vytahování hadice
 Otočná o 0°–180°
  Nastavitelný doraz otáčení zamezuje 

poškození stěn a předmětů v okolí 
schránky s hadicí

  Vč. 20 plus 2 m kvalitní hadice 1/2" bez 
ftalátů, postřikovače Plus, 1 hadicové 
spojky, 1 hadicové spojky s funkcí Aqua 
Stop, přípojkou na kohoutek G3/4 
a redukcí G1/2

 Komfortní uložení příslušenství
 Kompletně smontovaná

  První buben s hadicí k zavlažování na 
balkónech, střešních terasách a v malých 
zahradách

  Ideální také jako přívodní hadice pro 
čistič balkónů K 2.200 Balcony

  Možnost velmi prostorově úsporného 
uložení v bytě

  Bez nebezpečí znečištění nebo vytečení 
vody v bytě

  Pohodlné a rychlé navíjení a odvíjení
  Přívodní hadici a příslušenství lze uložit 

přímo na schránce
  Vč. 10 plus 2 m kvalitní hadice bez 

ftalátů, postřikovače Plus, 2 hadicových 
spojek s funkcí Aqua Stop k odpojení bez 
rizika stříkání kolem, přípojkou na 
kohoutek G3/4 a redukcí G1/2, plochým 
držákem na stěnu, přípojkami pro 
venkovní a vnitřní vodovodní kohoutky

 Kompletně smontovaná

Stacionární uložení hadice

Kapacity hadic 1/2" (13 mm) = max. 20 m 5/16" (8 mm) = max. 10 m

Obj. č. 2.645-218 2.645-210

Cena v Kč* 4.540,- 1.210,-

* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Zpětné vtahování hadice
Automatické zpětné 
vtahování hadice skoncuje 
s nebezpečným klopýtáním 
přes neuklizené hadice.

Schránka s hadicí
Kompaktní schránka s hadicí 
CR 3.110 Balcony nezabere 
mnoho místa, takže ji lze 
uložit i v bytě.

HADICE, ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY
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Zcela bez ftalátů a těžkých kovů
Kvalitní hadice PrimoFlex® firmy Kärcher neobsahují zdraví škodlivá změkčovadla. Jsou extrémně 
 robustní, pružné a odolné proti zlomení a optimalizované z hlediska funkčnosti a manipulace.

Hadice PrimoFlex® Plus Hadice PrimoFlex®
 Pro pokročilého zahrádkáře
  Kvalitní zahradní hadice neobsahující 

zdraví škodlivé ftaláty
  Extrémně robustní, pružná hadice odolná 

proti zlomení 
  Křížová tkanina s inovačním žlutým 

vláknem KEVLAR® firmy DuPontTM

 3 vrstvy
  Vnitřní vrstva nepropouštějící světlo 

zabraňuje tvorbě řas v hadici
 Průtržný tlak 45 bar
  Vysoká odolnost vůči teplotám  

od –20 °C do +65 °C
 Bez obsahu kadmia, barya a olova
 15 let záruka

  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 odolnost vůči teplotám  

od –20 °C do +65 °C
 Bez obsahu kadmia, barya a olova
 12 let záruka 

Hadice

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

Délka 20 m 50 m 25 m 50 m 20 m 50 m 25 m 50 m 

Hmotnost g/m 130 130 230 230 110 110 220 220 

Objednací číslo 2.645-144 2.645-145 2.645-148 2.645-149 2.645-138 2.645-139 2.645-142 2.645-143

Cena v Kč* 860,- 2.120,- 1.820,- 3.480,- 610,- 1.390,- 1.510,- 2.880,- 

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: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Hadice PrimoFlex® Premium

 Pro náročného zahrádkáře
  Kvalitní zahradní hadice neobsahující 

zdraví škodlivé ftaláty 
  Odolná proti vysokému tlaku díky 

patentované dvojí výztuze: Dvojitý výplet 
s inovačním žlutým vláknem KEVLAR® firmy 
DuPontTM

 5 vrstev
  Vnější vrstva odolná proti UV záření 

a povětrnostním vlivům

  Mezivrstva nepropouštějící světlo 
zabraňuje tvorbě řas v hadici

  Extrémně robustní, pružná hadice odolná 
proti zlomení

 Průtržný tlak 50 bar
  Vysoká odolnost vůči teplotám  

od –20 °C do +65 °C
 Bez obsahu kadmia, barya a olova
 18 let záruka

Hadice

Vnitřní průměr 1/2" 1/2"

Délka 20 m 50 m

Hmotnost g/m 155 155

Objednací číslo 2.645-150 2.645-151

Cena v Kč* 1.210,- 3.030,-

HADICE, ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY
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Hadicová sada s držákem hadice, 15 m Hadicová sada, 20 m

  Ideální sada k použití jako přívodní hadice 
pro vysokotlaký čistič

 Držák hadice
 Hadice 1/2" PrimoFlex®, 15 m
 Postřikovač
  Přípojka na vodovodní kohoutek G1 

s redukcí G3/4
 Univerzální hadicová spojka
  Univerzální hadicová spojka s funkcí 

Aqua Stop 

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

s redukcí G1/2
 Univerzální hadicová spojka
  Univerzální hadicová spojka s funkcí 

Aqua Stop

Hadice

Délka 15 m 20 m

Objednací číslo 2.645-114 2.645-115

Cena v Kč* 1.060,- 1.060,-

Sada spirálové hadice/základní sada spirálové hadice, 10 m

  Ideální k zavlažování rostlin v menších zahradách, na balkónech, terasách nebo v kempech
 10 m spirálová hadice, bez ftalátů, odolná vůči zlomení a UV záření
 Multifunkční pistole se 4 obrysy postřiku
 Spojka spirálové hadice s ochranou proti zlomení
 Spojka spirálové hadice s ochranou proti zlomení a funkcí Aqua Stop
 Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4
 Přípojka na kohoutek pro vnitřní armatury (pouze u 2.645-178.0)
 Držák na stěnu (pouze u 2.645-178.0)

Hadice

Délka 10 m

Objednací číslo 2.645-178/2.645-179

Cena v Kč* 1.000,-/910,-

Spirálová hadice 
Sada se spirálovou hadicí 
může zůstat připevněná na 
vodovodním kohoutku 
k zajištění pravidelného 
zavlažování. Díky upevnění 
na držák na stěnu je 
spirálová hadice vždy 
připravena k použití.

Držák hadice
Praktický držák hadice 
k připevnění na stěnu.

HADICE, ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY
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  Ideální pro připojení 3 hadic k jednomu 
vodovodnímu kohoutku

 2 plynule regulovatelné přípojky vody
  1 přípojka vody se zavlažovacími 

hodinami
 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 2.645-209 2.645-174

Cena v Kč* 1.210,- 1.210,-

Zavlažovací automat WT 5

 Přesné programování na jednotlivé dny v týdnu 
  Na minutu přesný počátek a trvání zavlažování, max. 120 min.  

