
SVĚŽEST? DOVNITŘ!  
NEČISTOTY? VEN!
S osvěžujícími řešeními pro čištění  
od �rmy Kärcher v roce 2019.

HOME & GARDEN
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SVĚŽEST?
DOVNITŘ!
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VÍTEJTE DOMA

SVĚŽEST, KTERÁ 
POTĚŠÍ SRDCE …
Chuchvalce jsou pryč, podlaha vytřená na jedničku, 
okna září a je to tady: Tento „pocit svěžího uklizeného 
prostoru“, který všichni tak milujeme a se kterým lze 
tak nádherně odpočívat. 

Kärcher nabízí svůj kompletní „podlahový arzenál“, 
který vám ochotně pomůže a zatočí s nečistotami. 
S našimi osvěžujícími inovacemi výrobků se 
samozřejmě s láskou postaráme o vaše okna 
a všechny hladké povrchy v kuchyni, koupelně 
a o váš domov celkově. Stejně tak doma jsme ale také 
na vaší zahradě, na vašem dvoře, ve vaší garáži 
a na terase – neboť: Člověk si může život (úklid 
a údržbu domu/dvora/zahrady) jednoduše učinit 
komfortnější a méně namáhavý. Se značkou Kärcher. 
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PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

PUSŤ SVĚŽEST 
DOVNITŘ!

PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
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Vítej, svěžesti! Jen pojď hezky dál! Když nás obklopuješ,  
člověk má hned dobrý pocit a ví: Byl tu Kärcher. Super nové 
a super promyšlené čisticí  výrobky donutí nečistoty zmizet 
a svým uživatelům přinášejí radost: z více času, většího 
komfortu a o tolik snadnějšího úklidu. Takže: S chutí do toho!

  Obsah
 
 12  Vysavače
 18 Přehled přístrojů
 22  Příslušenství a čisticí 

prostředky

 24  Robotický vysavač 

 30  Podlahové myčky 
pro domácnosti 

 38 Přehled přístrojů
 42   Příslušenství a čisticí 

prostředky

 44  Bateriové koště

 48  Bateriový čistič oken
 58 Přehled přístrojů
 62  Příslušenství a čisticí 

prostředky

 64 Parní čističe 
 74  Přehled přístrojů
 80  Příslušenství

 88  Parní vysavač, leštička 
s odsáváním

 89 Přehled přístrojů
 92  Příslušenství a čisticí 

prostředky

 94   Multifunkční vysavače
106  Přehled přístrojů
114    Příslušenství a čisticí 

prostředky
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NÁŠ 
TIP

    Uklizený domov vám pomůže uspořádat si myšlenky. Udělejte si 
pořádek krok za krokem. Začněte v přehledném pokoji a úspěšně  
se propracujte celým bytem. Inspirace se zaručeně dostaví!   

PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ
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Vítej, každodenní živote!
Drobky pod stolem. Otisky tlapek 
na parketách. Chomáče prachu 
za dveřmi. Čokoláda na sedačce. 
Půlka pískoviště v koberci Flokati. 
Otisky prstů na okně. A: Auto, 
sklep a garáž se také zase musí 
vysát. Pořád je co dělat. A vždy 
je zde optimální řešení pro čištění. 

Sbohem, nečistoty! 
Méně nečistot znamená kvalitnější život. 
Čištění jednotlivých míst, rychlé vytírání, 
vysávání velkých ploch, čištění oken 
snadné jako nikdy dříve, účinné parní 
čištění, parní žehlení, vysávání mokrých 
a suchých nečistot – s našimi stroji 
pro vnitřní použití bude každodenní 
život snadnější. A výrazně čistější. 

    Po drobných každodenních radostech 
často zůstávají větší stopy.   

VŠECHNO V NEJLEPŠÍM 
POŘÁDKU!
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NÁŠ 
TIP

VYSAVAČE

    Problémy s místem? Kärcher nabízí ra¬nované řešení, aby se 
hezké věci v životě ocitly v centru pozornosti. Čím méně místa 
vysavač potřebuje, tím lépe. Ultrakompaktní VC 5 nebo jeho 
bezkabelový bratr VC 5 Cordless jsou při čištění velcí pomocníci. 
Naopak pro uložení jsou hodně malí.   
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Supersiláci
Drobek se jen zřídka vyskytuje 
osamoceně. Nejraději leží  
– společně s prachem, vlasy 
a dalšími částečkami – na podlaze 
nebo okolo sedačky. Je skvělé, 
že se výkonné vysavače Kärcher 
dokážou houfům nečistot 
postavit a dělají to, co umí 
nejlépe: úžasně vysávají.

Na všechno
Ano, máme je všechny: Vysavače 
pro alergiky. Pro rodiny. 
Pro domácnosti svobodných. 
Pro velké a malé byty. Se sáčkem 
i bez sáčku. Tedy pro každý 
požadavek a každou potřebu vhodný 
vysavač, který zbaví kobercovou, 
dlaždicovou nebo i parketovou 
podlahu prachu a podobně.

SUPERSILÁCI.  
NA VŠECHNO.

Spoustu skvělých informací 
k vysavačům se super sílou 
najdete zde: www.karcher.cz
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VYSAVAČE

Nezáleží na tom, o jaký druh nečistot se u soupeře jedná: Kärcher VC 5 
mu nedá šanci. Díky plně teleskopickému systému, bezsáčkovému ¬ltru, 
vysoce výkonné podlahové hubici a regulovatelné sací síle vyhraje 
tento prostorový zázrak každý souboj. A postará se o čistotu v každém 
rohu. Ostatně všechny tyto přednosti má i jeho bezkabelový bratr  
VC 5 Cordless, který má navíc výhodu neomezeného pohybu. Budete 
tak vždy perfektně připravení na každodenní život – s chytrými 
řešeními pro čištění od ¬rmy Kärcher pro vnitřní použití.

MALÝ A KOMPAKTNÍ  
S VELKOLEPÝM VÝKONEM.
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Šetří místo
To nedokáže žádný klasický 
vysavač: Stisknutím tlačítka 
se z vysavače stane 
nejkompaktnější kus 
na světě. A vejde se 
dokonce i do zásuvky. 

Špičkový výkon
Dokonalé výsledky čištění 
i při kompaktní konstrukci  
– jako dobrý, ale velký 
klasický vysavač.

Magnetická 
parkovací poloha
Bezpečné odstavení 
při přerušení práce. 
Komfortní 
přemisťování. 
Prostorově úsporné 
uložení.

Optimální volnost pohybu
Díky svislé konstrukci. 
Odpadá obtížné tahání 
za sebou a nedochází 
k zahákávání. Ideální také 
pro vysávání schodů.

Bezsáčkový 
�ltrační systém
S jednoduše vyjímatelnou 
¬ltrační kazetou. Odpadá 
nepohodlná výměna sáčků. 
Odpadají další náklady. Díky 
integrovanému čištění ¬ltru 
není nutné ruční čištění.

Plnohodnotný jako  
velký vysavač
V zasunutém stavu pomocí 
hubice na čalounění, štětce na 
nábytek nebo štěrbinové 
hubice rychle vyčistí veškeré 
povrchy a mezery.

VC 5 

Obj. č. 1.349-100.0

Nezávislost bez kabelu 
s lithium-iontovou baterií
Zajede všude, dostane se všude, 
vejde se všude a má dlouhou 
výdrž: nový bezkabelový 
bateriový vysavač VC 5 
Cordless s maximálně 
neomezeným pohybem. 

S LITHIUM-
IONTOVOU 

BATERIÍ
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VYSAVAČE

Na první pohled: Ach, ten je roztomilý. I na druhýpohled: 
Páni, ten toho dokáže! Kompaktní vysavač VC 5 je 
mimořádně skladný. A díky tomu také mimořádně 
prostorově úsporný.Ideální pro malé domácnosti 
a při problémech s místem. Díky Díky plně teleskopické 
sací trubce se vejde dokonce i do zásuvky! To nedokáže 
žádný klasický vysavač. Ale VC 5 ano. Protože i přes 
miniaturní provedení zabezpečuje maximální výsledky 
při čištění na úrovni velkého klasického vysavače. Patří 
tak k vysavačům s nejlepším čisticím výkonem na trhu. 
A umí toho ještě víc: Šetří peníze. Vysavač si vystačí bez 
drahých ¬ltračních sáčků. Stačí jednoduše vyjmout plnou 
¬ltrační kazetu, vyprázdnit ji a nasadit zpět. A můžete 
pokračovat. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Vynikající čisticí výkon na úrovni 
velkého klasického vysavače. 

 ■ Nejjednodušší uložení 
na minimálním prostoru. 

 ■ Rychlé vyprazdňování ¬ltru. 
Nevznikají náklady na dokupování 
drahých sáčků.

VC 5: MONSTRÓZNÍ SÍLA.  
TRPASLIČÍ VELIKOST. 

Kompaktní, bezsáčkový, s velkým sacím výkonem: To, co 
umí VC 5, skvěle dokáže i nový VC 5 Cordless – a dokonce 
ještě o něco víc. Jeho výkonná lithium-iontová baterie 
hravě nahradí zásuvku a dopřeje tomuto malému 
vysávacímu zázraku až hodinový neomezený pohyb 
bez kabelu. Za tuto dobu lze dokonale vysát většinu bytů 
– i díky přepínací podlahové hubici, která je optimálně 
přizpůsobená pro tento stroj, a vysoce účinnému 
bezkartáčovému motoru. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Neomezený pohyb bez kabelu 
po dobu až 60 minut díky výkonné 
lithium-iontové baterii. 

 ■ Nejjednodušší uložení 
na minimálním prostoru. 

 ■ Žádný rozdíl ve výkonu oproti 
kabelovým vysavačům.

VC 5 CORDLESS: MONSTRÓZNÍ SÍLA.  
TRPASLIČÍ VELIKOST. BEZ KABELU.
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Uložení na minimálním prostoru 
Více úložného prostoru pro ostatní věci.

Flexibilní kloub 
Snadné manévrování a vysávání pod nábytkem.

Bezsáčkový �ltrační systém 
S integrovaným čištěním ¬ltru.

1

2

3
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VYSAVAČE

Základní pravidlo: Vysavač musí odpovídat způsobu života! Na výběr jsou 
tři kategorie: Bezkabelové bateriové vysavače pro maximálně neomezený 
pohyb a optimální komfort při vysávání. Kabelové vysavače pro velké 
nebo malé obytné plochy, velký nebo malý úložný prostor, se sáčkem 
nebo bez sáčku, pro rodiny nebo svobodné. Vysavač s vodním ¬ltrem 
pro alergiky.

VC 3

 ■  Ideální pro úklid bytů a menších domů.
 ■ Bezsáčkový multicyklonový vysavač.

Technické údaje

Příkon: 700 W

Průhledná nádrž na špinavou vodu

Hygienický �ltr HEPA (EN 1822:1998)

VC 5

 ■  Ideální pro malé domácnosti s malým úložným  
prostorem.

 ■  Bezsáčkový ¬ltrační systém: rychlé vyprazdňování  
¬ltru bez vysokých nákladů na nákup ¬ltračních sáčků.

 ■  Bohaté příslušenství, např. pro úzká místa, čalounění 
a choulostivé povrchy.

Technické údaje

Příkon: 500 W

Hlavní a dlouhodobý �ltr

Hygienický �ltr HEPA (EN 1822:1998)

VC 5 Cordless

 ■  Ideální pro rychlé použití v malých domácnostech 
s malým úložným prostorem.

 ■ Lithium-iontová baterie pro dlouhou dobu chodu.
 ■  Bezsáčkový ¬ltrační systém.

Technické údaje

Napětí (V): 18

Doba chodu: max. 40 min

Doba nabíjení baterie: 180 min

Hlavní a dlouhodobý �ltr
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VC 6

 ■  Rychlé a pohodlné vysávání dokonce i velkých ploch.
 ■  Systém QuickClick pro rychlou a jednoduchou  
výměnu hubic.

 ■  Funkce vyhýbání se překážkám EasySlider chrání  
nábytek před poškrábáním.

Technické údaje

Příkon: 600 W

Velký vliesový �ltrační sáček 

Hygienický �ltr HEPA (EN 1822:1998)

DS 6 Water�lter

 ■ Řešení pro alergiky.
 ■ Vodní ¬ltr místo ¬ltračního sáčku.
 ■  Důkladně čistí nejen podlahy. Svěží a čistý bude  
také vzduch. Pro příjemné klima v místnosti.

Technické údaje

Příkon: 650 W

Štěrbinová hubice, hubice na čalounění

Hygienický �ltr HEPA (EN 1822:1998)

VC 2

 ■  Ideální pro úklid bytů a menších domů.
 ■  Vč. přihrádky na příslušenství, do které lze uložit 
štěrbinovou hubici a štětec na nábytek.

Technické údaje

Příkon: 700 W

Velký vliesový �ltrační sáček

Hygienický �ltr HEPA (EN 1822:1998)
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VC 5 Cordless 1.349-300.0 18 40 11 180 bezsáčkový, 
vyjímatelná 
¬ltrační kazeta

přepínatelná –  ■ – –

Bezkabelové bateriové vysavače

VYSAVAČE

VC 6 1.195-600.0 600 vliesový 
¬ltrační sáček

10 přepínatelná  ■  ■  ■

VC 3 1.198-125.0 700 bezsáčkový, 
multicyklonový

7,5 přepínatelná  ■ –  ■ –

VC 2 1.198-105.0 700 vliesový 
¬ltrační sáček

7,5 přepínatelná  ■ –  ■ –

 ■ x

DS 6 Water¬lter 1.195-220.0 650 vodní ¬ltr 10,2 přepínatelná  ■  ■  ■  ■

SILNÁ ŠESTKA! 
ŠEST VYSAVAČŮ PRO VŠECHNY PŘÍPADY …

Vysavač s vodním �ltrem

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky. 
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PŘÍNOS PRO LEPŠÍ ČISTOTU.

Někdy příslušenství, které je součástí vysavače, nestačí. Například pokud jde 
o mimořádně choulostivé povrchy nebo špatně přístupná místa. Tady pomůže 
zvláštní příslušenství Kärcher. Výkonné vybavení navíc pro speciální případy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
VYSAVAČE
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Výkonné �ltry Filtry spolehlivě zachycují nečistoty a prach 
ve stroji. Díky použití hygienického ¬ltru HEPA* je výstupní 
vzduch dokonce čistší než vzduch v místnosti.

Odstraňovač pěny pro DS 6 Water�lter
Prostředek pro odstraňování pěny FoamStop neutrální nebo 
citrus s bezalergenní citrusovou vůní okamžitě působí proti 
rušivé pěně. Jednoduše přidejte jeden uzávěr do nádrže 
na vodu vysavače s vodním ¬ltrem.

Vhodné podlahové hubice
Obě parketové hubice s přírodními měkkými štětinami 
mimořádně jemně a šetrně vysávají tvrdé podlahy 
choulostivé na poškrábání, jako například parkety a laminátové 
podlahy. Samozřejmě jsou vhodné také na všechny ostatní 
tvrdé podlahy. Pomocí magnetické parkovací polohy lze 
parketovou hubici pro VC 5 / VC 5 Cordless rychle a bezpečně 
zajistit společně se strojem – ideální pro přerušení práce nebo 
přemístění z bodu A do bodu B. 

Praktické speciální hubice
Speciální typy hubic pro perfektní čistotu i mimo podlahu. 
Turbohubice na čalounění s rotujícím kartáčem poháněným 
vzduchem mimořádně důkladně čistí čalouněný nábytek 
a textilní plochy, například také v autě. Ideální k odstranění 
zvířecích chlupů. Se štětcem na nábytek lze šetrně vysávat 
choulostivé povrchy. 

* EN 1822:1998

Parketová hubice  
VC 5 / VC 5 Cordless
Obj. č. 2.863-242.0

Turbohubice na čalounění 
(ne pro VC 5 Cordless)
Obj. č. 2.903-001.0

Hygienický �ltr HEPA* 
VC 5 / VC 5 Cordless 
Obj. č. 2.863-240.0

FoamStop neutrální, 125 ml 
Obj. č. 6.295-873.0

Parketová hubice VC 6 a DS
Obj. č. 2.863-302.0

Štětec na nábytek 
Obj. č. 2.863-241.0

Vliesové �ltrační sáčky 
VC 6 Obj. č. 6.904-329.0

FoamStop citrus, 125 ml 
Obj. č. 6.295-874.0
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NÁŠ 
TIP

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

    Pro pocit skutečného volna po práci s podlahami bez drobků 
a prachu, když přijdete domů, doporučujeme používat funkci 
timeru řízenou pomocí aplikace. A ten, kdo chce přesně 
vědět, kolik toho RC 3 už zvládl, se jednoduše podívá na plán 
úklidu v příslušné aplikaci.   
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Lidé  
Na malé každodenní věci  
si lze dopřát také malého, 
ale velkolepého pomocníka. 
Takového, který nejen 
důkladně vysává, ale je 
i spolehlivý, a dokonce nám 
daruje čas. Který pak můžeme 
rádi a odpočinutí strávit 
s rodinou nebo přáteli.