2 cykly zavlažování za den
 Možnost manuálního zavlažování
 Odnímatelný displej k pohodlnému programování
 Funkce pozastavení: Vynechání zavlažování po dobu 24 h
 Vč. přípojky na vodovodní kohoutek a předsazeného filtru
 Zastavení vody při vybité baterii

Zavlažovací automaty

Připojovací závit G3/4 a G1

Objednací číslo 2.645-219

Cena v Kč* 1.820,-

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnitřní průměr hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm 
* Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

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

NOVINKA

HADICE, ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY
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SensoTimer ST6 eco!ogic SensoTimer ST6 Duo eco!ogic Náhradní pad snímače

 Zavlažování řízené vlhkostí
  Automatické spuštění zavlažování, když vlhkost půdy klesne pod 

požadovanou úroveň
 Požadovaná hodnota vlhkosti nastavitelná v 5 stupních
  Možnosti nastavení 2 časů zavlažování  

(ráno a večer)
 Tlačítko k vynechání zavlažování po dobu 24 h
  Funkce eco!ogic: časy zavlažování je možné posunout o 1–7 dní
 Vč. přípojky na vodovodní kohoutek a předsazeného filtru
 Baterie 9 V není součástí dodávky

  Náhradní pad 
snímače pro 
SensoTimer ST6 
eco!ogic a ST6 Duo 
eco!ogic

  Doporučení:  
Pad jednou za rok 
vyměňte

 2ks

  Vč. 1 programovatelného 
výstupu vody

  Vč. 1 bezdrátového snímače 
vlhkosti

  Vč. 2 programovatelných 
výstupů vody

Zavlažovací automaty

Připojovací závit G3/4 a G1 – –

Objednací číslo 2.645-213 2.645-214 2.645-242

Cena v Kč* 3.630,- 5.150,- 240,-

Chytré zavlažování
Při příliš nízké vlhkosti půdy 
se zavlažování automaticky 
zahájí v další nastavený čas.

Trvalé bezdrátové spojení
Naměřená hodnota vlhkosti 
půdy se bezdrátově předává 
každých 30 minut 
zavlažovacímu automatu 
SensoTimer.

Zavlažovací automat WT 5
Díky jeho přesnému 
programování na jednotlivé 
dny v týdnu se automat WT 
5 hodí zvláště pro regiony 
s omezeními pro zavlažová-
ní.

Zavlažovací hodiny WT 2
Kombinuje výhody 
trojcestného rozdělovače 
a zavlažovacích hodin do 
jediného výrobku.

HADICE, ZAVLAŽOVACÍ AUTOMATY
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Nejpozději pohled na vyúčtování spotřeby vody upozorní majitele domu na skutečnost, že je pitná voda 
stále dražší. Proč tedy nevyužít levnou vodu z alternativních zdrojů? Kvalitní tlaková čerpadla od firmy 
Kärcher nabízejí vhodné řešení pro každé použití. Budete s nimi moci využít studniční, spodní, dešťovou 
a pramenitou vodu pro pračku, splachování WC nebo zavlažování zahrady. Výsledek: spolehlivé zásobo-
vání užitkovou vodou – a čisté svědomí.

1 Smysluplné využívání vody

Domovní a zahradní čerpadla řady BP Home & Garden 
nabízejí kromě vysokého výkonu také nejvyšší komfort: 
V případě potřeby vody se čerpadla automaticky zapnou 
a opět vypnou. Ve spojení s cisternou můžete v domě záso-
bovat pračky nebo splachování na WC a díky konstantnímu 
provoznímu tlaku používat současně vodu pro zavlažování 
zahrady. Nejvyšší výkon, efektivitu a klidný chod posky-
tují vícestupňová čerpadla, protože při stejném průtoku 
jim stačí nižší výkon motoru než u běžných zahradních 
čerpadel Jet. To uspoří cca 30 % energie. Kromě toho jsou 
modely eco!ogic vybaveny funkcí pohotovostního režimu 
s příkonem 0 wattů – a jsou tak ještě úspornější.

2 Zcela přesvědčivé svým výkonem a kvalitou

Pomocí kompaktních a flexibilních ponorných čerpadel 
z ušlechtilé oceli od firmy Kärcher lze komfortně a úsporně 
používat k zavlažování i alternativní vodní zdroje z větších 
hloubek. Ať už jsou čerpadla instalována v nádrži nebo ve 
vrtané studni – vícestupňová hydraulika zajišťuje, že se 
studniční, spodní, dešťová a pramenitá voda může kdykoliv 
čerpat s dostatečným tlakem. Kärcher BP 4 & 6 Deep Well 
přitom přesvědčí také mimořádně snadným a pohodlným 
ovládáním. Umožňuje to přímý vypínač na konci kabelu. 
Integrovaná distanční patka spolehlivě chrání čerpadlo 
během instalace před nečistotami.

TLAKOVÁ ČERPADLA

Tlaková čerpadla – spolehlivá a s dlouhou životností
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1.000 W

4.000 l/h

45 m / 4,5 bar

700 W

3.000 l/h

35 m / 3,5 bar

1.200 W

6.000 l/h

60 m / 6 bar

1.000 W

6.000 l/h

48 m / 4,8 bar

950 W

3.800 l/h

45 m / 4,5 bar

800 W

3.300 l/h

40 m / 4 bar

400 W

3.800 l/h

11 m / 1,1 bar

1.000 W

5.000 l/h

55 m / 5,5 bar

700 W

4.600 l/h

43 m / 4,3 bar

800 W

5.700 l/h

32 m / 3,2 bar

800 W

3.500 l/h

40 m / 4 barZA
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Přehled tlakových čerpadel

 Spolehlivá čerpadla s dlouhou životností
 Vysoké standardy bezpečnosti
  Šetrné vůči životnímu prostředí a vůči 

zdrojům
 Se snadnou instalací a obsluhou
 Komfortní dvojí využití v domě a zahradě

Výkonové 

parametry
Zahradní 
použití

Domovní 
použití*

Domovní a za-
hradní použití*

Garden

BP 4 
Garden Set max. 800 m2 –  –

BP 3 
Garden max. 500 m2 – –

BP 2 
Garden max. 350 m2 – –

Home & Garden

BP 7 
Home & Garden 
eco!ogic

max. 1 200 m2 max. 12 osob max. 900 m2  
max. + 4 osoby

BP 5 
Home & Garden max. 1 000 m2 max. 12 osob max. 800 m2  

max. + 4 osoby

BP 4 
Home & Garden 
eco!ogic

max. 800 m2 max. 10 osob max. 600 m2  
max. + 4 osoby

BP 3 
Home & Garden max. 500 m2 max. 8 osob max. 300 m2  

max. + 4 osoby

Barrel

BP 1 
Barrel max. 100 m2 – –

Deep Well

BP 6 
Deep Well

max. 1 200 m2 max. 12 osob

500 m2  
max.  
max. + 6 osob

BP 4 
Deep Well

max. 900 m2 max. 6 osob

300 m2  
max.  
max. + 4 osob

Cistern

BP 2 
Cistern

max. 1 200 m2 max. 6 osob

600 m2  
max.  
max. + 2 osob

* Doporučené hodnoty pro zásobování domu počítají s maximálně 3 patry.