Roboti  
Už jsme si na ně dávno zvykli. 
A přesto jsou se všemi svými 
technickými vymoženostmi cokoli 
jiného než obyčejné. Dělají to, 
na co zrovna nemáme chuť. Aniž 
by se zlobily nebo dokonce si 
stěžovaly. Se stoickým klidem 
vykonávají službu, která vám dělá 
radost. Stále znovu. 

 

    Praní, vaření, žehlení, práce na zahradě. Doma 
je toho pořád hodně na práci. Proto je dobře, 
že vysávání může udělat můj malý pomocník.   

VŠE AUTOMATICKY 
ČISTÉ. 

Další chytré pomocníky  
najdete zde: www.karcher.cz
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ

Tak jednoduché může být čistoskvoucí vysávání tvrdých podlah jakéhokoli 
druhu, a dokonce i koberců s nízkým vlasem, když člověk vlastní náš nový 
RoboCleaner RC 3. Tento chytrý pomocník samostatně vyjede z nabíječky 
(a zase se k ní vrátí), díky kvalitnímu kamerovému laserovému navigačnímu 
systému přesně ví, kudy jet, a zabraňuje pádu ze schodů stejně jako kolizím 
se zařizovacími předměty. Pomocí aplikace lze zvolit libovolnou dobu 
spuštění a praktické funkce jako vysávání jednotlivých míst. 

NA PLOCHU, PŘIPRAVIT, POZOR, TEĎ!
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Pokrokový  
systém senzorů
Senzory vzdálenosti a proti  
pádu zabraňují kolizi se 
zařizovacími předměty  
a dalšími překážkami  
v místnosti a dále pádu 
na schodech.

Intuitivní ovládání
Buď manuálně na přístroji, 
nebo pomocí uživatelsky 
přívětivé aplikace.

Výkonná lithium-iontová baterie
Umožňuje až 2 hodiny 
nepřetržitého chodu přístroje.

Přesvědčivý  
čisticí výkon
I podél stěn, nábytku  
nebo v rozích.

RC 3

Plošný výkon: cca 160 m2 na jedno nabití

Doba vysávání na jedno nabití: 90–120 min

Nádrž na nečistoty: 350 ml

Hlučnost: 71 dB(A)

Obj. č. 1.198-203.0

Inteligentní laserový 
navigační systém
Pomocí vytvoření dočasného  
plánku vysávání najde nejlepší  
cestu k nejefektivnějšímu  
vysávání. 

Duální kartáčový systém 
Pro nejlepší možné výsledky 
vysávání a bezproblémový 
přesun nečistot do integrované 
nádoby. 

NA PLOCHU, PŘIPRAVIT, POZOR, TEĎ!
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ROBOTICKÝ VYSAVAČ

ČISTÝ DOMOV – KDYKOLI. 

Ovládání RC 3 je doslova hračka. Na přístroji se 
jednoduše spustí automatický režim a malý pomocník 
už jede a spolehlivě vysává celou plochu – díky duálními 
kartáčovému systému s přídavným postranním kartáčem 
ostatně také v rozích a na krajích. Pokud už by baterie 
během práce nestačila, zajede RoboCleaner automaticky 
k nabíječce a po nabití pokračuje v práci přesně na tom 
místě, kde ji přerušil. 

Pokud je třeba vysát pouze vybrané plochy, přichází 
do hry speciální vysávání jednotlivých míst. Za tímto 
účelem jednoduše pomocí aplikace označíte příslušnou 
plochu na plánu vysávání a přibližně 1,5 krát 1,5 metru 
se obzvláště důkladně zbaví nečistot. Na plánu vysávání 
je kromě toho přesně zobrazeno, které části bytu už jsou 
vysáté.

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Automatické vysátí celého bytu. 
 

 ■ Dobrý čisticí výkon s důkladným 
zachycováním nečistot na všech 
tvrdých podlahách a kobercích 
s nízkým vlasem. 

 ■ Chytré nastavování doby práce 
a ovládání funkcí pomocí aplikace. 

 ■ Samostatné dobíjení a nabíjení.  

 ■ Získání spousty času na hezčí věci 
v životě. 

CHYTRÉ ŘÍZENÍ ZNAMENÁ  
CHYTRÉ VYSÁVÁNÍ. 
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Inteligentní laserový navigační systém
Pro důkladné, automatické čištění.

Duální kartáčový systém 
S postranními kartáči zaručuje dobré  
zachycování nečistot a vysávání v rozích  
a na krajích bez námahy.

Chytré ovládání 
Pomocí komfortních funkcí aplikace v domácí síti.

1

2

3
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NÁŠ  
TIP

PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI

    Zapojte do čisticích prací více struktury. S našimi barevně 
rozlišenými válci z mikrovláken můžete jednoznačně rozlišovat 
jednotlivé oblasti. Jako skuteční profesionálové. Používejte  
například žluté válce pouze v koupelně a na toaletě pro hosty. 
A šedé ve zbytku obytného prostoru.   
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Mopy jsou minulost
Díky otáčejícím se válcům 
z mikrovláken s integrovanou 
samočisticí funkcí je práce 
s našimi podlahovými čističi 
pro domácnosti nejen komfortní 
a nevyžaduje vynaložení velké 
síly, nýbrž také ještě přibližně 
o 20 procent* důkladnější než 
čištění mopem. Na podlaze přitom 
zůstává tak malá zbytková 
vlhkost, že po ní lze znovu chodit 
již cca za 2 minuty.

Ať žije svěží mop!
Čistě vytřeno: Ať se jedná o PVC, dlažbu, 
laminát, kamenné podlahy, nebo 
zapečetěné, naolejované či navoskované 
parkety – naše přístroje jsou vhodné 
na všechny tvrdé podlahy. Speciálně 
uzpůsobené čisticí prostředky 
zabezpečují maximální péči a ochranu 
podlahy. Podlahové mycí stroje 
pro domácnosti od ¬rmy Kärcher existují 
v různých variantách: 
od superkomfortního stroje 2 v 1 s funkcí 
odsávání až po bateriovou lehkou váhu.

    Neuvěřitelné, jak je podlaha čistá – to je vidět 
i při vyprazdňování nádrže na špinavou vodu! 
Tak čistá s mopem nikdy nebude.   

PŘISTIŽENI!

Více informací  
získáte zde: www.karcher.cz

*  Podlahová myčka pro domácnosti Kärcher dosahuje 
o 20 procent lepšího čisticího výkonu oproti běžnému   
mopu s utěrkou na podlahu v testované kategorii „vytírání“. 
Vztahuje se na průměrné výsledky testu s ohledem 
na efektivitu čištění, zachycení nečistot a čištění hran.
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PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI

 *    Kombinace obou pracovních kroků – vytírání a odsávání – v jednom pracovním kroku ušetří při čištění podlahy až 50 procent času.
**  Předem by se měly odstranit hrubé nečistoty.

VYTÍRÁNÍ A ODSÁVÁNÍ V JEDNOM JEDINÉM 
KROKU S VÝKONNÝM FC 5.

Revoluční čištění podlah 2 v 1: Nejen vytírá, ale i odsává. A to všechno 
bez námahy, pouze v jednom jediném pracovním kroku a až o 50 procent 
rychleji než obvykle*. Otáčející se válec zachycuje volně ležící, zaschlé nebo 
vlhké nečistoty i vlasy**. Ty jsou neustále navlhčovány čistou vodou, zatímco 
špinavá voda se přímo odsává. Výsledek: čisté podlahy bez námahy. Hodí se 
na všechny tvrdé podlahy – i na parkety. A nyní lze ostatně obdržet také 
jako bateriovou variantu. Budete tak vždy perfektně připravení 
na každodenní život – s chytrými řešeními pro čištění od ¬rmy  
Kärcher pro vnitřní použití.
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Ergonomická měkká  
rukojeť s vypínačem
Pro bezpečné držení  
a komfortní práci.

Jednoduché plnění
Pohodlné plnění vody 
a jednoduché dávkování 
čisticích prostředků.

Uspořádané uložení kabelu
Flexibilní hák na kabel 
zabezpečuje optimální uložení 
a rychlé sejmutí kabelu.

Automatické zvlhčování
Otáčející se válce jsou 
automaticky zvlhčovány  
čistou vodou. 

Jednoduchá výměna  
válců
Vysoce kvalitní válce 
z mikrovláken lze rychle 
a pohodlně vyměnit 
a vyčistit.

Hygienická nádrž  
na špinavou vodu
Zachycené nečistoty jsou 
z válců nasáty přímo do nádrže 
na špinavou vodu. Tu lze rychle 
a jednoduše vyprázdnit.

Flexibilní otočný kloub
Pro vynikající manévrování.

Perfektně čisté  
rohy a okraje
Pohon válce umístěný 
uprostřed zabezpečuje 
velmi dobré výsledky 
čištění v rozích  
a na krajích.

Velmi dobrý čisticí výkon 
Otáčení elektrických válců 
usnadňuje vytírání a zlepšuje 
výsledky čištění.

FC 5

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno naplnění nádrže

Příkon: 460 W

Nádrž na čistou vodu: 400 ml

Hmotnost bez příslušenství: 4,6 kg

Obj. č. 1.055-400.0

VYTÍRÁNÍ A ODSÁVÁNÍ V JEDNOM JEDINÉM 
KROKU S VÝKONNÝM FC 5.

„Nyní také jako  
bateriová varianta“  
– více informací  
získáte na  
www.karcher.cz.

VYLEPŠENÝ 
VÝKON
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Starý dobrý mop zbledne závistí. Protože bateriové myčce FC 3 Cordless 
se prostě nevyrovná. Její otáčející se válce jsou neustále navlhčovány 
čistou vodou, nečistoty se stírají a zachycují v nádrži na špinavou vodu. 
Díky tomu se stále vytírá čistou vodou a nečistoty se jen tak jednoduše 
neroztírají sem tam. Přitom se používá tak málo vody, že myčku lze bez 
problémů použít i na parkety a po podlaze lze znovu chodit již za 2 minuty. 
Díky štíhlému designu a velmi jednoduché manipulaci se FC 3 Cordless 
navíc dostane téměř všude – dokonce i pod pohovku. 

VŽDY ČISTĚ VYTŘENO.

PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI
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VŽDY ČISTĚ VYTŘENO.

Praktická nádrž na čistou vodu
Komfortní plnění vodou 
a čisticími prostředky, protože 
ji lze jednoduše vyjmout.

Hygienická nádrž  
na špinavou vodu
Nečistoty setřené pomocí válců 
se přemisťují do nádrže 
na špinavou vodu, kterou lze 
snadno odejmout a vyprázdnit.

Perfektně čisté  
rohy a okraje
Pohon válce umístěný uprostřed 
zabezpečuje velmi dobré výsledky 
čištění v rozích a podél krajů.

Ergonomická měkká  
rukojeť s vypínačem
Sedí výborně v ruce 
pro komfortní práci.

Prostorově úsporné uložení 
Štíhlý design umožňuje  
kompaktní uložení.

FC 3 Cordless

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno nabití baterie

Doba chodu na jedno nabití baterie: cca 20 min

Nádrž na čistou vodu: 360 ml

Hmotnost bez příslušenství: 2,4 kg

Obj. č. 1.055-300.0

Automatické zvlhčování 
Otáčející se válce jsou 
automaticky zvlhčovány vodou 
z nádrže na čistou vodu.

Doba chodu na jedno nabití 
baterie cca 20 minut
Výkonná baterie 7,2 V Li-Ion 
pro maximálně neomezený 
pohyb.

Jednoduchá výměna válců
Vysoce kvalitní válce z mikrovláken 
se stejně tak rychle, pohodlně 
a jednoduše vyměňují i čistí.

Velmi snadné manévrování
Otočný kloub zabezpečuje 
nejjednodušší čištění 
pod nábytkem a okolo  
předmětů.

NOVINKA
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PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI

Na vynález kola FC pravděpodobně úplně nemají. Přesto 
ale funkční princip těchto přístrojů představuje malou 
senzaci. Otáčející se elektrické válce jsou během čištění 
zvlhčovány čistou vodou. Automaticky a nepřetržitě. 
Díky otáčení válců je namáhavé drhnutí zbytečné 
a výsledky čištění jsou výrazně lepší. Zachycené nečistoty 
se přitom přímo z válců odstraňují a přemisťují do nádrže 
na špinavou vodu. Pro hygieničtější čištění. Pro skvostné 
výsledky. A pro minimální zbytkovou vlhkost. Po podlaze 
lze znovu chodit cca za 2 minuty. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ O 20 % lepší výsledky čištění* než 
s běžným mopem – díky inovativní 
samočisticí funkci válců. 

 ■ Snadné čištění. 

 ■ Úspora vody 85–90 %** 
 – v porovnání s čištěním  
běžným mopem. 

 ■ Vysoce kvalitní válce z mikrovláken.

PŘEVRATNÁ ZMĚNA.

 *  Podlahový mycí stroj pro domácnosti Kärcher dosahuje o 20 procent lepšího čisticího výkonu oproti běžnému mopu s utěrkou 
na podlahu v testované kategorii „vytírání“. Vztahuje se na průměrné výsledky testu s ohledem na efektivitu čištění, zachycení 
nečistot a čištění hran.

**    FC 5 (spotřeba: 0,6 l) / FC 3 Cordless (spotřeba: 0,4 l) ušetří při čištění podlahové plochy 60 m² až 85 procent / 90 procent vody 
oproti běžnému mopu s kbelíkem naplněným 5 litry (spotřeba: 5,0 l).
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Inovativní samočisticí funkce
Nepřetržité zvlhčování válců čistou vodou, zatímco 
zachycené nečistoty končí v nádrži na špinavou vodu.

Není nutné drhnutí
500 otáček válců za minutu místo ručního drhnutí.

Hodí se na všechny tvrdé podlahy
Díky malé zbytkové vlhkostí se 
hodí na všechny tvrdé podlahy, i na parkety.

Bez kontaktu s nečistotami
Jednoduché vyjímání válců z mikrovláken bez kontaktu 
s nečistotami. Praní v pračce na 60 °C.

1

2

4

3
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*   Kombinace obou pracovních kroků – vytírání a odsávání – v jednom  
pracovním kroku ušetří při čištění podlahy až 50 procent času.

PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI

FC 5

 ■  2 v 1: Vytírání a odsávání v jednom kroku
 ■ Inovativní samočisticí funkce

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno naplnění nádrže

Příkon: 460 W

Nádrž na čistou vodu: 400 ml

Hmotnost bez příslušenství: 4,6 kg

FC 5 Cordless

 ■ 2 v 1: Vytírání a odsávání v jednom kroku
 ■ Inovativní samočisticí funkce
 ■ Baterie 25,2 V Li-Ion

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno nabití baterie

Doba chodu na jedno nabití baterie: cca 20 min

Nádrž na čistou vodu: 400 ml

Hmotnost bez příslušenství: 4,4 kg

Běžné mopy dělají to, co mají. Vytírají. Bohužel stále stejnou vodou … sem 
a tam, tam a sem. Naše podlahové mycí stroje pro domácnosti čistí. 
Opravdu čistě. Díky neustálému nanášení čisté vody. Vysávání a vytírání 
pouze v jednom kroku? K tomu jsou ideální naše přístroje 2 v 1. Tak se 
ušetří 50 procent času*. Pro samotné vytírání je nejlepší sáhnout po našem 
FC 3 Cordless. Padne perfektně do ruky, je úžasně obratný a dostane se 
téměř všude. 

FC 3 Cordless

 ■ Inovativní samočisticí funkce
 ■ Štíhlý a lehký design výrobku
 ■ Baterie 7,2 V Li-Ion

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m² na jedno nabití baterie

Doba chodu na jedno nabití baterie: cca 20 min

Nádrž na čistou vodu: 360 ml

Hmotnost bez příslušenství: 2,4 kg

NOVINKA

NOVINKA
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*   Kombinace obou pracovních kroků – vytírání a odsávání – v jednom  
pracovním kroku ušetří při čištění podlahy až 50 procent času.
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PRYČ S MOPEM!  
SEM SE SVĚŽÍM MOPEM!

PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI

 ■ Součástí dodávky.
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FC 5 1.055-400.0 Kabel – cca 60 m²  
na jedno 
naplnění 
nádrže 
na čistou vodu

400 cca  
2

4,6  ■  ■  ■  ■  ■

FC 5 Cordless  ■ 1.055-601.0 Baterie 

25,2 V 

Li-Ion

cca 
20

cca 60 m² 

na jedno 

nabití baterie

400 cca 
2

4,4  ■  ■  ■  ■  ■

FC 3 Cordless  ■ 1.055-300.0 Baterie 

7,2 V 

Li-Ion

cca 
20

cca 60 m² 

na jedno 

nabití baterie

360 cca 
2

2,4 –  ■ –  ■  ■

Podlahové myčky pro domácnosti

 ■  NOVINKA
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WELLNESS PROGRAM PRO PODLAHY.

Super čistota. Super ošetření. Super výběr: Náš sortiment čisticích 
a ošetřovacích prostředků pro odborné ošetřování tvrdých podlah 
všeho druhu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY 
PODLAHOVÉ MYČKY PRO DOMÁCNOSTI
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Perfektní ošetřování dřevěných podlah
Ať se jedná o zapečetěné, nebo naolejované/voskované 
podlahy: Speciální čisticí prostředek Kärcher se speciálními 
ošetřujícími složkami a ochranou proti vlhkosti osvěží dřevěné 
podlahy a navrátí jim přírodní lesk.

Vysoce kvalitní univerzální válce
Vysoce kvalitní a barevně odlišené univerzální válce 
z mikrovláken usnadňují separátní přiřazení pro sanitární 
a obytné prostory. Výměna válců je přitom stejně tak 
jednoduchá jako praní v pračce.

Sací hlava FC 5 se zdokonaleným zachycováním vlasů
Důmyslné příslušenství: Širší vzduchový kanál a integrovaný 
odstraňovač nití zlepšují zachycování vlasů. Ideální 
pro všechny přístroje FC 5, které jí ještě nemají v sériové 
výbavě. Více podrobností na www.karcher.cz.

Přesvědčivé čištění tvrdých podlah
Univerzální čisticí prostředek Kärcher představuje optimální 
řešení pro tvrdé podlahy všeho druhu. Stejně jako univerzální 
čisticí prostředek zabezpečuje také čisticí prostředek na kámen, 
vyvinutý speciálně pro kamenné podlahy, lesk bez šmouh 
a rychlé schnutí podlahy. 

Univerzální čisticí 
prostředek na podlahy 
RM 536
Obj. č. 6.295-944.0

Ošetřovací prostředek 
na dřevěné zapečetěné 
podlahy RM 534 
Obj. č. 6.295-941.0

Univerzální válec, žlutý 
Obj. č. 2.055-006.0
Univerzální válec, šedý 
Obj. č. 2.055-007.0

Čisticí prostředek 
na kamenné podlahy 
RM 537
Obj. č. 6.295-943.0

Ošetřovací prostředek 
na naolejované/voskované 
dřevěné podlahy RM 535 
Obj. č. 6.295-942.0

Kryt sací hlavy,  
žlutý
Obj. č. 2.055-019.0

Důmyslné speciální válce
Na každou podlahu správný válec: Náš válec na dřevo 
z mimořádně šetrných vláken byl vyvinutý speciálně 
pro jemné čištění dřevěných podlah všeho druhu. Válec 
na kámen naproti tomu obsahuje vysoký podíl abrazivních 
vláken a obzvláště důkladně čistí nechoulostivé dlažby, 
kamenné podlahy a spáry.

Válec na kámen
Obj. č. 2.055-021.0

Válec na dřevo 
Obj. č. 2.055-022.0

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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NÁŠ 
TIP

BATERIOVÉ KOŠTĚ

    Bateriové koště uložte nejlépe tam, kde ho nejčastěji používáte: 
v kuchyni nebo v jídelně.   
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Průběžné čištění
Vytahovat vysavač kvůli pár drobkům? 
Z komory do obývacího pokoje, najít 
zásuvku, zapojit kabel, 2 sekundy 
vysávat a pak zase všechno zpátky? 
Jednodušší je to s bateriovým 
koštětem Kärcher. Úžasně pohotové. 
Okamžitě připravené k použití. Rychle 
uložené. Tak jako smeták – jenom 
praktičtější. Nic nezvíří, zato všechno 
sebere: drobky, vlasy, prach. Nádobu 
lze vyprázdnit jedním pohybem. 
Bez ohýbání. Bez kontaktu 
s nečistotami.

Neustále po ruce
Praktické bateriové koště díky 
až 30 minutám chodu na jedno 
nabití baterie je jako stvořené 
pro spoustu náhlých použití. 
S Kärcher Adaptive Cleaning 
System je bateriové koště 
přirozeným nepřítelem 
viditelných nečistot. Pohyblivá 
zametací hrana spolehlivě 
zachycuje drobky, chomáče 
atd.– jak na tvrdých podlahách, 
tak také na kobercích s krátkým 
vlasem.

BLESKURYCHLÉ 
BATERIOVÉ KOŠTĚ.
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BATERIOVÉ KOŠTĚ

Když se dětský pokoj ocitne na pokraji toho, co je roztomilé 
a co špinavé, přichází ke slovu bezkabelové bateriové koště: Prostorově 
nenáročné, napájené z baterie a s pohodlnou manipulací je vždycky 
ihned tam, kde je zapotřebí. Díky otáčejícímu se kartáči dělá přesně to, 
co umí nejlépe: Skvěle uklízí. Budete tak vždy perfektně připravení 
na každodenní život – s chytrými řešeními pro čištění od ¬rmy Kärcher 
pro vnitřní použití. 

ABRAKADABRA! TAKTO SE  
Z PRŮBĚŽNÉHO ČIŠTĚNÍ STANE HRAČKA.
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Flexibilní dvojitý kloub  
Jednoduché manévrování. 
I mezi nábytkem a židlemi.

Nádoba na nečistoty 
vyjímatelná do strany
Nedochází k přímému 
kontaktu s nečistotami.

Kärcher Adaptive 
Cleaning System 
Pro odstranění 
viditelných nečistot 
beze zbytku.

Lithium-iontová 
baterie
Doba chodu 
až 30 minut.

Automatické 
zapínání/vypínání 
Intuitivně, rychle 
a bez ohýbání.

Univerzální kartáč 
Pro optimální čištění 
koberců a tvrdých 
podlah.

KB 5  

Doba chodu na jedno nabití baterie: 30 min

Pracovní šířka univerzálního kartáče: 210 mm

Objem nádoby: 0,37 l

Napětí baterie: 3,7 V

Obj. č. 1.258-000.0

ABRAKADABRA! TAKTO SE  
Z PRŮBĚŽNÉHO ČIŠTĚNÍ STANE HRAČKA.



48

NÁŠ 
TIP

    Nazývá se sice čistič oken, umí toho ale ještě víc. Mnohem víc.  
Stěny sprchových koutů, obklady, zrcadla – existuje spousta 
hladkých ploch, které se mají lesknout!   

BATERIOVÉ ČIŠTIČE OKEN
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Super jednoduché  
A také super čisté. Šikovné sady 
s bateriovým čističem oken Kärcher 
způsobily revoluci v čištění oken 
a zabezpečují ničím nerušený 
pohled ven. Princip je přitom 
naprosto jednoduchý: Při předmytí 
se – v závislosti na sadě pomocí 
láhve s rozprašovačem a potahem 
z mikrovláken nebo vibrujícího 
bateriového omývače – nečistoty 
nejprve důkladně rozpustí. 

Super rychlé
A už nastupuje do akce čistič, 
který jednoduše, rychle a beze 
zbytku  odsaje směs vody 
a nečistot. Až do poslední kapky. 
Až ke kraji okna. Bez skvrn a bez 
kapání. Revoluční princip, který 
ostatně skvěle funguje 
i na dlaždicích a na všech 
hladkých površích v domácnosti. 
Bez šmouh a bez následného 
leštění.

    Geniální kousek! Čištění oken je tak zábava. 
A hezky se s ním čistí i stěny sprchového 
koutu. Nekomplikovaně a mimořádně rychle 
– tak to mám ráda!   

Více skvostných detailů k našim 
čističům oken najdete také zde:
www.karcher.cz

SKLO? 
JASNĚ! 



50

BATERIOVÉ ČISTIČE OKEN

Naše dále zdokonalené stěrky zabezpečují díky technologii tekutého 
silikonu nyní ještě jednodušší a rychlejší dosahování výsledků beze šmouh. 
Pouze jedním tahem, od kraje ke kraji, zleva doprava, seshora dolů – setřít, 
odsát, hotovo. Takže, milé nečistoty: na rozloučenou tiché „Sbohem!“.

POLIBEK NA ROZLOUČENOU 
PRO NEČISTOTY – S NOVOU  
SILIKONOVOU STĚRKOU.
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Sací 
hubice
Vyměnitelná 
sací hubice. 
Lze obdržet se 
šířkou 170 a 280 mm.

Nabíjecí 
zdířka 
Pro připojení 
příslušného 
rychlonabíjecího 
adaptéru.

Stěrka
Čistí díky nové 
technologii tekutého 
silikonu precizně 
až ke krajům. Velmi 
snadno se snímá 
stisknutím tlačítka 
na sací hubici.

Baterie 
Integrovaná baterie 
s dobou chodu 
až 100 minut.

Nádrž na špinavou vodu 
Velmi snadno se odnímá 
a vyprazdňuje.

WV 6

Nádrž na špinavou vodu: 150 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie: cca 300 m² 

Pracovní šířka sací hubice: 280 mm

Hmotnost: 760 g

Obj. č. 1.633-510.0

Displej
Zobrazuje na minutu 
přesně zbývající 
dobu chodu baterie.

NOVINKA
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BATERIOVÉ ČISTIČE OKEN

Čistá okna bez šmouh, bez kapek, bez námahy. Voda 
stříkající na parapet a na podlahu už patří minulosti. 
Bateriové čističe oken Kärcher shromažďují 
špinavou vodu v nádrži, která může být kdykoli 
vyprázdněna. Čistá čisticí kapalina a použitá 
špinavá voda jsou neustále hezky oddělené – což je 
mnohem hygieničtější než při běžném čištění oken. 
Nová generace přístrojů pracuje ještě tišeji 
a baterie vydrží ještě déle. A díky stěrkám s novou 
technologií tekutého silikonu také odsávají ještě 
lépe – pouze jedním tahem od kraje ke kraji 
dosahují oken beze šmouh. Více než 25 milionů 
uživatelů již má ničím nerušený výhled – a denně 
přibývají další. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Technologie tekutého silikonu 
pro ještě Âexibilnější stěrky 
a čistotu beze šmouh pouze jedním 
tahem – od kraje ke kraji, seshora 
dolů, zleva doprava. 

 ■ Mimořádně dlouhá doba chodu 
na jedno nabití baterie pro práci 
bez přerušování a bez časového 
tlaku. 

 ■ Na minutu přesné zobrazení 
zbývající doby chodu na displeji 
pro perfektní management 
pracovního času.

KLASICKÉ MYTÍ OKEN JE MINULOST.  
DNES JSOU MODERNÍ BATERIOVÉ ČISTIČE. 
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Stěrka s technologií tekutého silikonu 
Dlouhá, měkká, vysoce Âexibilní pro optimální 
čištění až ke krajům.

Práce bez přerušování 
Výkonná lithium-iontová technologie pro dlouhou 
dobu chodu na jedno nabití baterie.

Perfektní management pracovního času
Na minutu přesné zobrazení zbývající doby chodu 
baterie na displeji.

1

2

3
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BATERIOVÉ ČISTIČE OKEN

S vibracemi to jde ještě důkladněji – a s naším vibrujícím bateriovým 
padem KV 4 obzvláště. Pomocí něj lze skvěle namočit okna, nástěnné 
dlaždice, zrcadla, skleněné vitríny a spoustu dalších hladkých povrchů 
a uvolnit tak nečistoty. O zbytek se postará bateriový čistič oken, který 
nečistoty jednoduše odstraní.

SKVĚLÉ VIBRACE!
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Elektrické nanášení vody 
Pomocí pravého tlačítka 
se spustí navlhčení utěrky.

LED ukazatel stavu 
pro kontrolu stavu baterie.

Nádrž na čistou 
vodu
Jednoduše se naplní 
vodou a čisticím 
prostředkem.

Utěrka se suchým zipem
Jednoduchá výměna utěrky. 
Lze prát v pračce na 60 °C.

KV 4

Nádrž na čistou vodu: 180 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie; cca 100 m²

Vibrace: 1,6 m/s²

Hmotnost: 500 g

Obj. č. 1.633-920.0

Vibrace 
Pomocí levého tlačítka 
se spustí vibrace 
pro důkladné předmytí 
plochy (okna).

NOVINKA
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BATERIOVÉ ČISTIČE OKEN

Zakročit proti ulpívajícím a úporným nečistotám 
pomocí vibrací se osvědčilo v mnoha oblastech. 
Firma Kärcher nyní tento princip úspěšně přenesla 
na čištění oken a jiných hladkých povrchů, jako 
jsou varné desky, sprchové kouty nebo nástěnné 
dlaždice. Náš bateriový vibrační pad KV 4 navlhčuje 
plochu přesně tou správnou dávkou vody a čisticího 
prostředku. Jeho vibrační mechanismus přitom 
uvolňuje ulpívající nečistoty, a tak bez námahy čistí 
okna i jiné plochy. Hračka je to pak také pro naše 
bateriové čističe oken, které následně odsají směs 
nečistot a vody a zanechají za sebou zářivou čistotu.

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Vibrační funkce spolehlivě, 
důkladně a bez námahy odstraňuje 
nečistoty. 

 ■ Automatické navlhčování plochy 
během čištění. 

 ■ Mnohostranné použití na všech 
hladkých plochách v domácnosti.

NEČISTOTY? JSOU PRYČ!
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Snadné předmytí
Integrovaný vibrační mechanismus se v souhře 
s automatickým navlhčováním utěrky vyznačuje 
těmi nejlepšími vlastnostmi pro uvolňování nečistot. 

Spousta možností použití 
Mnohostranné použití na hladké plochy 
v domácnosti. 

2

1
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BATERIOVÝ ČISTIČ OKEN

WV 2 Premium

 ■  Univerzální – na všechny hladké povrchy v domácnosti.
 ■ S pevně zabudovanou lithium-iontovou baterií.
 ■  Vč. láhve s rozprašovačem, potahu z mikrovláken,  
úzké sací hubice a koncentrátu na čištění oken.

Už se vám nechce čistit okna? A co je vysát? S originálním 
bateriovým čističem oken Kärcher je to skutečný zážitek. Bateriový 
čistič oken, láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovláken, 
vibrační bateriový pad s utěrkou, sací hubice a koncentrát na čištění 
oken – to vše je součástí pro nový pocit při čištění oken. 

WV 6 Plus

 ■  Vytrvalec – s mimořádně dlouhou dobou chodu na jedno 
nabití baterie.

 ■  S inovativní technologií stěrky pro ještě Âexibilnější 
použití.

 ■  Včetně láhve s rozprašovačem, potahu z mikrovláken 
a koncentrátu na čištění oken. 

Technické údaje 

Nádrž na špinavou vodu: 150 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie: cca 300 m² 

Pracovní šířka sací hubice: 280 mm

Hmotnost: 760 g

Technické údaje ke KV 4 najdete na straně 55.

Technické údaje

Nádrž na špinavou vodu: 100 ml

Vyčištěná plocha na jedno nabití baterie: cca 75 m² 

Pracovní šířka sacích hubic: 280 + 170 mm

Hmotnost: 600 g

NOVINKA
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WV 6 Plus  ■ 1.633-510.0 150 100 cca 300 m2 = 100 oken 170  280 –  ■  ■  

WV 2 Premium 1.633-430.0 100 25 cca 75 m2 = 25 oken 120 280 + 170 –  ■   ■  

Bateriové čističe oken
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KV 4  ■ 1.633-920.0 180 35 cca 100 m2 = 33 oken 160 1,6  ■

Bateriový vibrační pad

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky.
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NAVÍC. PRAKTICKÉ.