TLAKOVÁ ČERPADLA
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Zahradní čerpadla Kärcher – komfortní siláci
Výkonná čerpadla od firmy Kärcher se skvěle hodí pro zavlažování zahrady z alternativních 
zdrojů, například z cisteren nebo sudů na dešťovou vodu. Mimořádný komfort zajišťuje prak-
tický nožní spínač. Tepelná pojistka zahradního čerpadla BP 4 Garden chrání před přehřátím 
a zvyšuje kromě bezpečnosti i životnost čerpadla.

Perfektní zajištění
Vestavěná tepelná 
pojistka chrání čerpadlo 
před přehřátím.

BP 4 Garden Set BP 3 Garden BP 2 Garden

  Pohodlné zapínání 
a vypínání bez 
ohýbání díky 
praktickému nožnímu 
spínači

  Optimální ochrana 
díky integrované 
tepelné pojistce pro 
dlouhou životnost

  Přímé použití díky 
dodávané spirálové 
hadici 3/4" vč. filtru 
a zpětného ventilu 
(připojovací závit G1, 
3,5 m)

  Pohodlné zapínání 
a vypínání bez 
ohýbání díky 
praktickému nožnímu 
spínači

  Pohodlné zapínání 
a vypínání bez 
ohýbání díky 
praktickému nožnímu 
spínači

Vybavení

Komfortní rukojeť   

Optimalizované připojovací hrdlo   

Připojovací adaptér pro čerpadla, G1   

Pohodlný nožní spínač   

Tepelná pojistka  – –

Vč. sady sací hadice  – –

Technické údaje

Příkon motoru max. W 1 000 800 700

Průtok max.** l/h 4 000 3 500 3 000

Dopravní výška/tlak max. m/bar 45/4,5 40/4,0 35/3,5

Sací výška max. m 8 8 8

Typ čerpadla Jet Jet Jet

Hmotnost bez příslušenství kg 9,0 8,3 8,1

Rozměry (D × Š × V) mm 340 × 220 × 230 340 × 220 × 230 340 × 220 × 230

Připojovací závit G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-352 1.645-351 1.645-350

Cena v Kč* 4.490,- 2.990,- 2.590,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, 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.

TLAKOVÁ ČERPADLA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 158–163. 
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Perfektní čerpadla pro dům a zahradu
Ať už jde o zavlažování zahrady či zásobování pračky nebo toalety vodou – inteligentní 
kvalitní čerpadla Kärcher se ideálně hodí k využití alternativních vodních zdrojů. V případě 
potřeby se zařízení automaticky zapnou – a později opět vypnou. Ještě vyšší výkon, efektivi-
tu a klidný chod nabízejí vícestupňová čerpadla. To uspoří cca 30 % energie. Ještě úspornější 
jsou modely eco!ogic s funkcí pohotovostního režimu s příkonem 0 wattů.

Úspora elektrického 
proudu
Funkce pohotovostního 
režimu s příkonem 0 wattů 
modelů eco!ogic snižuje 
spotřebu elektrického 
proudu. To šetří peníze 
i životní prostředí.

BP 7 Home & Garden eco!ogic BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden eco!ogic BP 3 Home & Garden

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost
  Vícestupňové čerpadlo pro lepší 

energetickou účinnost a hlučnost
  Úspora energie díky příkonu 0 W 

v pohotovostním režimu

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost
  Vícestupňové čerpadlo pro lepší 

energetickou účinnost a hlučnost

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost
  Úspora energie díky příkonu 0 W v pohotovostním 

režimu

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost

Vybavení

Funkce automatického spuštění/zastavení    

Vč. předsazeného filtru a zpětného ventilu    

Ochrana před chodem nasucho    

Velké plnicí hrdlo    

Připojovací adaptér pro čerpadla, G1    

Dva výstupy vody    

Optimalizované připojovací hrdlo    

Pohodlný nožní spínač    

Uložení kabelu    

Indikace poruchy    

Technické údaje

Příkon motoru max. W 1 200 1 000 950 800

Průtok max.** l/h 6 000 6 000 3 800 3 300

Dopravní výška/tlak max. m/bar 60/6,0 48/4,8 45/4,5 40/4,0 

Sací výška max. m 8 8 8 8

Typ čerpadla 5stupňový 4stupňový Jet Jet

Hmotnost bez příslušenství kg 13,0 12,5 10,6 10,3

Rozměry (D × Š × V) mm 550 × 225 × 290 550 × 225 × 290 550 × 225 × 290 550 × 225 × 290

Připojovací závit G1 G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-356 1.645-355 1.645-354 1.645-353

Cena v Kč* 10.590,- 9.090,- 7.590,- 6.090,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, 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.   *** V porovnání s čerpadly Jet, s ohledem na čerpané množství vody.

TLAKOVÁ ČERPADLA

30 %***
Úspora 
energie

30 %***
Úspora 
energie
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BP 7 Home & Garden eco!ogic BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden eco!ogic BP 3 Home & Garden

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost
  Vícestupňové čerpadlo pro lepší 

energetickou účinnost a hlučnost
  Úspora energie díky příkonu 0 W 

v pohotovostním režimu

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost
  Vícestupňové čerpadlo pro lepší 

energetickou účinnost a hlučnost

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost
  Úspora energie díky příkonu 0 W v pohotovostním 

režimu

 Perfektní pro dům a zahradu
 Zvlášť dlouhá životnost

Vybavení

Funkce automatického spuštění/zastavení    

Vč. předsazeného filtru a zpětného ventilu    

Ochrana před chodem nasucho    

Velké plnicí hrdlo    

Připojovací adaptér pro čerpadla, G1    

Dva výstupy vody    

Optimalizované připojovací hrdlo    

Pohodlný nožní spínač    

Uložení kabelu    

Indikace poruchy    

Technické údaje

Příkon motoru max. W 1 200 1 000 950 800

Průtok max.** l/h 6 000 6 000 3 800 3 300

Dopravní výška/tlak max. m/bar 60/6,0 48/4,8 45/4,5 40/4,0 

Sací výška max. m 8 8 8 8

Typ čerpadla 5stupňový 4stupňový Jet Jet

Hmotnost bez příslušenství kg 13,0 12,5 10,6 10,3

Rozměry (D × Š × V) mm 550 × 225 × 290 550 × 225 × 290 550 × 225 × 290 550 × 225 × 290

Připojovací závit G1 G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-356 1.645-355 1.645-354 1.645-353

Cena v Kč* 10.590,- 9.090,- 7.590,- 6.090,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, 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.   *** V porovnání s čerpadly Jet, s ohledem na čerpané množství vody.