Nejde to? To u nás neexistuje! S naším originálním 
příslušenstvím jsme mysleli na všechno. Aby bylo možné 
opravdu každé čištění zvládnout s bravurou a bez problémů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY 
BATERIOVÉ ČISTIČE OKEN
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Vibrační  
bateriový pad
Obj. č. 1.633-920.0

Sací hubice 
WV 6: Obj. č. 2.633-512.0
WV 2: Obj. č. 2.633-104.0

Náhradní stěrka  
(krátká)
WV 6 Obj. č. 2.633-513.0
WV 2 Obj. č. 2.633-104.0

(Náhradní) síťový 
adaptér
pro WV 2, WV 1 a KV 4
Obj. č. 2.633-107.0
Rychlonabíjecí adaptér
WV 6 Obj. č. 2.633-511.0

Sada láhve 
s rozprašovačem 
Obj. č. 2.633-129.0

Prodloužení 
Obj. č. 2.633-144.0

Náhradní stěrka  
(dlouhá)
WV 6 Obj. č. 2.633-514.0
WV 2 Obj. č. 2.633-005.0
WV 1 Obj. č. 2.633-128.0

Pohodlná a jednoduchá výměna stěrek.
I stěrky bateriového čističe oken, které mají dlouhou životnost, 
jsou díly podléhající opotřebení, které je třeba při příslušném 
opotřebení vyměnit, aby bylo možné neustále dosahovat 
bezvadných výsledků čištění. Samotná výměna je přitom velmi 
jednoduchá a pohodlná.

Mimořádná řešení pro mimořádné použití.
Mimořádné použití vyžaduje mimořádné příslušenství. 
Pro vysoko  umístěné plochy, jako světlíky nebo stropní zrcadla, 
lze obdržet odpovídající prodlužovací sadu. Na malé plochy, jako 
u oken s příčkami, úzkou odsávací hubici.

Vhodné náhradní nabíječky
Oba síťové adaptéry lze v případě poškození nebo ztráty 
zakoupit také jako náhradní díly.

Čisticí prostředky
Koncentrát na čištění oken pro čištění všech voděodolných,
hladkých povrchů, jako skel, oken, zrcadel, sprchových koutů 
atd. beze šmouh. Zabezpečuje rychlejší stékání deště 
a zpomaluje opětovné znečištění.

Předmytí. Vibrační nebo klasické.
Pro důkladné předmytí oken a ostatních hladkých povrchů 
v domácnosti. Volitelně manuálně s láhví s rozprašovačem 
a potahem z mikrovláken nebo elektricky s vibračním  
bateriovým padem a utěrkou.

NAVÍC. PRAKTICKÉ.

Čisticí prostředek
500 ml
Obj. č. 6.295-840.0
Balení 4 ks
Obj. č. 6.295-302.0

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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NÁŠ  
TIP

    Nyní můžete s přístroji z řady parních čističů Kärcher používat 
nejlevnější, nejjednodušší, nejbezpečnější a nejekologičtější čisticí 
prostředek na světě: vodu z vodovodu. Víc není zapotřebí.   

PARNÍ ČISTIČE
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*    Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 
99,99 procenta všech bakterií běžných v domácnosti, které 
se vyskytují na tvrdých plochách.

**  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.

Pára odstraní  
99,99 procenta bakterií*
Vědecké testy potvrzují: Parní 
čističe Kärcher odstraní 
99,99 procenta* všech bakterií 
běžných v domácnosti 
na tvrdých plochách. Jen pomocí 
páry. Bez chemie. Tomu se běžný 
mop** nemůže rovnat. Hlavně 
rohy, spáry a štěrbiny budou 
hygienicky čisté. A stejně tak 
všechno ostatní. Bez omývání. 
Bez drhnutí. 

Pára místo chemie
Díky kombinaci tlaku, rychlosti 
a teploty je pára tak účinná. 
Nepatrné mikroskopické částice páry 
rozpustí ulpívající nečistoty dokonce 
i ve špatně přístupných štěrbinách 
a nejmenších prohlubních. Protože 
se nepoužívají chemické čisticí 
prostředky, nemohou se na čistém 
povrchu tvořit zbytky, které 
vyvolávají alergie. To je potěšující 
zpráva pro alergiky. A rodiče malých 
dětí.

    Nezáleží na tom, co a kde v domě: 
S multifunkčním parním čističem Kärcher  
bude jednoduše všechno důkladně čisté.   

PLNOU PAROU 
VPŘED!

Více podrobností k čištění párou 
najdete zde: www.karcher.cz
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Co má společného čištění podlahy a žehlení? Obojí je možné 
perfektně provést s parním čističem Kärcher. S univerzálním 
systémem parního žehlení SI 4 EasyFix Iron pro mnohostranné 
použití v domácnosti, včetně aktivního žehlicího prkna 
AB 1000, se žehlení může stát koníčkem. Konstantně vysoký 
tlak páry ve spojení s aktivním odsáváním páry u žehlicího 
prkna usnadňuje žehlení i těžkých látek. A ušetří až 50 procent 
času nutného k žehlení.

PÁRA TOHO DOKÁŽE VÍC.

PARNÍ ČISTIČE
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Aktivní odsávání páry
Pro lepší pronikání páry 
prádlem, dokonale suché 
vyžehlené prádlo a lepší 
přilnavost k žehlicímu prknu.

Funkce vydouvání
Pro šetrné žehlení 
– bez otisků. Na vzduchovém 
polštáři lze jednoduše, 
pohodlně a bez záhybů 
žehlit i choulostivé látky. 

Nepřetržitě doplňovatelná 
odnímatelná nádrž na vodu
Žehlení bez přerušování 
a pohodlné plnění vody.

Vysoce kvalitní parní žehlička
Vysoký tlak páry a žehlicí 
plocha z ušlechtilé oceli, která 
snadno klouže po žehleném 
prádle, zabezpečují perfektní 
výsledky žehlení.

Parní čistič SC 4 EasyFix 
s kompletním příslušenstvím 
(součástí sady)
Více než žehlení: Hodí se také 
pro univerzální čištění 
domácnosti. Včetně sady 
na čištění podlah EasyFix 
pro zářivě čisté podlahy.

SI 4 EasyFix Iron

Plošný výkon: cca 100 m2

Doba ohřevu: 4 min

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

Tlak páry: max. 3,5 bar

Obj. č. 1.512-454.0
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Perfektní prostor k životu – jenom ne pro bakterie. Neboť: Přesně 
za 30 sekund je parní čistič SC 3 EasyFix zcela připravený, aby 
pořádně zatopil neviditelným nečistotám. Odstraní se přitom 
99,99 procenta bakterií běžných v domácnosti. Bez chemie. Účinně. 
Pohodlně. A v rekordním čase.

ODSTRANÍ 99,99 % BAKTERIÍ*,  
BEZ JAKÉKOLI CHEMIE.

PARNÍ ČISTIČE

*     Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 procenta všech bakterií běžných v domácnosti,  
které se vyskytují na tvrdých plochách.



69

SC 3 EasyFix

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba ohřevu: 0,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,5 bar

Obj. č. 1.513-110.0

Krátká doba ohřevu
Připravený k použití 
během 30 sekund.

Multifunkční příslušenství
Čištění různých povrchů 
podle potřeby pomocí 
podlahové hubice, ruční 
hubice, kulatého kartáče 
atd.

Čištění párou  
bez přerušování
Nepřetržitě doplňovatelná nádrž 
na vodu pro nonstop čištění párou 
bez přerušování práce.

Sada na čištění  
podlah EasyFix  
S komfortním systémem 
suchého zipu 
pro jednoduché 
připevňování utěrky 
na podlahu z mikrovláken 
na podlahovou hubici 
pouhým přitlačením 
– a stejně tak snadným 
odstraněním bez kontaktu 
s nečistotami. 

Není nutné ruční  
odvápňování  
Díky inteligentní odvápňovací 
patroně se naplněná voda 
odvápňuje automaticky.
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PARNÍ ČISTIČE

Mimořádný, důmyslný a kompaktní design, působivý výkon: Náš nový 
parní čistič SC 2 Deluxe EasyFix přesvědčí již na první pohled. LED 
světelný ukazatel, který je integrovaný v rukojeti, signalizuje, jakmile je 
všechno připravené k práci. Když svítí zeleně, lze začít, když svítí 
červeně, přístroj se ještě zahřívá. Během práce lze SC 2 Deluxe EasyFix 
jednoduše přemisťovat díky malé hmotnosti a praktické rukojeti. Poté lze 
veškeré příslušenství prostorově úsporně uložit přímo na přístroji nebo 
v mimořádně dlouhé tašce na příslušenství.

DESIGN? VYNIKAJÍCÍ!
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SC 2 Deluxe EasyFix

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba ohřevu: 6,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,2 bar

Obj. č. 1.513-243.0

Praktická rukojeť
Pro jednoduché 
přemisťování velmi 
lehkého parního čističe.

Kompaktní design
Zabere pouze málo místa 
ve skříni, pokoji nebo 
komoře.

Praktické navíjení  
kabelu/hadice
Pro prostorově úsporné  
uložení přístroje lze hadici  
a kabel jednoduše ovinout  
okolo přístroje.

Mimořádně dlouhá taška 
na příslušenství
Pro bezpečné uložení 
příslušenství a obou 
prodlužovacích trubek. 
Alternativně lze vše uložit  
přímo na přístroji.

LED světelný ukazatel
Pro rozpoznání 
provozního stavu. Když 
ukazatel svítí červeně, 
přístroj se ještě zahřívá, 
když svítí zeleně, je 
připravený k práci.
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Podlaha je místo pro skvělé rejdění. Bohužel nejen 
pro lezoucí batolata, hrající si děti a domácí zvířata. 
Dobře, že existují parní čističe. Na tvrdých podlahách, 
jako jsou kámen, dlaždice, PVC, laminát nebo 
zapečetěné podlahy, se spolehlivě postarají 
o hygienickou čistotu bez zbytků chemických látek. 
Podlahová hubice EasyFix opatřená lamelami zajišťuje, 
že pára zůstane přímo na podlaze velmi dlouho 
a může tam maximálně působit. Čistý výsledek: 
Veškeré přístroje z řady parních čističů Kärcher 
odstraní 99,99 procenta** všech bakterií běžných 
v domácnosti, které se vyskytují na tvrdých plochách 
– a jsou tak podstatně hygieničtější než běžný mop*. 
Parní čističe Kärcher se ale nepoužívají jen 
na tvrdých podlahách: Díky kluznému rámečku 
na koberce lze pohodlně osvěžit také kobercové 
podlahy.

*   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 procenta všech bakterií běžných v domácnosti, 
které se vyskytují na tvrdých plochách.

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Optimální výsledky čištění díky 
účinné lamelové technologii. 

 ■ Díky Âexibilnímu kloubu hubice 
a ploché podlahové hubici EasyFix 
čistí prakticky pod jakýmkoli kusem 
nábytku. 

 ■ Připevňování a odstraňování utěrky 
na podlahu, které je šetrné k zádům 
a provádí se zcela bez kontaktu 
s nečistotami – díky komfortnímu 
systému suchého zipu.  

 ■ Rámeček na koberce umožňuje 
snadné osvěžení textilních 
podlahových krytin. 

LEPŠÍ MOP*.

PARNÍ ČISTIČE
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Efektivní lamelová technologie
Díky lamelám na spodní straně podlahové hubice 
EasyFix zůstává pára dlouho na podlaze, což 
zabezpečuje optimální výsledky čištění.

Ideální zajíždění pod nábytek
Díky ploché konstrukci a Âexibilnímu kloubu hubice 
se podlahová hubice EasyFix bez problémů dostane 
pod nábytek

1

2

Komfortní systém se suchým zipem
Jednoduché připevnění utěrky na podlahu 
na podlahovou hubici EasyFix bez nebezpečí 
sklouznutí a šetrně k zádům.

Výměna utěrky na podlahu bez kontaktu 
s nečistotami
Jednoduše stačí nohou stoupnout na pásek 
připevněný k utěrce a zatáhnout podlahovou 
hubici EasyFix nahoru.
Také na textilní podlahové krytiny
Díky snadno namontovatelnému kluznému 
rámečku na koberce.

3

4

5
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Řada parních čističů Kärcher nabízí pro každou potřebu 
vhodné řešení. Od výkonného všeuměla na velké plochy až 
po praktický ruční parní čistič pro drobnější průběžné čištění.

SC 4 EasyFix Iron

 ■  Pohodlný: Dokonalé čištění a žehlení.
 ■  Odnímatelná, kdykoli naplnitelná nádrž na vodu pro práci  
bez přerušování.

 ■  Se sadou na čistění podlah EasyFix a parní žehličkou.

SC 5 EasyFix

 ■ Nejsilnější: dokonalý výkon. Dokonalá manipulace.
 ■  S funkcí VapoHydro (zapínání horké vody) pro ještě 
účinnější čištění.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 150 m2

Doba ohřevu: 3 min

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

Tlak páry: max. 4,2 bar

SC 3 EasyFix

 ■  Neustále v pohotovosti: nonstop pára. Okamžitě 
připravené k použití.

 ■  Kdykoli naplnitelná nádrž na vodu pro práci 
bez přerušování.

 ■  Díky odvápňovací technologii není nutné další 
odvápňování.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba ohřevu: 0,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,5 bar

PARNÍ ČISTIČE

Technické údaje

Plošný výkon: cca 100 m2

Doba ohřevu: 4 min

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

Tlak páry: max. 3,5 bar
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SC 2 Deluxe EasyFix

 ■  Inovativní: s LED kontrolkami pro signalizaci 
připravenosti k provozu.

 ■ Se sadou na čištění podlah EasyFix.
 ■ Včetně mimořádně dlouhé tašky na příslušenství.

SC 2 EasyFix 

 ■  Základní: lehký, kompaktní, přesně ten pravý na začátek.
 ■  Se sadou na čištění podlah EasyFix.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba ohřevu: 6,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,2 bar

Technické údaje

Plošný výkon: cca 75 m2

Doba ohřevu: 6,5 min

Objem nádrže: 1 l

Tlak páry: max. 3,2 bar
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**   Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je odstraněno 99,99 procenta všech bakterií běžných v domácnosti, 
které se vyskytují na tvrdých plochách.

SC 1

 ■  Kompaktní, rychle po ruce, perfektní pro průběžné čištění.
 ■  Snadné ukládání díky kompaktní velikosti.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 20 m2

Doba ohřevu: 3 min

Objem nádrže: 0,2 l

Tlak páry: max. 3 bar

SC 1 EasyFix

 ■ Řešení 2 v 1: ruční parní čistič a parní mop.
 ■  Kompaktní konstrukce, účinný parní ráz (3 bar).
 ■ Se sadou na čištění podlah EasyFix.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 20 m²

Doba ohřevu: 3 min

Objem nádrže: 0,2 l

Tlak páry: max. 3 bar

Žádný mop, žádný hadr ani žádná houba se nevyrovná čisticímu 
výkonu našich parních čističů. Nabízíme je v různých provedeních 
a velikostech. A i ten nejmenší z nich spolehlivě odstraní 
99,99* procenta všech bakteriích na povrchu. Se silou páry!

PARNÍ ČISTIČE
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SC 5 EasyFix Iron 1.512-533.0 2 200 4,2 3 cca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 5 EasyFix 1.512-530.0 2 200 4,2 3 cca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –

SC 4 EasyFix Iron 1.512-453.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 4 EasyFix 1.512-450.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix 1.513-110.0 1 900 3,5 0,5 cca 75 – 1,0  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – –  ■ –

SC 2 EasyFix 1.512-050.0 1 500 3,2 6,5 cca 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 2 Deluxe EasyFix 1.513-243.0 1 500 3,2 6,5 cca 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – –  ■

SC 1 EasyFix 1.516-330.0 1 200 3,0 3 cca 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ – – – – –

SC 1 1.516-300.0 1 200 3,0 3 cca 20 0,2 – –  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – – – –

Parní čističe

 ■ Součástí dodávky.

SAMOZŘEJMĚ: PÁRA.

SI 4 EasyFix Iron * 1.512-454.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

Parní žehlicí stanice

PARNÍ ČISTIČE

 * Vč. aktivního žehlicího prkna AB 1000.
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SC 5 EasyFix Iron 1.512-533.0 2 200 4,2 3 cca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 5 EasyFix 1.512-530.0 2 200 4,2 3 cca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –

SC 4 EasyFix Iron 1.512-453.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 4 EasyFix 1.512-450.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix 1.513-110.0 1 900 3,5 0,5 cca 75 – 1,0  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – –  ■ –

SC 2 EasyFix 1.512-050.0 1 500 3,2 6,5 cca 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 2 Deluxe EasyFix 1.513-243.0 1 500 3,2 6,5 cca 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – –  ■

SC 1 EasyFix 1.516-330.0 1 200 3,0 3 cca 20 0,2 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ – – – – –

SC 1 1.516-300.0 1 200 3,0 3 cca 20 0,2 – –  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – – – –

Parní čističe

SI 4 EasyFix Iron * 1.512-454.0 2 000 3,5 4 cca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ –  ■  ■ – –

Parní žehlicí stanice
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PARNÍ ČISTIČE
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Také pro naše parní čističe nabízíme bohatý program příslušenství.  
Parní čištění v domácnosti tak bude ještě cílenější. A tím výrazně účinnější.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PODLE PŘÁNÍ.

Zde najdete příslušenství,  
které vám splní další přání:  
www.karcher.cz
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ČIŠTĚNÍ KOUPELNY

OSVĚŽUJÍCÍ LÁZEŇ.

Ať se jedná o dlaždice, spáry, zrcadla, nebo baterie: Každé místo 
v koupelně vyžaduje speciální čištění a péči. S vhodnými 
pomůckami se z parního čističe stane mistr v úklidu koupelny.
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Lesk jako blesk
Aby se skleněné plochy leskly, s hubicí pro parní čistič.  
Hodí se na okna a zrcadla. Pohodlné čištění beze šmouh.

Vykartáčováno do lesku
Záměna je vyloučená: Sada kulatých kartáčů obsahující 
po 2 kartáčích v různých barvách, aby se například kartáč 
na toaletu nepoužíval v umývadle. Ideální na větší plochy,  
jako např. vanu: velký kulatý kartáč.

Velká posila
Tryska Power s prodloužením dodá bodové trysce při čištění 
ještě větší sílu. Pro jednoduché a ekologické čištění rohů 
a špatně přístupných míst.

Správné utěrky
To nejlepší vybavení se sadou utěrek z mikrovláken 
pro koupelny: Dvě utěrky na dlažbu, jedna abrazivní utěrka 
na zbytky vodního kamene a mýdla a jedna utěrka na leštění 
zrcadel. Sada potahů z mikrovláken pro ruční hubici (2 potahy) 
spolehlivě odstraní nečistoty z baterií.

Sada utěrek z mikrovláken 
pro koupelny 
pro podlahovou hubici 
EasyFix 
Obj. č. 2.863-266.0

Sada kulatých kartáčů  
Obj. č. 2.863-264.0

Velký kulatý kartáč 
Obj. č. 2.863-022.0

Hubice na okna 
Obj. č. 2.863-025.0

Sada s tryskou Power 
Obj. č. 2.863-263.0

Sada potahů 
z mikrovláken pro ruční 
hubici 
Obj. č. 2.863-270.0
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ČIŠTĚNÍ KUCHYNĚ

PRO PERFEKTNÍ POMOC V KUCHYNI.

V kuchyni se vaří, peče, matlá a mlsá. A kdo to uklidí? 
Samozřejmě parní čistič Kärcher. Díky speciálnímu čisticímu 
příslušenství žádný problém.



85

Rychlý zásah
Díky inovativním jednorázovým utěrkám budete mít 
v budoucnu po ruce vždy čistou utěrku. Stačí jednoduše nasadit 
podlahovou hubici na utěrku a do toho. Díky komfortnímu 
systému suchého zipu drží utěrka mimořádně lehce 
na podlahových hubicích SC EasyFix, resp. EasyFix Mini. 
Po 15 kusech v balení.

Pro hubici
Kompletní program díky sadě utěrek z mikrovláken 
pro kuchyně: potah pro ruční hubici pro odstraňování 
úporných nečistot například na varné desce, utěrka 
na ušlechtilou ocel na digestoře apod. a 2 utěrky na podlahu. 
Mastné zbytky v troubě? Žádný problém díky potahům 
z mikrovláken (2 ks) pro velký kulatý kartáč.

Více funkcí
Rozšíření pro SC 1. S prodlužovací hadicí nebude žádný 
výklenek nedostupný. Se sadou na čištění podlah EasyFix 
se ruční parní čistič bleskurychle promění na parní mop 
2 v 1.

Sada utěrek z mikrovláken 
pro kuchyně 
pro podlahovou hubici 
EasyFix 
Obj. č. 2.863-265.0

Jednorázové utěrky 
SC EasyFix 
Obj. č. 2.863-299.0

Jednorázové utěrky 
SC EasyFix Mini
Obj. č. 2.863-300.0

Sada potahů 
z mikrovláken pro velký 
kulatý kartáč
Obj. č. 2.863-243.0

Prodlužovací hadice 
pro SC 1 
Obj. č. 2.863-021.0

Sada na čištění podlah 
EasyFix pro SC 1 
Obj. č. 2.863-268.0

Tvrdý zásah
Jejich pole působnosti jsou nechoulostivé povrchy: 
Sada 3 kartáčů s mosaznými štětinami zaručeně neustoupí 
před nánosy a úpornými nečistotami. Tam, kde je normálně 
třeba dlouhé drhnutí, zvládne parní turbokartáč práci 
za poloviční čas. Spáry a rohy tak budou znovu bez námahy 
zářit.

Sada kulatých kartáčů 
s mosaznými štěrbinami 
Obj. č. 2.863-061.0

Parní turbokartáč 
Obj. č. 2.863-159.0
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VŠEUMĚLOVÉ.

Zcela přírodní a mimořádně účinná: Vodní pára je v domácnosti 
opravdový multitalent. Ať se jedná o čištění, žehlení, nebo 
odstraňování tapet.

DALŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ
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Napařovací žehlička 
I 6006
Obj. č. 2.863-208.0

Tryska k ošetření textilu
Obj. č. 2.863-233.0

Žehlicí prkno AB 1000 
Obj. č. 2.884-933.0

Odstraňovač tapet 
Obj. č. 2.863-062.0

Sada s podlahovou hubicí 
EasyFix
Obj. č. 2.863-267.0
Sada s podlahovou hubicí 
EasyFix Mini
Obj. č. 2.863-280.0

Kluzný rámeček 
na koberce
Obj. č. 2.863-269.0

Odvápňovací patrona 
Obj. č. 2.863-018.0

Odvápňovací prášek 
Obj. č. 6.295-987.0

Čistá podlaha
Sady s podlahovou hubicí EasyFix s komfortním systémem 
suchého zipu příslušnou utěrkou z mikrovláken. Pro osvětlení 
kobercových podlah stačí podlahovou hubici jednoduše 
zasunout do kluzného rámečku na koberce.

Výkonní pomocníci
Jednoduše svěžejší: Tryska k ošetření textilu vyhlazuje textil 
a odstraňuje pachy. S integrovaným odstraňovačem žmolků. 
A když chcete dát nový háv svým stěnám? V tom případě 
odstraňovač tapet pomocí velkého množství páry s malou 
námahou odstraní každou tapetu a nehezké zbytky lepidla.

Hladké šaty
Pohodlné a rychlé: V kombinaci se žehlicím prknem s funkcí 
vydouvání, aktivním odsáváním páry a šestistupňovým 
nastavením výšky poskytuje parní žehlička s žehlicí plochou 
z ušlechtilé oceli perfektní výsledky.

Jednoduché odvápňování
Odvápňovací patrona pro SC 3 EasyFix automaticky a účinně 
odstraňuje z naplněné vody vápenaté sloučeniny a prodlužuje 
tak životnost stroje. U všech parních čističů Kärcher lze vodní 
kámen odstranit rychle a účinně pomocí odvápňovacího prášku. 
Je vhodná také pro kávovary, rychlovarné konvice atd.
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PARNÍ VYSAVAČ A LEŠTIČKA S ODSÁVÁNÍM

Náš speciální program: Parní vysavač SV 7 čistí párou, vysává a suší 
v jednom pracovním kroku. Leštička s odsáváním FP 303 dodá podlaze 
nový lesk.
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Leštička FP 303

 ■  Vhodná pro nejrůznější podlahové krytiny.
 ■  Optimální výsledek leštění díky vysokému počtu 
otáček.

 ■  Díky trojúhelníkové lešticí hlavě se dostane lépe 
do rohů.

Technické údaje

Otáčky: 1 000 ot/min

Příkon: 600 W

Připojovací kabel: 7 m

Pracovní šířka: 290 mm

Parní vysavač SV 7

 ■  3 v 1: čištění párou, vysávání a sušení v jednom kroku.
 ■  Vícestupňový ¬ltrační systém s vodním ¬ltrem, ¬ltrem 
na hrubé nečistoty, ¬ltrem z pěnového materiálu a ¬ltrem 
HEPA*.

 ■  Práce bez přerušování díky systému dvou nádrží.

Technické údaje

Příkon: 2 200 W

Objem nádrže: 0,45 l (kotel) + 0,5 l nádrž 
pro doplňování

Tlak páry: max. 4 bar

Pětistupňová regulace množství páry; čtyřstupňová 
regulace sací síly

* EN 1822:1998



PARNÍ VYSAVAČE
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PARNÍ VYSAVAČ A LEŠTIČKA S ODSÁVÁNÍM

JEDNODUŠE DVOJNÁSOBNĚ DOBRÉ.

 ■ Součástí dodávky.
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EXTRA ČISTOTA.

S těmito doplňujícími výrobky dosáhnou parní vysavač Kärcher 
a leštička s odsáváním Kärcher při čištění vždy těch nejlepších 
výsledků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PARNÍ VYSAVAČ A LEŠTIČKU S ODSÁVÁNÍM
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* EN 1822:1998

Oslnivé výsledky
Aby se podlaha i nadále leskla: Tři lešticí pady pro leštičku 
s odsáváním FP 303. Mimořádně šetrné k povrchu. 
Na zapečetěné tvrdé podlahy, jako parkety, korek a laminát. 
Pro časté leštění: Tři náhradní papírové ¬ltrační sáčky.

Ideální příprava
Účinné ošetření podlahy před použitím leštičky s odsáváním. 
Na matné podlahy z umělého a přírodního kamene / linolea / 
PVC nebo na zapečetěné parketové / laminátové / korkové 
podlahy. Odstraní stopy, obnoví ochrannou vrstvu a podlaha 
získá sametově matný lesk.

Spolehlivá hygiena
Pro každý druh použití parního vysavače SV 7 ten správný 
kulatý kartáč – díky sadě kulatých kartáčů ve 4 barvách. 
Výkonný ¬ltr HEPA zachytí 99,9 procenta všech částic 
nad 0,3 μm. Spolehlivě ¬ltruje pyly, spory plísní, bakterie 
a výkaly roztočů.

Odstraňovač pěny pro SV 7
Prostředek pro odstraňování pěny FoamStop neutrální nebo 
ovocný s bezalergenní ovocnou vůní okamžitě působí proti 
rušivé pěně. Jednoduše přidejte jeden uzávěr do nádrže 
na vodu parního vysavače.

Lešticí pady na zapečetěné 
parkety/laminát 
Obj. č. 2.863-197.0

Ošetřující prostředek 
na matný kámen / 
linoleum / PVC RM 532 
Obj. č. 6.295-776.0

Papírové �ltrační sáčky  
(3 ks) 
Obj. č. 6.904-128.0

Ošetřující prostředek 
na lakované podlahy / 
laminát / korek RM 531 
Obj. č. 6.295-777.0

Sada kulatých kartáčů SV 
Obj. č. 2.860-231.0

FoamStop neutrální, 125 ml 
Obj. č. 6.295-873.0

Filtr HEPA* 
Obj. č. 2.860-229.0

FoamStop fruity, 125 ml 
Obj. č. 6.295-875.0
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NÁŠ 
TIP

    Méně je více! Tam, kde bylo dříve zapotřebí velké množství čisticích 
pomůcek, stačí dneska jediný přístroj. Zkontrolujte si, zda opravdu 
ještě potřebujete všechny ty lopatky, kbelíky, čisticí prostředky, 
hadry a kartáče. Pokud ne, tak rychle s nimi pryč – a Kärcher sem.   

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE



2 3 4 5
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Multifunkční vysavače
Špína má spoustu podob. Je nesmírně 
dobré, že existují robustní 
multifunkční vysavače Kärcher, které 
odstraní všechny druhy nečistot. 
Pro nekompromisní čistotu v domě 
i okolo něj. Bez jakýchkoli okolků.

  Bateriové multifunkční vysavače
Pro maximálně neomezený pohyb 
v prostředí bez zásuvek. 
A s veškerými funkcemi našich 
univerzálních vysavačů.

 Vysavače na popel a suché nečistoty
Ať se jedná o popel z grilu v létě, nebo 
z krbu v zimě: Vysavače na popel 
a suché nečistoty Kärcher odstraní 
veškeré zbytky popela. Spolehlivě. 
Rychle. Důkladně. Bezpečně. Čistě. 

Tepovače
Pro alergiky, majitele zvířat a milovníky 
hloubkové čistoty: tepovače, resp. 
extraktory Kärcher pro čištění textilních 
ploch do hloubky vláken.

SKUTEČNÉ 
MULTITALENTY.
1

2

3

4

Více detailů k našim  
multitalentům najdete zde:
www.karcher.cz
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MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

Extrémně robustní. Velký sací výkon. Pohodlné 
a s jednoduchým ovládáním. Na naše univerzálně použitelné 
a obdivuhodně energeticky efektivní multifunkční vysavače 
je spolehnutí. V každé situaci. Různé velikosti nádob a prvky 
vybavení zabezpečují, že stroje ještě lépe odpovídají 
individuálním potřebám. 

SKVĚLÁ PRÁCE.
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WD 6 P Premium

Příkon: 1 300 W

Velikost nádoby: 30 l

Materiál nádoby: ušlechtilá ocel

Připojovací kabel: 6 m

Obj. č. 1.348-270.0

Jednoduché vyjímání  
�ltru
Patentovaná technologie pro rychlé 
a pohodlné vyjímání ¬ltru 
a vyprazdňování bez kontaktu 
s nečistotami.

Praktická funkce fukaru
Špatně přístupná místa  
je možné jednoduše vyfoukat.

Výpustný šroub 
v nádobě
Pro pohodlnou 
likvidaci nasáté vody.

Zásuvka s automatickým zapínáním 
a vypínáním pro použití s elektrickým 
nářadím
Nečistoty, které vznikají při hoblování, 
řezání nebo broušení, se přímo odsávají. 
Vysavač se zapíná a vypíná automaticky 
společně s elektrickým nářadím.

Odnímatelná rukojeť s elektrostatickou 
ochranou
Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje 
bezpečnou ochranu před elektrostatickým 
výbojem a lze ji snadno odpojit od sací 
hadice, aby bylo možné nasadit jiné 
příslušenství (např. kartáče).

Vynikající čištění  
�ltru
Jednoduše stisknete 
tlačítko vyčištění na hlavě 
přístroje a znečištěný ¬ltr 
se rychle a účinně vyčistí.

Přepínatelná hubice  
pro vysávání mokrých 
a suchých nečistot
Pomocí tlačítka je možné 
hubici nastavit na příslušné 
čištění (suchých, nebo 
mokrých nečistot). 
Pro optimální odstraňování 
nečistot.
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MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Jednoduché čištění ¬ltru: rychlá 
a pohodlná demontáž ¬ltru,  
bez kontaktu s nečistotami  
a bez zvíření prachu. 

 ■ Přepínatelná podlahová hubice: 
rychlé a úplné odstranění nečistot, 
ideální pro suché a mokré nečistoty, 
vysávání bez vynaložení síly. 

 ■ Odnímatelná rukojeť 
s elektrostatickou ochranou:  
bez ucpávání, jednoduché 
a pohodlné vysávání ve stísněném 
prostoru, bezpečná ochrana  
před elektrostatickým výbojem.

VŠESTRANNÍ POMOCNÍCI.

Suché, mokré, hrubé nebo jemné nečistoty – je to úplně 
jedno! Dokonce ani větší množství vody nepředstavuje 
žádný problém! Multifunkční vysavače Kärcher skvěle 
zvládnou všechno: čištění interiéru automobilu, garáže, 
sklepa, dílny nebo venkovní čištění okolo domu. Tito 
všeumělové odvedou dobrou práci také při renovacích 
nebo při práci s elektrickým nářadím. Díky speciálním 
energeticky efektivním motorům a konstrukci strojů 
a příslušenství s optimalizovaným prouděním je nová 
generace univerzálních vysavačů dokonce ještě 
výkonnější než předcházející řada. A to při menší 
spotřebě elektrického proudu. 
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Patentovaná technologie vyjímání �ltru  
Rychlé, pohodlné vyjímání ¬ltru.

Přepínatelná podlahová hubice 
Rychlé a úplné odstranění nečistot.

Odnímatelná rukojeť 
Vysávání na nejmenším prostoru.

1

2

3
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BATERIOVÉ MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

Zásuvky nejsou vždycky přesně tam, kde jsou právě pro čištění 
nutně potřeba. Nicméně místo nepohodlné manipulace s koštětem 
a lopatou poskytují naše bateriové multifunkční vysavače 
neomezený pohyb bez kabelu, který je přesně v těchto situacích 
žádoucí. Rychlé, účinné a důkladné. Na suché i mokré nečistoty. 
A díky výměnné a výkonné lithium-iontové baterii bez elektrického 
proudu ze zásuvky.