Chytré díky automatice
Čerpadla pro dům a zahradu 
od firmy Kärcher pracují jen 
tehdy, když je třeba. Podle 
potřeby vody se automatic-
ky rozbíhají a zastavují.

Komfort v domě a na 
zahradě
Čerpadla zásobují spolehlivě 
pračku a vytváří přitom 
konstantní tlak pro 
rovnoměrné zavlažování 
zahrady.

TLAKOVÁ ČERPADLA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 158–163. 
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Sudová čerpadla – pro šetrné využívání zdrojů
Díky inovačním sudovým čerpadlům je možné zahrady zavlažovat pohodlně a s nízkými 
náklady dešťovou vodou bohatou na živiny. Již bez zvedání těžkých zahradních konví. Bez 
nákladů na drahou pitnou vodu. Bez zbytečně vysokého účtu za vodu.

BP 1 Barrel BP 1 Barrel Set

 Flexibilní upevnění na okraji sudu
 Včetně předsazeného filtru
  Integrovaný vypínač v plovákovém 

spínači

 Ideální základní sada 
 BP 1 Barrel s příslušenstvím:  
  Postřikovací pistole 2.645-104,  

hadice 15 m 1/2" PrimoFlex®,  
univerzální hadicová spojka  
2.645-191, univerzální hadicová 
spojka s funkcí Aqua Stop 
2.645-192

Vybavení

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 400 400

Průtok max.** l/h 3 800 3 800

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

Velikost částic max. mm 1 1

Hmotnost bez příslušenství kg 3,0 3,0

Rozměry (D × Š × V) mm 172 × 137 × 266 172 × 137 × 266

Objednací číslo 1.645-460 1.645-465

Cena v Kč* 2.390,- 2.990,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, 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.

Jednoduše a snadno 
Perfektní náhrada 
zahradní konve: Použití 
sudového čerpadla 
k čerpání dešťové vody 
šetří záda a drahou 
pitnou vodu.

TLAKOVÁ ČERPADLA
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Ponorná čerpadla – pro hluboké přesvědčení
Pomocí ponorných čerpadel Kärcher lze začít využívat alternativní zdroje vody k zavlažo-
vání zahrady, při kterém se šetří přírodní zdroje. Kompaktní rozměry zaručují mnohostranné 
a flexibilní možnosti použití. 

BP 6 Deep Well BP 4 Deep Well BP 2 Cistern

  Přípojka hadice 3/4" 
a 1" vč. zpětného 
ventilu a hadicové 
spony

  Integrovaná distanční 
patka jako pomůcka 
při instalaci

  Oddělený vypínač na 
konci kabelu

  Vč. 30m připojovacího 
kabelu a upevňovací-
ho lana

  Přípojka hadice 3/4" 
a 1" vč. zpětného 
ventilu a hadicové 
spony

  Integrovaná distanční 
patka jako pomůcka 
při instalaci

  Oddělený vypínač na 
konci kabelu

  Vč. 15m připojovacího 
kabelu a upevňovací-
ho lana

  Komfortní rukojeť 
z ušlechtilé oceli

  Přípojka hadice 3/4" 
a 1" vč. zpětného 
ventilu a hadicové 
spony

  Plovákový spínač 
s flexibilně nastavitel-
nou výškou spínání

Vybavení

Kryt čerpadla a závitové hrdlo ušlechtilá ocel ušlechtilá ocel ušlechtilá ocel

Přípojka hadice s hadicovou sponou 1", ¾" 1", ¾" 1", ¾"

Integrovaný zpětný ventil   

Integrovaná distanční patka jako pomůcka při instalaci   –

Upevňovací lano 30 m 15 m –

Technické údaje

Příkon motoru max. W 1 000 700 800

Průtok max.** l/h 5 000 4 600 5 700

Dopravní výška/tlak max. m/bar 55/5,5 43/4,3 32/3,2

Hloubka ponoru max. m 27 12 7

Pohon čerpadla 9stupňový 6stupňový 3stupňový

Průměr mm 102 102 130

Hmotnost bez příslušenství kg 13,7 10,1 10,0

Rozměry (D × Š × V) mm 720 × 102 × 102 625 × 102 × 102 445 × 130 × 130

Připojovací závit G1 G1 G1

Objednací číslo 1.645-422 1.645-421 1.645-420

Cena v Kč* 9.090,- 7.590,- 6.090,-

Hloubkový dosah 30 m
Díky extra dlouhému 
kabelu (30 m) čerpá BP 
6 Deep Well vodu 
i z velkých hloubek. 
Včetně upevňovacího 
lana. 

TLAKOVÁ ČERPADLA

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 158–163. 
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Ponorná čerpadla s vlastním rozumem
Ponorná čerpadla od společnosti Kärcher zajišťují díky inteligentnímu hladinovému čidlu IQ spolehlivou 
ochranu proti škodám způsobeným vodou. Díky elektronickému čidlu reagují čerpadla okamžitě na kon-
takt s vodou. Díky zaučení rytmu čerpání se přizpůsobí různým podmínkám a spínají přesně ve správný 
okamžik. Keramické kluzné prstencové těsnění zajišťuje zvlášť dlouhou životnost.

1 Voda pochodem vchod z bodu A do bodu B

Čerpadla Kärcher pro odčerpávání vody nenechají nikoho 
na holičkách. Pracují navýsost spolehlivě a jsou ideálními 
pomocníky k odčerpávání nebo přečerpávání větších 
množství vody. Ať už z plaveckého bazénu nebo prádelny, 
sklepa či drenážní šachty – výkonná ponorná čerpadla su-
verénně přepraví „chladné mokro“ na libovolné požadova-
né místo. O spolehlivý provoz se stará plynule nastavitelné 
hladinové čidlo IQ, které okamžitě reaguje na kontakt 
s vodou a čerpadlo zapne, resp. vypne. Tento inteligentní 
systém uzpůsobí rytmus čerpání vždy přesně příslušnému 
navýšení vodní hladiny, a poskytuje tak automaticky opti-
mální ochranu. Nebo vyjádřeno jinak: Kontrola stavu vodní 
hladiny tak snadno a bezpečně, jako nikdy dříve!

2 Ponorná kalová čerpadla

Díky inteligentnímu hladinovému čidlu IQ se ponorná čer-
padla Kärcher vyznačují nejvyšší úrovní spolehlivosti. Ryt-
mus čerpání se totiž vždy přesně přizpůsobí příslušnému 
navýšení vodní hladiny. Včetně úspory elektrické energie.