BEZ KABELU. BEZ OMEZENÍ.
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WD 3 Battery Premium Set

Napětí baterie: 36 V

Velikost nádoby: 17 l

Materiál nádoby: ušlechtilá ocel

Doba chodu na jedno nabití baterie: 15 min

Obj. č. 1.629-951.0

Praktická funkce fukaru
Špatně přístupná místa je možné 
jednoduše vyfoukat.

Odnímatelná rukojeť
Ergonomicky tvarovanou rukojeť  
lze bez námahy odpojit od sací  
hadice, aby bylo možné nasadit  
jiné příslušenství (např. kartáče).

Filtrační patrona
Při přecházení mezi mokrým 
a suchým použitím není 
nutné měnit ¬ltr.

Speciální příslušenství
Podlahová hubice s klipy 
a štěrbinová hubice 
pro optimální výsledky čištění.

Výměnná baterie
Jednoduchá, rychlá a pohodlná 
výměna, s integrovaným LCD 
displejem pro kontrolu stavu 
baterie (Real Time Technology). 
Pro 15 minut vysávání s plným 
výkonem.

Neomezený pohyb bez kabelu
Lze používat kdykoli a kdekoli, 
i bez zásuvky v blízkosti. 

Příslušenství po ruce
Pohodlné uložení příslušenství 
přímo na přístroji. 

Nádoba z ušlechtilé oceli
Robustní 17litrová nádoba 
z ušlechtilé oceli na suché 
a mokré nečistoty a malé 
množství vody.

UVEDENÍ  
NA TRH 

V PRŮBĚHU  
ROKU 2019
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BATERIOVÉ MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

Všude tam, kde není v blízkosti zásuvka, 
představují ideální řešení bateriové univerzální 
vysavače Kärcher. A to zaručeně bez ústupků 
ohledně funkce nebo výsledku čištění. Zahradní 
domek, terasu, přístřešek pro auto, interiér vozidla 
lze bez kabelu zbavit nečistot stejně spolehlivě,  
jak je to obvyklé u našich kabelových přístrojů. 
Praktický systém výměnné baterie umožňuje 
komfortní střídání* přístrojů s příslušnou 
bateriovou platformou Kärcher 36 V, resp.  
18 V Battery Power.

V prodeji od jara/léta 2019.

VÝHODY, KTERÉ PŘESVĚDČÍ:

 ■ Maximálně neomezený pohyb  
Díky baterii lze multifunkční vysavače 
používat i tam, kde není k dispozici 
elektrická přípojka nebo je špatně 
dostupná.

 ■ Plná funkčnost  
Bateriové multifunkční vysavače jsou 
stejně skvěle funkční jako přístroje 
s kabelem: mnohostranně použitelné, 
perfektní výsledky čištění a vysoký 
komfort.

 ■ Výměnná baterie 
Jednoduchá a rychlá výměna:  
Výkonná výměnná baterie 2,5 Ah  
Li-Ion zabezpečuje dobu chodu 10, 
resp. 15 minut**. Výměnná baterie 
5,0 Ah umožňuje dvakrát tak dlouhou 
dobu chodu. Díky integrované Real Time 
Technology se stav baterie neustále 
přesně zobrazuje na LCD displeji. 

BEZ KABELU.

 * Bateriová platforma Kärcher Retail 36 V a bateriová platforma Kärcher Retail 18 V nejsou vzájemně kompatibilní.
**  Náš WD 1 Compact Battery umožňuje dobu chodu 10 minut, zatímco WD 3 Battery umožňuje použití o délce 15 minut.
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Maximálně neomezený pohyb
Bez překážejícího kabelu – lze používat všude, kde není v blízkosti 
zásuvka.

Plná funkčnost
S funkcí fukaru pro čištění špatně přístupných míst a ¬ltrační 
patronou pro mokré a suché sání bez výměny ¬ltru.

Náhradní baterie
Rychlá a jednoduchá výměna. S Real Time Technology.

1

2

3
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VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ NEČISTOTY

Ať se jedná o krb, gril na dřevěné uhlí, garáž, nebo dílnu: našemu 
novému vysavači na popel a pro vysávání suchých nečistot AD 4 
Premium nikdy nedojde dech. S velkou výdrží a suverénně zvládne 
i větší množství popelu a hrubější nečistoty. Pokud začne sací 
výkon klesat, stačí stisknout tlačítko a inovativní čištění ¬ltru 
Kärcher ReBoost během několika sekund zabezpečí větší sací 
výkon.

NA SKUTEČNĚ VELKÉ MNOŽSTVÍ NEČISTOT.
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AD 4 Premium

Velikost nádoby: 17 l

Materiál nádoby: kov

Připojovací kabel: 4 m

Obj. č. 1.629-731.0

Maximální komfort
Stačí jeden pohyb ruky a jednodílný 
¬ltrační systém (plochý skládaný ¬ltr 
a kovový ¬ltr na hrubé nečistoty) je 
vyndaný. Díky praktickému držadlu 
na nádobě lze nádobu snadno 
vyprazdňovat, aniž by si člověk  
ušpinil ruce.

Vysoce bezpečná práce
Robustní a bezpečná výbava 
s kovovou nádobou o objemu 17 l, 
pochromovanými sacími trubkami 
a z nehořlavého materiálu. 

Flexibilní sací hadice
Kovová hadice s PVC pláštěm 
s elektrostaticky vodivou 
rukojetí a optimálním prouděním 
zaručuje Âexibilní a bezpečnou 
práci. 

Efektivita s velkým sacím výkonem
Maximální sací výkon a zároveň snížená 
spotřeba energie. S integrovaným ¬ltrem 
výstupního vzduchu pro minimálně 
znečištěný výstupní vzduch. 

Extrémní vytrvalost
Místo zdlouhavého manuálního 
čištění během práce stačí 
jednoduše stisknutím tlačítka 
aktivovat integrované čištění ¬ltru 
ReBoost. A vysávat, dokud není 
úkol hotový. 

Mnohostranné použití
Kromě funkce vysavače na popel lze tento 
přístroj používat všude, kde jsou drsnější 
podmínky nebo kde se vyskytují hrubější 
nečistoty, jako v dílnách nebo garážích. Díky 
podlahové hubici ho lze používat jaké jako 
plnohodnotný vysavač pro vysávání suchých 
nečistot.

Ideální uložení příslušenství
Na odolném celoobvodovém 
nárazníku lze pohodlně uložit 
příslušenství, takže je neustále 
po ruce.



106

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

Správné řešení pro všechny myslitelné požadavky při čištění. 
Výkonné ¬ltrační systémy a příslušenství odpovídající příslušným 
potřebám umožňují cílené odstraňování nečistot až po úporné skvrny 
na textilních plochách.

WD 6 P Premium

 ■  Vyjímatelná kazeta s plochým skládaným ¬ltrem.
 ■  Zásuvka s automatickým zapínáním a vypínáním 
pro použití s elektrickým nářadím.

 ■ Čištění ¬ltru stisknutím tlačítka.

Technické údaje

Příkon: 1 300 W

Velikost nádoby: 30 l 

Materiál nádoby: ušlechtilá ocel

Připojovací kabel: 6 m

WD 3 Battery Premium Set

 ■  Pro maximálně neomezený pohyb díky výměnné 
baterii (lithium-iontová technologie).

 ■  Se speciální ¬ltrační patronou pro vysávání 
mokrých a suchých nečistot bez výměny ¬ltru.

 ■  S praktickou funkcí fukaru – všude tam, kde není 
možné vysávání.

Technické údaje

Napětí baterie: 36 V

Velikost nádoby: 17 l

Materiál nádoby: ušlechtilá ocel

Doba chodu na jedno nabití baterie: 15 min
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AD 4 Premium

 ■  Pohodlné a bezpečné odstraňování popela z krbu  
a grilu.

 ■  S integrovaným čištěním ¬ltru pro dlouhodobý  
vysoký sací výkon.

 ■  Nehořlavé materiály, kovová nádoba a kovová hadice 
a dále elektrostaticky vodivá rukojeť – pro maximální 
bezpečnost.

 ■  Lze používat také jako vysavač pro vysávání suchých 
nečistot (vč. sacích trubek a podlahové hubice).

Technické údaje

Příkon: 600 W

Velikost / materiál nádoby: 17 l, kov

Připojovací kabel: 4 m

SE 5.100

 ■  Ideální pro alergiky a domácnosti s domácími 
mazlíčky.

 ■  Pro čistotu do hloubky vláken bez dlouhého schnutí 
na textilních plochách, jako kobercích, čalounění 
a autosedačkách.

Technické údaje

Max. příkon turbína / čerpadlo: 1 400/40 W

Množství vzduchu: 70 l/s

Nádoba na čistou / špinavou vodu: 4 l

Připojovací kabel: 5 m
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MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

PRO VŠECHNY PŘÍPADY A SPOUSTU ÚČELŮ. 
NAŠE MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE:
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WD 6 P  
Premium

1.348-270.0 260 30 6 2,2 přepínatelná, 
mokré a suché  
nečistoty

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 Premium 1.348-230.0 240 25 5 2,2 přepínatelná, 
mokré a suché 
nečistoty

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD 5 1.348-190.0 240 25 5 2,2 přepínatelná, 
mokré a suché  
nečistoty

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

Špičková třída WD

WD 4 Premium 1.348-150.0 220 20 5 2,2 klipy, mokré 
a suché nečistoty

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD 4 1.348-110.0 220 20 5 2,2 klipy, mokré 
a suché nečistoty

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

Střední třída WD

WD 3 P 1.629-882.0 200 17 4 2,0 klipy, mokré 
a suché nečistoty

 ■ –  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■

WD 3 Premium 1.629-840.0 200 17 4 2,0 klipy, mokré 
a suché nečistoty

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 3 1.629-800.0 200 17 4 2,0 klipy, mokré 
a suché nečistoty

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 2 1.629-760.0 180 12 4 1,9 klipy, mokré 
a suché nečistoty

– –  ■ – – – – – –

Základní třída WD

* Měřeno na sacích trubkách normovanou měřicí metodou IEC 60312.
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WD 3  
Battery

1.629-910.0 300 36 – – 17 plast 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3  
Battery Set

1.629-911.0 300 36 15, 
s baterií 
Battery 
Power 
36/25

standardní 
nabíječka 
Battery 
Power 36 V

17 plast 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3 Battery 
Premium

1.629-950.0 300 36 – – 17 ušlechtilá 
ocel

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3  
Battery 
Premium  
Set

1.629-951.0 300 36 15, 
s baterií 
Battery 
Power 
36/25

standardní 
nabíječka 
Battery 
Power 36 V

17 ušlechtilá 
ocel

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 1 
Compact 
Battery

 ■  1.198-300.0 230 18 – – 7 plast 1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 1 
Compact 
Battery Set

 ■  1.198-301.0 230 18 10, 
s baterií 
Battery 
Power 
18/25

standardní 
nabíječka 
Battery 
Power 18 V

7 plast 1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Bateriové multifunkční vysavače

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

BATERIOVÉ MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE:

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky.
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VYSAVAČE NA POPEL A SUCHÉ NEČISTOTY A TEPOVAČE
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AD 4 Premium 1.629-731.0 600 17 1,7 4  ■ nehořlavá  ■  ■  ■  ■  ■

AD 2 1.629-711.0 600 14 1,2 4 – –  ■  ■ –  ■ –

Vysavače na popel a suché nečistoty
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SE 5.100 1.081-200.0 70 210 4/4 1 400/40 2,0  ■  ■ – přepínatelná,
suché 
nečistoty

 ■  ■  ■  ■ –  ■

SE 4002 1.081-140.0 70 210 4/4 1 400/40 2,0  ■  ■  ■ klipy, 
mokré 
a suché 
nečistoty

 ■  ■  ■ –  ■  ■

SE 4001 1.081-130.0 70 210 4/4 1 400/40 2,0  ■  ■ – klipy, 
mokré 
a suché 
nečistoty

 ■  ■  ■ –  ■  ■

Tepovače

PŘEHLED NAŠICH VYSAVAČŮ NA POPEL 
A SUCHÉ NEČISTOTY A TEPOVAČŮ:

 ■ Součástí dodávky.

* Podlahová hubice, která je součástí dodávky, není vhodná pro vysávání koberců.
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RŮZNORODÉ POUŽITÍ.

Kdo chce perfektní výkon, potřebuje perfektní vybavení. Pro naše různé 
multifunkční vysavače nabízíme různé příslušenství. Pro každodenní použití,  
ale i pro speciální úkoly.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY 
MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE
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RŮZNORODÉ POUŽITÍ.

Příslušenství pro vysavače na popel a suché nečistoty
Mimořádně dlouhá štěrbinová hubice z nehořlavého 
materiálu slouží k vysávání studeného popela na špatně 
přístupných místech v krbu, kachlových kamnech nebo 
grilu. Robustní plochý skládaný ¬ltr zaručuje dlouho 
trvající sací výkon a ¬ltr výstupního vzduchu zabezpečuje 
u AD 4 Premium čistý výstupní vzduch.

Příslušenství pro tepovače
Při použití hubice na mokré čištění čalounění budou 
čalouněný nábytek a autosedačky vyčištěny až do hloubky. 
Pracovní šířka 110 mm. Rychleschnoucí tekutý čisticí 
prostředek RM 519 v 1l náhradním balení zabezpečí čistotu 
kobercových podlah, koberců, čalounění, autosedaček atd. 
do hloubky vláken.

Ještě více příslušenství pro univerzální vysavače
Díky rozsáhlým možnostem výbavy lze přístroje cíleně 
používat pro nejrozmanitější čištění. 

Lapač prachu při vrtání
Obj. č. 2.863-234.0

Nehořlavá extra dlouhá 
štěrbinová hubice
Obj. č. 2.863-004.0

Hubice na mokré čištění 
čalounění 
Obj. č. 2.885-018.0

Sada sacích štětců
Obj. č. 2.863-221.0

Plochý skládaný �ltr
Obj. č. 6.415-953.0
Filtr výstupního vzduchu 
AD 4 Premium
Obj. č. 2.863-262.0

Čistič koberců RM 519 
Obj. č. 6.295-771.0
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NA MÍSTO, PŘIPRAVIT, BEZ KABELU.

Výměnné baterie našich bateriových platforem umožňují vysoký 
sací výkon. S vhodnými rychlonabíječkami je možná prakticky 
libovolně dlouhá práce – při komfortu bez kabelu. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍSTROJE BATTERY POWER
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Rychlonabíječky
Nabijí baterie 18 V / 2,5 Ah, resp. 36 V / 2,5 Ah  
za cca 45 minut na 80 procent.

Výkonné výměnné baterie 36 V Li-Ion Battery Power
Výměnné baterie 36 V Battery Power s inovativní Real 
Time Technology vč. LCD displeje pro zobrazení stavu 
nabití baterie. Hodí se pro použití ve všech přístrojích 
platformy 36 V Kärcher Battery Power.

Výkonné výměnné baterie 18 V Li-Ion Battery Power
Výměnné baterie 18 V Battery Power s inovativní Real 
Time Technology vč. LCD displeje pro zobrazení stavu 
nabití baterie. Hodí se pro použití ve všech přístrojích 
platformy 18 V Kärcher Battery Power.

Battery Power 18/25
Obj. č. 2.445-034.0

Battery Power 36/25
Obj. č. 2.445-030.0

Battery Power 18/50
Obj. č. 2.445-035.0

Battery Power 36/50
Obj. č. 2.445-031.0

Rychlonabíječka 
Battery Power 18 V
Obj. č. 2.445-032.0

Rychlonabíječka 
Battery Power 36 V 
Obj. č. 2.445-033.0



JE LIBO  
OSVĚŽENÍ?

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
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30 °C a bude stále tepleji … na maximum se rozbíhají nejen sluneční 
paprsky – ale také výrobky Kärcher, se kterými můžete své zahradě, 
dvoru nebo terase dopřát příjemné osvěžení. Čerstvě zavlaženo, čerstvě 
posekáno a čerstvě vyčištěno pro pocit domova dokonce i venku. A teď: 
vyndat závěsnou houpačku a hezky odpočívat!

 Obsah
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122  Výkonnostní třídy
124  Full Control Plus
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214 Čerpadla
216  Ponorná čerpadla
218 Přehled přístrojů
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224 Přehled přístrojů
230  Příslušenství
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    Úspora vody stisknutím tlačítka: S vysokotlakými čističi Full Control 
Plus snížíte spotřebu až o 40 procent. Stačí jednoduše regulačními 
tlačítky na vysokotlaké pistoli nastavit nejnižší stupeň tlaku.   