3 Ponorná čerpadla na čistou vodu

Díky zaučení rytmu čerpání ví čerpadla na čistou vodu od 
společnosti Kärcher vždy přesně, kdy a kolik vody musejí 
vyčerpat – v závislosti na tom, kolik vody přitéká a jak 
rychle. To zaručuje optimální ochranu a maximální úsporu 
elektrické energie. A díky vyklápěcím patkám lze vodu 
vyčerpat dokonce až do 1 mm. Následně stačí zaručeně 
pouze vytřít! 

ČERPADLA PRO ODČERPÁVÁNÍ VODY



156 157

ZA
H

R
A

D
A

Ponorná kalová čerpadla – vodotěsné výhody
Kalová ponorná čerpadla Kärcher nesou pečeť jakosti „Ceramic Technologie“. Keramické kluzné 
prstencové těsnění, známé a prověřené z profesionální oblasti použití, činí čerpadlo robustněj-
ší, propůjčuje mu delší životnost a odolnost pro extrémní požadavky v soukromé sféře. Nové 
je rovněž hladinové čidlo IQ: Díky čerpacímu rytmu s možností učení hladinového čidla IQ se 
vždy odčerpá správné množství vody.

SDP 18000
Hladinové 
čidlo IQ

SDP 14000
Hladinové 
čidlo IQ

SDP 9500 SDP 7000 SDP 5000 SCP 16000
Hladinové čidlo IQ

SCP 12000
Hladinové čidlo IQ

SCP 9000 SCP 7000 SCP 6000 SCP 5000

  Kruhová 
rukojeť

  Elektronické 
hladinové čidlo 
IQ: plynulá 
výška spínání

  Odvzdušňová-
ní stisknutím 
tlačítka

  Odnímatelný 
předsazený 
filtr z ušlech-
tilé oceli

  Kruhová 
rukojeť

  Elektronické 
hladinové čidlo 
IQ: plynulá 
výška spínání

  Odvzdušňová-
ní stisknutím 
tlačítka

  Kruhová 
rukojeť

  Odvzdušňová-
ní stisknutím 
tlačítka

  Plovákový 
spínač

  Kruhová 
rukojeť

  Plovákový 
spínač

 Rukojeť
  Plovákový 

spínač

 Kruhová rukojeť
  Elektronické 

hladinové čidlo 
IQ: plynulá výška 
spínání

  Odvzdušňování 
stisknutím 
tlačítka

   Sání naplocho až 
do 1 mm

  Odnímatelný 
předsazený filtr 
z ušlechtilé oceli

 Kruhová rukojeť
  Elektronické 

hladinové čidlo 
IQ: plynulá výška 
spínání

  Odvzdušňování 
stisknutím 
tlačítka

   Sání naplocho až 
do 1 mm

 Kruhová rukojeť
  Sání naplocho až 

do 1 mm
  Plovákový 

spínač
  Odvzdušňování 

stisknutím 
 tlačítka

 Kruhová rukojeť
  Plovákový 

spínač

 Kruhová rukojeť
  Plovákový 

spínač

 Rukojeť
  Plovákový 

spínač

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo           

Přestavení na běžný provoz, sání naplocho – – – – –    – – –

Odvzdušňování stisknutím tlačítka    – –    – – –

Zástrčkový vypínač ZAP/VYP/automatika  – – – –  – – – – –

Keramické kluzné prstencové těsnění    – –    – – –

Přípojka hadice 2 1 1/4", 1"
vč. zpětného 
ventilu

1", 3/4" 1" 1" 1 1/4" 
vč. převlečné matice 
a zpětného ventilu

1 1/4"
vč. zpětného ventilu

1", 3/4" 1" 1" 1"

Technické údaje

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

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

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

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

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

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

Hmotnost bez příslušenství kg 7,5 6,9 4,3 4,3 4,3 7,6 6,6 4,2 4,2 4,0 4,0

Rozměry (D × Š × V) mm 220 × 220 × 400 220 × 220 × 390 200 × 210 × 315 170 × 190 × 310 170 × 190 × 310 215 × 215 × 385 210 × 215 × 335 180 × 195 × 280 175 × 190 × 260 175 × 190 × 260 175 × 190 × 260

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

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

Cena v Kč* 6.090,- 4.790,- 3.590,- 1.690,- 1.490,- 5.790,- 4.490,- 3.590,- 2.390,- 1.490,- 1.390,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, 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.

Okamžitě reaguje
Hladinové čidlo IQ 
okamžitě spíná 
čerpadlo při kontaktu 
s vodou. Spínací úroveň 
lze plynule regulovat 
jednoduchým 
přesunutím.

ČERPADLA PRO ODČERPÁVÁNÍ VODY
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Ponorná čerpadla pro čistou vodu – pro plynulé odčerpávání

SDP 18000
Hladinové 
čidlo IQ

SDP 14000
Hladinové 
čidlo IQ

SDP 9500 SDP 7000 SDP 5000 SCP 16000
Hladinové čidlo IQ

SCP 12000
Hladinové čidlo IQ

SCP 9000 SCP 7000 SCP 6000 SCP 5000

  Kruhová 
rukojeť

  Elektronické 
hladinové čidlo 
IQ: plynulá 
výška spínání

  Odvzdušňová-
ní stisknutím 
tlačítka

  Odnímatelný 
předsazený 
filtr z ušlech-
tilé oceli

  Kruhová 
rukojeť

  Elektronické 
hladinové čidlo 
IQ: plynulá 
výška spínání

  Odvzdušňová-
ní stisknutím 
tlačítka

  Kruhová 
rukojeť

  Odvzdušňová-
ní stisknutím 
tlačítka

  Plovákový 
spínač

  Kruhová 
rukojeť

  Plovákový 
spínač

 Rukojeť
  Plovákový 

spínač

 Kruhová rukojeť
  Elektronické 

hladinové čidlo 
IQ: plynulá výška 
spínání

  Odvzdušňování 
stisknutím 
tlačítka

   Sání naplocho až 
do 1 mm

  Odnímatelný 
předsazený filtr 
z ušlechtilé oceli

 Kruhová rukojeť
  Elektronické 

hladinové čidlo 
IQ: plynulá výška 
spínání

  Odvzdušňování 
stisknutím 
tlačítka

   Sání naplocho až 
do 1 mm

 Kruhová rukojeť
  Sání naplocho až 

do 1 mm
  Plovákový 

spínač
  Odvzdušňování 

stisknutím 
 tlačítka

 Kruhová rukojeť
  Plovákový 

spínač

 Kruhová rukojeť
  Plovákový 

spínač

 Rukojeť
  Plovákový 

spínač

Vybavení

Optimalizované připojovací hrdlo           

Přestavení na běžný provoz, sání naplocho – – – – –    – – –

Odvzdušňování stisknutím tlačítka    – –    – – –

Zástrčkový vypínač ZAP/VYP/automatika  – – – –  – – – – –

Keramické kluzné prstencové těsnění    – –    – – –

Přípojka hadice 2 1 1/4", 1"
vč. zpětného 
ventilu

1", 3/4" 1" 1" 1 1/4" 
vč. převlečné matice 
a zpětného ventilu

1 1/4"
vč. zpětného ventilu

1", 3/4" 1" 1" 1"

Technické údaje

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

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

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

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

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

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

Hmotnost bez příslušenství kg 7,5 6,9 4,3 4,3 4,3 7,6 6,6 4,2 4,2 4,0 4,0

Rozměry (D × Š × V) mm 220 × 220 × 400 220 × 220 × 390 200 × 210 × 315 170 × 190 × 310 170 × 190 × 310 215 × 215 × 385 210 × 215 × 335 180 × 195 × 280 175 × 190 × 260 175 × 190 × 260 175 × 190 × 260

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

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

Cena v Kč* 6.090,- 4.790,- 3.590,- 1.690,- 1.490,- 5.790,- 4.490,- 3.590,- 2.390,- 1.490,- 1.390,-

 Součástí dodávky.   * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.   ** Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce, 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.

Ponorné čerpadlo pro čistou vodu SCP 16000 IQ Sensor s funkcí sání naplocho a plynule 
nastavitelným hladinovým čidlem IQ reaguje na kontakt s vodou. Díky zaučení rytmu čerpání 
je zaručený průběh čerpání přesně uzpůsobený danému vodnímu zdroji. Čerpadlo odsaje vodu 
až do 1 mm, kdy následně stačí pouze vytřít. 

ČERPADLA PRO ODČERPÁVÁNÍ VODY

Bohaté originální příslušenství firmy Kärcher naleznete na stranách 158–163. 
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Pomocí vhodného příslušenství Kärcher lze čerpadla rychle a snadno uvést do provozu. Sací hadice, sací 
soupravy, předsazené filtry, přípojky, pojistka proti chodu nasucho a elektronický tlakový spínač – ob-
sáhlý sortiment příslušenství zabezpečuje, že lze optimálně vybavit každou zavlažovanou oblast. Je tak 
možné efektivně a k individuálním účelům využívat vodu z alternativních zdrojů, čímž se šetří primární 
vodní zdroje.

Vhodné příslušenství pro čerpadla

1 Robustní a spolehlivé

Spirálové hadice odolné vůči podtlaku k připojení na čerpa-
dla Kärcher nabízíme jako hotové sady nebo jako metrové 
zboží pro individuální úpravu.

2 Optimální ochrana

Filtry chrání čerpadla před znečištěním a ucpáním a za-
jišťují neomezený výkon. Firma Kärcher nabízí pro každé 
použití vhodný filtr.

3 Nejlepší připojení

Pomocí adaptérů a přípojek firmy Kärcher připojíte hadice 
na příslušné čerpadlo mimořádně snadno. 

4 Perfektní vybavení

Vhodné příslušenství od pojistky proti chodu nasucho až po 
hadici k vyrovnávání tlaku zajišťuje komfortní a spolehlivé 
používání. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLOVÉ SYSTÉMY
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7, 8*

4, 5*

Pomocí vhodného příslušenství Kärcher lze čerpadla rychle a snadno uvést do 
provozu. Sací hadice, sací soupravy, předsazené filtry, přípojky, pojistka proti 
chodu nasucho a elektronický tlakový spínač – obsáhlý sortiment příslušen-
ství zabezpečuje, že lze optimálně vybavit každou zavlažovanou oblast. Je 
tak možné efektivně a k individuálním účelům využívat vodu z alternativních 
zdrojů, čímž se šetří primární vodní zdroje.

Vhodné příslušenství pro čerpadla

Výtlačná strana

Sací strana

7, 8*

9*

9*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

14*

14*

3*

4, 5*

14*

14*

11*

6*

Předsaze-
ný filtr

Předsaze-
ný filtr

Metrové zboží

Metrové zboží

Pro potrubí

2.645-193.0 
2.645-203.0 

2.645-194.0 
2.645-204.0

2.645-045.0

Metrové zboží

1/2" (např. 2.645-138.0)

16*

16*

20*

21*

21*

14*

14*

3/4" (např. 2.645-148.0)

3/4" (např. 2.645-148.0)

3/4" (např. 2.645-148.0)

3/4" (např. 2.645-148.0)

1" potrubí

1" potrubí

3*

10*

Metrové zboží

23*

Pro potrubí

19*

3/4" (např. 2.645-148.0)

3/4" (např. 2.645-148.0)

2.645-193.0

Přípojka na vodovodní kohoutek
2.645-007.0

19*

3/4" (např. 2.645-148.0)

3/4" (např. 2.645-148.0)

2.645-193.0

Přípojka na vodovodní kohoutek
2.645-007.0

Možné příslušenství

Garden

BP 4 

Garden Set

1 Volitelné možnosti pro připojení na sací straně 2 Volitelné možnosti pro připojení na výtlačné straně

BP 3 

Garden

BP 2 

Garden

Home & Garden

  1 Volitelné možnosti pro připojení na sací straně 2 Volitelné možnosti pro připojení na výtlačné straně

BP 7 

Home & Garden

eco!ogic

BP 5 

Home & Garden

BP 4 

Home & Garden

eco!ogic

BP 3 

Home & Garden

Barrel

BP 1 

Barrel

Deep Well 

BP 6 

Deep Well

BP 4 

Deep Well

Cistern

BP 2

Cistern

* Tato čísla jsou odkazy na tabulku příslušenství na následující straně. Tam o daném příslušenství naleznete další informace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLOVÉ SYSTÉMY
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BP 4 Garden Set. BP 7 Home & Garden 
eco!ogic.

BP 2 Cistern.BP 4 Home & Garden 
eco!ogic.

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

1, 2*

24*

24*

24*

24*

24*

24*

15*

15*

15*

15*

14*

14*

14*

14*

14*

14*

12*

12*

13*

13*

Možné příslušenství

Ponorná kalová čerpadla

Předsazený filtr Přípojky pro čerpadla Hadice

SDP 18000

Hladinové čidlo IQ Součástí rozsahu 

dodávky

SDP 14000

Hladinové čidlo IQ

SDP 9500

SDP 7000 –

Primoflex 3/4"
2.645-142 /2.645-143

SDP 5000 –

Primoflex 3/4"
2.645-142 /2.645-143

Ponorná čerpadla na čistou vodu

Předsazený filtr Přípojky pro čerpadla Hadice

SCP 16000 IQ

Hladinové čidlo Součástí rozsahu 

dodávky

SCP 12000 IQ

Hladinové čidlo

SCP 9000

SCP 7000

–

Primoflex 3/4"
2.645-142 /2.645-143

SCP 6000

SCP 5000 –

Primoflex 3/4"
2.645-142 /2.645-143

* Tato čísla jsou odkazy na tabulku příslušenství na následující straně. Tam o daném příslušenství naleznete další informace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLOVÉ SYSTÉMY
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Sací hadice Obj. č. Velikosti Cena v Kč* Popis

Sací hadice, metrové zboží 3/4" 1 6.997-347 Délka: 25 m 2.520,- Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží. V kombinaci 
s přípojkami Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací 
souprava.