NÁŠ
TIP

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Pro větší sílu vody!  
Pryč s patinou! Pro osvěžení 
domova a zahrady toho není až zas 
tolik zapotřebí. Pouze vysokotlaký 
čistič Kärcher. Bez námahy zbaví 
zahradní nábytek, terasy, okapy, 
cesty a auta šedého nádechu, 
nečistot a špíny. A vrátí tak povrchu 
jeho skutečnou krásu. Čistě pomocí 
vodní síly. A přesně s takovou silou, 
která udělá čištěné ploše dobře. 

Zapojit. Začít.
Ať se jedná o jemnou péči, nebo 
silný proud: Vysokotlaké čističe 
Kärcher jsou multitalenty, díky 
kterým se rozzáří skutečně každý 
kout okolo domu. A přitom se 
vyznačují úžasně jednoduchou 
obsluhou: připojit elektrický proud 
a vodu, otevřít vodovodní kohoutek, 
zapnout stroj – a do toho. Přivítejte 
lesk! Takhle bude čištění zábava. 

    Neuvěřitelné, moje terasa vypadá  
zase jako nová!    

VODA – POHÁNĚNÁ 
KÄRCHEREM.

Zde najdete další informace 
k vysokotlakému čištění:
www.karcher.cz
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VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Je to logické: čím více vody a čím vyšší tlak, tím větší plošný 
čisticí výkon. Ale ne vždy je zapotřebí maximální síla. Proto 
nabízíme různé výkonnostní třídy. Výsledek: pro každý účel 
ten správný vysokotlaký čistič. 

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

BEZ KOMPROMISŮ.
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Naše vysokotlaké čističe jsou každopádně profíci, co se týká čištění 
a péče. Ale třeba jsou ještě o něco víc. Například mimořádně kompaktní? 
Nebo tiché, lehké, pohodlné, mobilní a bez kabelu? Každá řada výrobků 
má své vlastní silné stránky. Perfektně přizpůsobené pro individuální 
požadavky. 

PĚT SILNÝCH TYPŮ.

Řada Full Control Plus a Premium Full Control Plus 
Pomocí regulačních tlačítek na pistoli – která se ovládají jednoduše palcem – 
lze nastavit požadovaný stupeň tlaku a dávkovat čisticí prostředek.  
Díky Multi Jet 3 v 1 s rotační tryskou, plochým paprskem a tryskou na čisticí 
prostředek není nutná výměna pracovních nástavců. Provedení Premium 
obsahuje buben na navíjení hadice. 
 
Řada Full Control a Premium Full Control 
Nastavení tlaku na pracovním nástavci a ukazatel tlaku na pistoli. Teleskopická 
rukojeť umožňuje optimální uložení. Jednoduché použití čisticích prostředků 
díky osvědčenému systému Plug ‚n‘ Clean. Provedení Premium s bubnem 
na navíjení hadice. 
 
Řada Compact  
Optimální pomocník pro ty, kteří chtějí mobilní a kompaktní přístroj. Zabere 
málo místa, dá se snadno uložit a je vždycky rychle po ruce. S důmyslným 
integrovaným uložením hadice. 
 
Bateriové tlakové čističe K 2 Battery a KHB 5 Battery 
Pro menší čisticí práce všude tam, kde v blízkosti není zásuvka. Komfortní, 
mobilní a Âexibilní bez kabelu. S pořádnou silou, pokud je to třeba. 
 
Benzínová řada 
Výkonné vysokotlaké čištění, i bez externího zdroje proudu. Vysoce mobilní 
a nezávislé použití na libovolném místě. Vybavené úspornými, výkonnými 
benzínovými motory.
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VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

NEMOŽNÉ? NE, HOTOVÉ!

Někdy se z ničeho nic objeví nečekané výzvy. Je skvělé, že se člověk může 
s převratnou řadou Full Control Plus od ¬rmy Kärcher zcela jednoduše vypořádat 
dokonce i s úpornými nečistotami. Tlak vody lze na pistoli Full Control Plus Power 
nastavit v závislosti na čištěném povrchu a zobrazí se přímo na LCD displeji. 
Díky Multi Jet 3 v 1 patří výměna pracovních nástavců minulosti. S Full Control 
Plus budete připravení.
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Mimořádně dlouhá  
pistole (55 cm) 
Pro zdravý  
pracovní postoj.

Ještě větší  
stabilita  
díky inteligentnímu  
vedení hadice ve stroji.

Opěrná noha  
a 2. rukojeť 
Ochrana proti převrhnutí. 
Jednoduché nakládání 
a zvedání.

Perfektní uložení hadice 
Díky bubnu na navíjení 
hadice s nízko umístěným 
těžištěm (v provedení 
Premium).

Ergonomická hliníková 
teleskopická rukojeť 
Dobře pohyblivá 
a umožňující prostorově 
nenáročné uložení.

Systém Plug ‚n‘ Clean
Pro jednoduché použití 
čisticích prostředků 
Kärcher.

Výše umístěný vypínač
Snadno přístupný, 
bez velkého ohýbání.

K 5 Premium Full Control Plus

Plošný výkon: 40 m2/h

Tlak: max. 20–145 bar

Průtok: max. 500 l/h

Výkon motoru: 2 100 W

Obj. č. 1.324-630.0

Jednoduché  
nastavení tlaku
Pistole Full Control Plus 
Power s třístupňovou 
regulací tlaku.

Není nutná výměna 
pracovního nástavce
Multi Jet 3 v 1 se 
3 různými tryskami.
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VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Člověk prostě ví, že to bude dobré. 
S novou pistolí Kärcher Full 
Control Plus Power nejsou 
perfektní výsledky čištění náhoda. 
Stačí jednoduše zvolit vhodnou 
trysku na pracovním nástavci 
Multi Jet 3 v 1 pro příslušný 
povrch, pomocí tlačítek +/− 
na pistoli nastavit požadovaný 
stupeň tlaku – a je jisté, že druh 
a intenzita paprsku přesně 
odpovídají. Je zaručená naprostá 
kontrola, protože ke zkontrolování 
nastavení na přehledném LCD 
displeji stačí jeden pohled. 
(Upozornění: Všechny modely 
nemají stejné funkce Full Control.)

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Čištění bez přerušování: pohodlné 
přepínání druhu vodního paprsku 
jednoduchým otočením pracovního 
nástavce 3 v 1. 

 ■ Jednoduché dávkování čisticích 
prostředků díky regulačním 
tlačítkům.

 ■ Praktické symboly pomáhají 
při nastavení vhodného tlaku.

 ■ Tři různé rozsahy tlaku (HARD, 
MEDIUM, SOFT).

 ■ Naprostá kontrola díky trvalému 
zobrazení stupně tlaku na LCD 
displeji.

VŠE PO RUCE:  
KÄRCHER FULL CONTROL PLUS.
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Stupeň tlaku SOFT 
Na mírné znečištění. Na choulostivé povrchy.

Stupeň tlaku MEDIUM 
Na střední znečištění. Na různé povrchy.

Stupeň tlaku HARD 
Na úporné nečistoty. Na robustní povrchy.

1

2

3
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K 7 Premium Full Control Plus

 ■  Pistole Full Control Plus Power s ukazatelem stupně 
tlaku a tlačítky +/− pro regulaci tlaku.

 ■ Multi Jet 3 v 1 s různými druhy vodního paprsku. 

K 4 Premium Full Control

 ■ Pistole Full Control Power s ukazatelem stupně tlaku.
 ■  Vysoká stabilita díky nízkému těžišti, vedení hadice 
a prodloužené opěrné noze.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 30 m2/h

Tlak: max. 20–130 bar

Průtok: max. 420 l/h

Výkon motoru: 1 800 W

K 5 Premium Full Control Plus

 ■  Pistole Full Control Plus Power s ukazatelem 
stupně tlaku a tlačítky +/− pro regulaci tlaku.

 ■ Multi Jet 3 v 1 s různými druhy vodního paprsku. 

Technické údaje

Plošný výkon: cca 60 m²/h

Tlak: max. 20–180 bar

Průtok: max. 600 l/h

Výkon motoru: 3 000 W

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

Extra tiché. Hezky kompaktní. Nebo mimořádně výkonné.  
Nejprve výběr, pak zábava – přehled našich vysokotlakých čističů.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 40 m²/h

Tlak: max. 20–145 bar

Průtok: max. 500 l/h

Výkon motoru: 2 100 W
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K 2 Premium Full Control

 ■  Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power 
s nastavenými stupni tlaku pro čištěný objekt.

 ■  Lehký a mobilní díky kolečkům a výsuvné rukojeti.

Technické údaje

Plošný výkon: cca 20 m2/h

Tlak: max. 20–110 bar

Průtok: max. 360 l/h

Výkon motoru: 1 400 W

K 2 Compact

 ■  Kompaktní stroj.
 ■ Uložení příslušenství na stroji a Âexibilní madlo.

Technické údaje

Plošný výkon: ca. 20 m2/h

Tlak: max. 110 bar

Průtok: max. 360 l/h

Výkon motoru: 1 400 W

NOVINKA
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TLAKOVÉ ČISTIČE S VÝMĚNNOU BATERIÍ

ČIŠTĚNÍ BEZ KABELU.

Když je potřeba vyčistit malou plochu okolo domu, zahradní nábytek, jízdní 
kolo nebo psí boudu, úplně postačí Kärcher KHB 5 a zahradní hadice. Tento 
malý energický pomocník s 18V výměnnou baterií se vyznačuje malou 
spotřebou proudu. Stačí ho vzít do ruky, připojit hadici a přesně vyvážený 
plochý paprsek s přesně přizpůsobeným středním tlakem maximálně  
24 bar se pustí do díla. Jedna dvě: hotovo!



UVEDENÍ  
NA TRH 

V PRŮBĚHU  
ROKU 2019

131

KHB 5 Battery

Tlak: střední tlak

Průtok: max. 200 l/h

Bateriový systém: 18 V Li-Ion

Doba chodu na jedno nabití baterie: až 10 min

Obj. č. 1.328-100.0

Plocha pro uchopení  
pro ovládání dvěma  
rukama

Real Time Technology 
Přesné zobrazení zbývající 
doby chodu na displeji 
baterie. 

Dětská pojistka
Pro zabezpečení, když  
se přístroj nepoužívá.

Spoušť pro ovládání 
přístroje 

Přípojka  
pro zahradní hadici 
s integrovaným �ltrem

Ruční čistič se středním tlakem
Sedí dobře v ruce, je rychle 
připravený k použití a pro uložení  
je potřeba jen malý prostor.

Výměnná  
baterie 18 V BatteryPower 
Umožňuje okamžité použití, 
i v prostředí bez elektrické 
přípojky.

Odjištění baterie
Pro rychlé nasazení 
a vyjmutí baterie.

Přizpůsobený střední tlak 
Při použití jednoduchého 
pracovního nástavce umožňuje 
účinný a zároveň šetrný plochý 
paprsek také čištění 
choulostivých povrchů.

Rotační tryska
Pro čištění 
úporných 
nečistot.

NOVINKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RUČNÍ ČISTIČ

Tento maličký nám hezky roste: díky našemu přesně uzpůsobenému 
zvláštnímu příslušenství se z KHB 5 Battery stává zcela nepochybně 
univerzálně použitelný pomocník všude okolo domu.

UPŘÍMNĚ: JE NEPOSTRADATELNÝ.
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Efektivní čištění ploch
S PS 20 Handheld se z KHB 5 Battery stává malý čistič ploch, 
například na malé terasy, balkóny nebo jednotlivé schody.  
Se 2 integrovanými tryskami, 2 prodlouženími a ochranou  
proti rozstřiku.

Maximální Âexibilita 
Variabilní pracovní nástavec VJ 24 Handheld je vybavený 
plynule nastavitelným 360° kloubem. Tak lze při práci 
s KHB 5 Battery bez námahy vyčistit i špatně přístupná místa.

Multifunkční
Hned 5 trysek v jednom pracovním nástavci: MJ 24 Handheld 
spojuje bodový, plochý, oplachovací, mlhový a zavlažovací 
paprsek a výrazně rozšiřuje možnosti použití s KHB 5 Battery. 
Větší komfort už prostě není možný.

    Nejdříve vyčistit, potom zalít – a to bez výměny zahradního 
postřikovače! Zcela jednoduše s multifunkčním MJ 24 
Handheld s integrovaným zavlažovacím paprskem.   

NÁŠ
TIP

MJ 24 Handheld
Obj. č. 2.644-056.0

VJ 24 Handheld
Obj. č. 2.644-057.0

PS 20 Handheld
Obj. č. 2.644-018.0

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Blýskne se i bez elektrické přípojky: bateriový vysokotlaký čistič 
pro mnohostranné použití, jako jsou menší auta, motocykly, jízdní kola, 
lodě a další menší čisticí práce okolo domu. Díky době chodu na jedno 
nabití baterie maximálně 14 minut můžete čistit zcela nezávisle 
na elektrické přípojce. Na analogovém displeji vysokotlaké pistole 
se během čištění nepřetržitě zobrazuje zvolený režim.

DALEKO OD ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY,  
NA DOSAH NEČISTOT.

TLAKOVÉ ČISTIČE S VÝMĚNNOU BATERIÍ
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K 2 Battery

Tlak: max. 110 bar

Průtok: max. 340 l/h

Bateriový systém: 36 V Li-Ion

Doba chodu na jedno nabití baterie: až 14 min

Obj. č. 1.117-220.0

Nasávání
Kompatibilní se sací hadicí 
Kärcher – pro čištění nezávisle 
na vodní hadici.

Pistole s analogovým  
displejem
Zobrazuje zvolený režim 
čištění.

Sací hadička  
na čisticí prostředky
Takto lze pomocí 
vysokotlakého čističe 
nanášet čisticí prostředky 
Kärcher – pro ještě 
účinnější čištění.

Uložení  
pracovního  
nástavce
Pro uložení lze pracovní  
nástavce připevnit  
na zadní stranu přístroje.

Velké držadlo
Umožňuje jednoduché  
přemisťování.

Výměnná  
baterie 36 V Battery Power 
Čištění bez elektrické přípojky.
Vč. Real Time Technology 
pro zobrazení zbývající doby 
chodu na displeji baterie.

Přípojka Quick Connect
Pro jednoduché připojení 
vysokotlaké hadice.

Odpovídající stupeň výkonu 
pro každou potřebu
Režim boost na úporné 
nečistoty, režim standard 
pro různé druhy použití 
a delší dobu chodu na jedno 
nabití baterie
a režim mix pro použití 
čisticích prostředků.

NOVINKA
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BENZÍNOVÉ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

NENÍ K DISPOZICI ELEKTRICKÝ PROUD? 
ŽÁDNÝ PROBLÉM!
Ať na zahradě, nebo na stavbě nového domu: pokud nemáte k dispozici zdroj 
elektrického proudu, není možné výkonné čištění vysokým tlakem. Ledaže 
byste měli náš G 7.180. Má silný benzínový motor, a pracuje tedy zcela 
soběstačně. Nové pracovní nástavce umožňují pracovní tlak až 180 bar, 
robustní rám dovoluje použití i v tvrdých podmínkách, velká kola maximální 
mobilitu. Navíc je plně kompatibilní s naším příslušenstvím K 7, a tedy téměř 
univerzálně použitelný.
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G 7.180

Max. tlak: 20–180 / 2–18 bar / MPa

Průtok: max. 590 l/h

Výkon motoru: max. 4,7 HP

Hmotnost bez příslušenství: 28 kg

Obj. č. 1.107-390.0

Odnímatelná nádrž  
na čisticí prostředky
Díky odnímatelné nádrži 
na čisticí prostředky je 
plnění čisticího prostředku 
snadné.

Skládací rám 
Skládací rám umožňuje 
snadné a pohodlné uložení 
G 7.180.

Mimořádně velká kola
Mimořádně velká kola 
umožňují použití 
i v náročném terénu.

Efektivní rotační tryska
Rotační tryska na úporné 
nečistoty  umožňuje téměř 
dvojnásobný čisticí výkon.

Držák pistole 
Pistoli lze prostorově úsporně 
uložit na přístroji.

Benzínový motor
Silný benzínový motor se 
snadno startuje a umožňuje 
čištění nezávisle 
na elektrickém proudu.

Pracovní nástavec Vario 
Power
Požadovaný paprsek se 
jednoduše nastavuje 
otáčením na pracovním 
nástavci.