             

Sací hadice, metrové zboží 1" 2 6.997-346 Délka: 25 m 2.800,- Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží. V kombinaci 
s přípojkami Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací 
souprava.

                 

Sací hadice 3/4" 3 6.997-348 Délka: 3,5 m 700,- 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.

      

Sací souprava 3/4" 4 6.997-350 Délka: 3,5 m 840,- Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku,  
se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Pro čerpadla s připojovacím 
závitem G1.

      

Sací souprava 3/4" 5 6.997-349 Délka: 7 m 1.260,- Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku,  
se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Pro čerpadla s připojovacím 
závitem G1.

      

Sací hadice pro potrubí 3/4" 6 6.997-360 Délka: 0,5 m 360,- 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.

      

Filtry Popis

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 3/4" 7 6.997-345 Pro hadice 3/4" 340,- K připojení na sací hadici pořízenou jako metrové zboží s klapkou proti 
zpětnému toku; zkracuje se tím doba opětovného nasátí. Včetně hadicové 
spony.

      

Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, 
Basic 1" 

8 6.997-342 Pro hadice 1" 340,- K připojení na sací hadici pořízenou jako metrové zboží s klapkou proti 
zpětnému toku; zkracuje se tím doba opětovného nasátí. Včetně hadicové 
spony.

      

Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, 
Premium

9 6.997-341 Sada pro 3/4" 
a 1" hadice

620,- Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici pořízenou  
jako metrové zboží s klapkou proti zpětnému toku; zkracuje se tím doba 
opětovného nasátí. Včetně hadicové spony.       

Předsazený filtr, malý 10 6.997-343 Do 3 000 l/h 1.120,- Předsazený filtr pro všechna běžná čerpadla.  
Na ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem.  
Jemný filtr lze prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1.

      

Předsazený filtr, velký 11 6.997-344 Do 6 000 l/h 1.260,- Předsazený filtr pro všechna běžná čerpadla.  
Na ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem.  
Jemný filtr lze prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1.

      

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký 12 6.997-353 – 620,- Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho 
ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním.    

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý 13 6.997-351 – 620,- Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho 
ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním.  

Adaptéry/přípojky Popis

Přípojka čerpadla  
vč. zpětného ventilu, malá

14 6.997-359 Pro 3/4"  
a 1" hadice

170,- Připojení sacích hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo.  
Včetně převlečné matice, hadicové spony, plochého těsnění a zpětného ventilu. 
Pro čerpadla s připojovacím závitem G1.

                

Přípojka čerpadla  
vč. zpětného ventilu, velká

15 6.997-418 Pro 1"  
a 1 1/4" hadice

220,- Připojení hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Vč. převlečné matice, dvou 
přípojek pro čerpadla, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla 
s připojovacím závitem G1 1/4.

             

Připojovací adaptér pro čerpadla, G1 16 6.997-473 1" na 1" 220,- K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.          

2cestný připojovací adaptér pro čerpadla, G1 17 6.997-474 1" na 1" 280,- K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.  
Flexibilně využitelný s jedním nebo dvěma aktivními vývody.          

Připojovací sada Basic 18 6.997-358 G1 140,- K připojení 1/2" vodních hadic k čerpadlům  
s připojovacím závitem G1.          

Připojovací sada Premium 19 6.997-340 G1 250,- K připojení 3/4" vodních hadic k čerpadlům  
s připojovacím závitem G1. Pro větší průtok vody.          

Ostatní Popis

Pojistka proti chodu nasucho 20 6.997-355 – 2.800,- Jestliže čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho 
čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S připojovacím závitem 
G1. Zvláště vhodná pro domácí vodárny.

     

Elektronický tlakový spínač
s pojistkou proti chodu nasucho

21 6.997-357 – 3.450,- Ideální k přestavení zahradního čerpadla na domácí automat na vodu. 
V případě potřeby vody se čerpadlo automaticky zapne. Jestliže čerpadlem 
neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo a automaticky 
ho vypne. S připojovacím závitem G1.

     

Plovákový spínač 22 6.997-356 – 2.380,- Plovákový spínač čerpadlo automaticky zapne/vypne v závislosti na stavu 
vody. Se speciálním připojovacím kabelem 10 m.      

Hadice pro vyrovnávání tlaku 3/4" 23 6.997-417 Délka: 1 m 560,- Spojovací hadice pro pevné potrubní systémy. Díky elastické vnitřní hadici 
ze silikonu dochází ke kompenzaci poklesu tlaku v tělese. Vnitřní rozpínání 
v hadici navíc zabraňuje tomu, aby se čerpadlo nahodile zapínalo a vypínalo. 
S připojovacím závitem G1 na obou koncích. Délka: 1,0 m, průměr: 3/4"    

Sada plochých hadic 1" 24 6.997-419 Délka: 10 m 1.320,- Flexibilní plochá hadice z PVC a textilní tkané vložky s pozinkovanou 
hadicovou sponou 25–40 mm. Max. provozní tlak: 4–5 bar           

 Součástí dodávky.   Možné příslušenství.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

Ke každému čerpadlu to správné příslušenství
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Sací hadice Obj. č. Velikosti Cena v Kč* Popis

Sací hadice, metrové zboží 3/4" 1 6.997-347 Délka: 25 m 2.520,- Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží. V kombinaci 
s přípojkami Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací 
souprava.

             

Sací hadice, metrové zboží 1" 2 6.997-346 Délka: 25 m 2.800,- Spirálová hadice odolná vůči podtlaku. Metrové zboží. V kombinaci 
s přípojkami Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací 
souprava.

                 

Sací hadice 3/4" 3 6.997-348 Délka: 3,5 m 700,- 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.

      

Sací souprava 3/4" 4 6.997-350 Délka: 3,5 m 840,- Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku,  
se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Pro čerpadla s připojovacím 
závitem G1.

      

Sací souprava 3/4" 5 6.997-349 Délka: 7 m 1.260,- Kompletní spirálová hadice připravená k připojení, odolná vůči podtlaku,  
se sacím filtrem a klapkou proti zpětnému toku. Pro čerpadla s připojovacím 
závitem G1.

      

Sací hadice pro potrubí 3/4" 6 6.997-360 Délka: 0,5 m 360,- 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.

      

Filtry Popis

Sací filtr s klapkou zpětného toku, Basic 3/4" 7 6.997-345 Pro hadice 3/4" 340,- K připojení na sací hadici pořízenou jako metrové zboží s klapkou proti 
zpětnému toku; zkracuje se tím doba opětovného nasátí. Včetně hadicové 
spony.

      

Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, 
Basic 1" 

8 6.997-342 Pro hadice 1" 340,- K připojení na sací hadici pořízenou jako metrové zboží s klapkou proti 
zpětnému toku; zkracuje se tím doba opětovného nasátí. Včetně hadicové 
spony.

      

Sací filtr s klapkou proti zpětnému toku, 
Premium

9 6.997-341 Sada pro 3/4" 
a 1" hadice

620,- Robustní kovové/plastové provedení. K připojení na sací hadici pořízenou  
jako metrové zboží s klapkou proti zpětnému toku; zkracuje se tím doba 
opětovného nasátí. Včetně hadicové spony.       

Předsazený filtr, malý 10 6.997-343 Do 3 000 l/h 1.120,- Předsazený filtr pro všechna běžná čerpadla.  
Na ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem.  
Jemný filtr lze prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1.

      

Předsazený filtr, velký 11 6.997-344 Do 6 000 l/h 1.260,- Předsazený filtr pro všechna běžná čerpadla.  
Na ochranu čerpadel před hrubými částečkami nečistot nebo pískem.  
Jemný filtr lze prát. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1.

      

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, velký 12 6.997-353 – 620,- Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho 
ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním.    

Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý 13 6.997-351 – 620,- Vyjímatelný předsazený filtr z ušlechtilé oceli zvyšuje spolehlivost vašeho 
ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před ucpáním.  

Adaptéry/přípojky Popis

Přípojka čerpadla  
vč. zpětného ventilu, malá

14 6.997-359 Pro 3/4"  
a 1" hadice

170,- Připojení sacích hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo.  
Včetně převlečné matice, hadicové spony, plochého těsnění a zpětného ventilu. 
Pro čerpadla s připojovacím závitem G1.

                

Přípojka čerpadla  
vč. zpětného ventilu, velká

15 6.997-418 Pro 1"  
a 1 1/4" hadice

220,- Připojení hadic odolné vůči podtlaku na čerpadlo. Vč. převlečné matice, dvou 
přípojek pro čerpadla, plochého těsnění a zpětného ventilu. Pro čerpadla 
s připojovacím závitem G1 1/4.

             

Připojovací adaptér pro čerpadla, G1 16 6.997-473 1" na 1" 220,- K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.          

2cestný připojovací adaptér pro čerpadla, G1 17 6.997-474 1" na 1" 280,- K připojení čerpadel s vnitřním závitem na přípojky vody.  
Flexibilně využitelný s jedním nebo dvěma aktivními vývody.          

Připojovací sada Basic 18 6.997-358 G1 140,- K připojení 1/2" vodních hadic k čerpadlům  
s připojovacím závitem G1.          

Připojovací sada Premium 19 6.997-340 G1 250,- K připojení 3/4" vodních hadic k čerpadlům  
s připojovacím závitem G1. Pro větší průtok vody.          

Ostatní Popis

Pojistka proti chodu nasucho 20 6.997-355 – 2.800,- Jestliže čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho 
čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S připojovacím závitem 
G1. Zvláště vhodná pro domácí vodárny.

     

Elektronický tlakový spínač
s pojistkou proti chodu nasucho

21 6.997-357 – 3.450,- Ideální k přestavení zahradního čerpadla na domácí automat na vodu. 
V případě potřeby vody se čerpadlo automaticky zapne. Jestliže čerpadlem 
neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu nasucho čerpadlo a automaticky 
ho vypne. S připojovacím závitem G1.

     

Plovákový spínač 22 6.997-356 – 2.380,- Plovákový spínač čerpadlo automaticky zapne/vypne v závislosti na stavu 
vody. Se speciálním připojovacím kabelem 10 m.      

Hadice pro vyrovnávání tlaku 3/4" 23 6.997-417 Délka: 1 m 560,- Spojovací hadice pro pevné potrubní systémy. Díky elastické vnitřní hadici 
ze silikonu dochází ke kompenzaci poklesu tlaku v tělese. Vnitřní rozpínání 
v hadici navíc zabraňuje tomu, aby se čerpadlo nahodile zapínalo a vypínalo. 
S připojovacím závitem G1 na obou koncích. Délka: 1,0 m, průměr: 3/4"    

Sada plochých hadic 1" 24 6.997-419 Délka: 10 m 1.320,- Flexibilní plochá hadice z PVC a textilní tkané vložky s pozinkovanou 
hadicovou sponou 25–40 mm. Max. provozní tlak: 4–5 bar           

 Součástí dodávky.   Možné příslušenství.  * Nezávazně doporučená prodejní cena vč. DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLOVÉ SYSTÉMY
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Rozdíl spočívá v servisu Kärcher
Stroje Kärcher se vyrábějí již po několik desetiletí s nejvyšší péčí a v bezkonkurenční kvalitě. To z kaž-
dého výrobku činí inovativního a spolehlivého pomocníka v domě i na zahradě. Samozřejmě vám i po 
samotném zakoupení kteréhokoli stroje Kärcher chceme nabídnout trvalou kvalitu a optimální provozu-
schopnost. Díky zákaznickému servisu Kärcher a originálnímu příslušenství a náhradním dílům jste u nás 
v těch nejlepších rukách.

V případě opravy se můžete obrátit na nejbližší KÄRCHER 
CENTER nebo na autorizované servisní partnery Kärcher.

Soustavná školení pro naše techniky, průběžné kontroly 
kvality, originální náhradní díly a rychlý přístup do 
centrálního skladu vám zaručují špičkový servis v nejlepší 
kvalitě Kärcher. 

Kontakt:  Telefon: +420/323 606 014
 servis@karcher.cz
 KÄRCHER spol. s r.o.
 Modletice 141
 251 01

Další informace získáte také nas
www.karcher.cz

SERVIS KÄRCHER
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Všechny ceny v tomto katalogu představují nezávazně doporučené prodejní ceny v Kč včetně DPH.

Váš obchodní partner Kärcher:

KÄRCHER CENTER CHEMIE STAR
K Dolíkám 717, 503 11 Hradec Králové, Tel.: +420 / 495 263 615
Fax: +420 / 459 270 199, E-mail: info@karcher-centrum-chemiestar.cz

KÄRCHER SERVICE CHEMIE STAR

Zho elecká 1123, 460 01 Liberec, Tel.: +420 / 777 580 452
Fax: +420 / 483 312 213, E-mail: liberec@chemiestar.cz

&

www.karcher-centrum-chemiestar.cz