NOVINKA
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K 7 Premium Full Control Plus 1.317-130.0 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ – –  ■  ■

K 7 Premium Full Control Plus 
Home

1.317-133.0 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■  ■ T 450  ■   ■  

K 7 Full Control Plus 1.317-030.0 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ – –  ■  –

K 7 Full Control Plus Home 1.317-032.0 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■  ■ T 450  ■ –

K 5 Premium Full Control Plus 1.324-630.0 G 180 Q FC  ■ – – – – –  ■ – –  ■  ■

K 5 Full Control 1.324-500.0 G 145 Q FC –  ■  ■  – – –  ■ – –  ■  –

K 5 Full Control Home 1.324-503.0 G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■  ■ T 350  ■ –

K 4 Premium Full Control 1.324-100.0 G 145 Q FC –  ■   ■  – – –  ■ – –  ■  ■

K 4 Premium Full Control Home 1.324-103.0 G 145 Q FC –  ■   ■  – – –  ■  ■ T 350  ■   ■

K 4 Full Control 1.324-000.0 G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■ – –  ■ –

K 4 Full Control Home 1.324-003.0 G 145 Q FC –  ■  ■ – – –  ■  ■ T 350  ■ –

––

Vysokotlaké čističe s elektrickým pohonem  

K 3 Full Control 1.676-020.0 G 120 Q FC –  ■  ■  – – –  ■ – –  ■ –

K 3 Full Control Home 1.676-022.0 G 120 Q FC –  ■  ■  – – –  ■  ■ T 150  ■  –

PRO KAŽDÝ ÚKOL  
TEN SPRÁVNÝ VÝKON.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

 ■ Součástí dodávky.
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K 2 Premium Full Control 1.673-420.0  ■ – Click VPS  ■  – –  ■ – –  ■

K 2 Full Control 1.673-400.0  ■ – Click VPS  ■  – –  ■ – –  ■

K 2 Full Control Home 1.673-404.0  ■ – Click VPS  ■ – –  ■  ■ T 150  ■

K 2 Compact  ■  1.673-500.0  ■  ■  –  ■  – –  ■ – –  ■

K 2 Compact Home  ■  1.673-503.0  ■  ■  –  ■ – –  ■  ■ T 150  ■

G 7.180  ■  1.107-390.0  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –  ■

Vysokotlaké čističe s elektrickým pohonem
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K 2 Battery  ■  1.117-220.0 G 120, Boost  ■   ■   ■   ■  

KHB 5 Battery  ■  1.328-100.0 –  ■   ■  – –

Tlakové čističe s výměnnou baterií

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky.

Benzínové vysokotlaké čističe
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PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
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Když přijde čas, přijdou nečistoty. „Přírodní zákon“, který platí zejména 
okolo domu a zahrady. S vhodným příslušenstvím pro vysokotlaké čističe 
a odpovídajícími čisticími prostředky bude ale i to nejnáročnější speciální 
čištění úspěšné. 

PŘÍSLUŠNÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Více příslušenství  
najdete zde: www.karcher.cz
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ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Prostě to tak je. Čistota se nám jednoduše líbí – ať u auta, nebo u zahradního 
nábytku. S našimi čisticími kartáči to jde rychle, jednoduše, důkladně a přitom  
vždy šetrně k povrchům i vůči nervům. Hezkou zábavu!

SKVOSTNÉ VYHLÍDKY.
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Zářivé povrchy
Náš rotační mycí kartáč WB 120 má díky novému 
převodu větší sílu než jeho předchůdci a zároveň díky 
novému výměnnému nástavce čistí i efektivněji. 
Nástavce, které lze obdržet samostatně, lze snadno 
měnit pomocí integrované uvolňovací páčky a byly 
vyvinuty speciálně pro různé povrchy.

WB 150 Kartáč Power 
Obj. č. 2.643-237.0

WB 120 Rotační mycí kartáč
Obj. č. 2.644-060.0

Výměnný nástavec Universal, Car & Bike, 
Home & Garden 
Obj. č. 2.644-062.0, 2.644-063.0, 2.644-064.0

Mnohostranné možnosti
Výměnný nástavec Universal je ideální na všechny hladké 
povrchy,  zatímco s výměnným nástavcem z mikrovláken 
Car & Bike se budou lesknout vozidla všeho druhu. 
Nechoulostivé povrchy z kamene, kovu nebo plastu je 
nejlépe čistit výměnným nástavcem Home & Garden.

Výkonné čištění
Jako jediný kartáč Kärcher, který pracuje s vysokým 
tlakem, zaujme WB 150 mimořádně dobrými výsledky 
čištění. A nejen to: Ušetří až 30 procent času při práci, 
vody a energie a čistí přitom bez stříkání.

    Když se auto opět leskne, putuje výměnný nástavec  
Car & Bike jednoduše na 60 °C do pračky. Po vyprání  
bude jako nový!   

NÁŠ
TIP

NOVINKA

NOVINKA
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ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

Déšť, prach, hmyz, posypová sůl a ostatní vlivy životního prostředí silně zanášejí 
vozidla a různé materiály. Naše čisticí prostředky čistí, chrání a ošetřují a rychle 
se tak postarají o znovu zářící objekty a tváře.

NAŠE ÚČELNÉ PROSTŘEDKY  
PRO ÚČELY ČISTOTY.
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    Při mytí auta vždy nejprve nastříkejte na nejvíce znečištěná 
místa čisticí prostředek a poté omyjte seshora dolů.   

NÁŠ
TIP

Vysoce účinná pěna
Ultra Foam Cleaner s příslušnou pěnovací tryskou. Spotřebu 
čisticího prostředku lze nastavit přímo na trysce. Čisticí 
prostředek se vymění pouhým zacvaknutím. Pro účinnou 
čisticí pěnu a ještě intenzivnější čištění.

Zářivě lesklá kola
Nový čistič disků Premium s mimořádně účinným a rychle 
působícím složením proti prachu z brzd, posypové soli 
a nečistotám ze silničního provozu. V souhře s naším 
kartáčem na mytí disků s 360° čištěním pro zářivě čisté  
díky až do nejmenších mezer.

Lesklý lak
Účinný autošampon se složením 3 v 1: aktivní rozpouštědlo 
nečistot, složka pro rychlé schnutí a mimořádný lesk ošetřují 
lak a zabezpečují dlouho trvající lesk.

Kartáč na mytí disků 
Obj. č. 2.643-234.0

VP 180 SVario Power  
JetShort 360°  
Obj. č. 2.643-254.0

Čistič disků  
Premium 
Obj. č. 6.296-048.0

Ultra Foam Cleaner 3 v 1 
Obj. č. 6.295-743.0

Odstraňovač hmyzu 3 v 1 
Obj. č. 6.295-761.0

Autošampon 3 v 1 
Obj. č. 6.295-750.0

Dokonalý exteriér
Šetrné odstraňování hmyzu: z laku, mřížky chladiče,  
vnějších zrcátek, skel a kdekoli je to potřeba.  
Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku 
a kloubem nastavitelným v rozsahu 360° se dostane 
skutečně na každé místo.

FJ 10 C, pěnovací tryska 
Connect ‚n‘ Clean 
Obj. č. 2.643-143.0

NOVINKA
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ČIŠTĚNÍ PLOCH

Terasa, zahradní cesta, schody, zeď, garážová vrata: naši profíci pro venkovní 
použití jako T-Racer a kartáč Power si s nečistotami poradí. Po celé ploše. 
Abyste se venku zdržovali stejně tak rádi jako uvnitř.

PO CELÉ PLOŠE.
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Se složením 3 v 1
Pro každý povrch vhodný čisticí prostředek. Nejlepší ošetření 
materiálu díky složení 3 v 1: aktivní rozpouštění nečistot, 
dlouhodobá ochrana materiálu a šetrná péče.

Výkonné kartáčování
Proti vysokotlakým tryskám v kartáči Power PS 40 nemají ani 
ty nejúpornější nečistoty šanci. Při čištění s pracovními 
nástavci Vario Power, rotačními tryskami a nástavci Multi Jet 
(3 v 1) chrání ochrana proti rozstřiku uživatele a okolí před 
vodou a nečistotami.

Na ploše
Perfektní pro větší plochy: Čistič ploch T-Racer s plynulou 
regulací pro optimální tlak na každém povrchu 
a s ergonomickým držadlem pro pohodlnou práci ve svislém 
směru. T 450 je vybavený navíc tryskou Power pro čištění 
rohů a hran bez stříkání. 

    Když je měď mokrá, oxiduje. Proto je nejlepší umístit měděný 
plech na nejvyšší místo terasy. Při dešti se pak nejmenší částečky 
mědi splachují přes terasu a zabraňují dorůstání mechu.   

NÁŠ
TIP

T 350 Čistič ploch T-Racer 
Obj. č. 2.643-252.0

PS 40 Čistič ploch Kartáč 
Power 
Obj. č. 2.643-245.0

Čistič kamene a fasád 
3 v 1
Obj. č. 6.295-765.0

Čistič ploch T 450 T-Racer 
Obj. č. 2.643-214.0

Ochrana proti rozstřiku 
Obj. č. 2.642-706.0

Čistič dřeva 3 v 1 
Obj. č. 6.295-757.0
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ČIŠTĚNÍ ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Zahradní nábytek to nemá lehké. Je pořád venku. Na dešti, větru a slunci. 
A to důležitější je správná péče. Kärcher ví, jak to chodí a co zahradní 
nábytek potřebuje – aby dlouho vypadal dobře.

VENKOVNÍ BYDLENÍ.
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Speciální 
Pěnovací tryska vytváří nejen vysoce účinnou čisticí pěnu, 
nýbrž umožňuje i přesné dávkování. Díky speciálně 
přizpůsobenému složení pro ochranu barvy a materiálu působí 
náš čistič plastu také optimálně ošetřujícím způsobem.

Flexibilní
Pro všechny vysokotlaké čističe bez funkce Full Control: 
Pracovní nástavec Multi Power Jet 5 v 1 s paprskem čisticího 
prostředku, vysokotlakým plochým paprskem, bodovým 
paprskem, rotační tryskou a širokým plochým paprskem se 
sníženým tlakem. Univerzální čistič odstraní úporné nečistoty, 
oleje a tuky – dokonce studenou vodou.

Výkonný
Mycí kartáč WB 60 s pracovní šířkou 248 mm. Optimální 
na velké a choulostivé povrchy. Zvládne i úporné nečistoty. 
S úhlovým pracovním nástavcem lze pohodlně čistit i špatně 
dostupná místa. 

    Dřevěný nábytek čistěte vždy po směru žilkování.  
Jinak byste zdrsnili vlákna a nečistoty by snadněji  
ulpívaly.   

NÁŠ
TIP

WB 60 Měkký mycí kartáč 
Obj. č. 2.643-233.0

MP 180 Multi Power Jet 
Obj. č. 2.643-238.0

FJ 6 Pěnovací tryska
Obj. č. 2.643-147.0

Úhlový pracovní nástavec 
Obj. č. 2.638-817.0

Univerzální čistič
Obj. č. 6.295-753.0

Čistič plastů 3 v 1 
Obj. č. 6.295-758.0
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DALŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ

Nečistoty čekají špatné časy! Kärcher má pro každý druh čištění 
perfektně přizpůsobené příslušenství. A přichází stále na nové 
nápady pro ještě větší čistotu a zachování hodnot.

KOMPLETNÍ BALÍČEK.
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Pro čisté trubky
Čistota skoro sama od sebe: vysokotlaké čištění ucpaných 
odpadů, (spádových) trubek a okapů bez námahy se sadou 
pro čištění okapů a potrubí.

Pro náročné případy
Sada k otryskávání vodou a pískem odstraňuje rez, barvy 
a úporné nečistoty. Vhodný tryskací prostředek Kärcher 
(zrnitost 0,2–0,8 mm) v 25kg pytli.

Pro dlouhé cesty
Vysokotlaká hadice PremiumFlex o délce 10 m 
se systémem proti překroucení, který zabraňuje zauzlování 
a zakopnutí. Pohodlné připojení díky Quick Connect. 
Se sací hadicí lze používat vodu z alternativních zdrojů, 
například ze sudu s dešťovkou. Bez ftalátů a PVC. 
Z 90 procent recyklovatelná. Ekologický obal.

Pro vysoké cíle
Teleskopický pracovní nástavec pro špatně dostupná místa. 
Ergonomická rukojeť a malá hmotnost pro pohodlnou 
manipulaci. Glass Finisher s ochranným aditivem proti 
opětovnému znečištění. Okna se předběžně vyčistí, nastříká 
se na ně Glass Finisher, opláchnou se vysokotlakým 
čističem a nechají uschnout. Šetří čas a zabraňuje skvrnám 
a šmouhám.

Teleskopický pracovní 
nástavec 
Obj. č. 2.642-347.0

H 10 Q PremiumFlex  
Anti-Twist  
Obj. č. 2.643-585.0

PC 20 Sada pro čištění 
okapů a potrubí, 20 m
Obj. č. 2.642-240.0

Sada k otryskávání vodou 
a pískem
Obj. č. 2.638-792.0

Glass Finisher 3 v 1 
Obj. č. 6.295-474.0

Sací hadice SH 5
Obj. č. 2.643-100.0

PC 15 Sada pro čištění 
potrubí, 15 m 
Obj. č. 2.637-767.0

Tryskací prostředek 
Obj. č. 6.280-105.0
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NEZÁVISLOST BEZ KABELU,  
BEZMEZNÁ ČISTOTA.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍSTROJE BATTERY POWER

Není venku nebo v dílně elektrická přípojka? Pro nové bateriové čisticí přístroje 
se systémem výměnných baterií to nepředstavuje žádný problém. Díky různým 
systémům baterií nabízíme pro každý požadavek vhodný přístroj.
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Rychlonabíječky
Nabijí baterii 18 V / 2,5 Ah, resp. baterii 36 V / 2,5 Ah 
na 80 procent za 45 minut.

Výkonné výměnné baterie 36 V Li-Ion
Výměnné baterie 36 V Battery Power s inovativní Real Time 
Technology vč. LCD displeje pro zobrazení stavu nabití baterie. 
Hodí se pro použití ve všech strojích bateriového systému 36 V 
Kärcher.

Výkonné výměnné baterie 18 V Li-Ion
Výměnné baterie 18 V Battery Power s inovativní Real Time 
Technology vč. LCD displeje pro zobrazení stavu nabití baterie. 
Hodí se pro použití ve všech strojích bateriového systému 
18 V Kärcher.

Battery Power 18/25
Obj. č. 2.445-034.0

Battery Power 36/25 
Obj. č. 2.445-030.0

Battery Power 18/50 
Obj. č. 2.445-035.0

Battery Power 36/50 
Obj. č. 2.445-031.0

Rychlonabíječka 
Battery Power 18 V 
Obj. č. 2.445-032.0

Rychlonabíječka 
Battery Power 36 V 
Obj. č. 2.445-033.0



MOBILNÍ ČIŠTĚNÍ

    Mobilní outdoorový čistič Kärcher nejenže vypadá jako balíček 
s překvapením, ale také jím je. Kolo, outdoorové vybavení, domácí 
zvíře, surf: kompaktní mobilní přístroj vyčistí vše, co mu přijde 
pod ruku. Vydejte se na výzkumnou cestu životem a vytvořte pěknou 
směsici nečistot!   

NÁŠ 
TIP
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Život v pohybu
Turistika, cyklistika, venčení psa  
– tam, kde je zábava, se často nedá 
vyhnout zašpinění. Je dobře, že zde 
je mobilní outdoorový čistič. 
Před cestou zpátky ještě rychle 
vyčistit outdoorové boty. 
Vyfešákovat čtyřnohého kamaráda. 
Nebo vyleštit jízdní kolo. Řešení 
pro mobilní čištění je rychle 
po ruce, když ho člověk potřebuje. 
Vždy a všude. Bez námahy. 

Špína pod kontrolou
Čištění s nízkým tlakem. Šetrný, 
účinný a soběstačný. Mobilní 
outdoorový čistič představuje 
čisté kompaktní řešení 
pro průběžné čištění a na cestách. 
Nepotřebuje přípojku na vodu 
a elektrického proudu. Součástí je 
lithium-iontová baterie a nádrž 
na vodu. Přesto lze všechno 
hezky snadno transportovat 
a uložit. 

NÁSKOK  
V MOBILITĚ.

Více informací  
najdete zde:  
www.karcher.cz
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MOBILNÍ ČIŠTĚNÍ

KÄRCHER TO GO.

Hurá za zábavou – vzhůru do přírody! Tam, kde je spousta zeleně, 
kde se pěstuje turistika, jezdí na kole a venčí psi, nebývá 
většinou daleko ani bláto, prach a písek. Pro mobilní outdoorový 
čistič OC 3 s Adventure Box to nepředstavuje žádný problém: 
šetrný mobilní silák se se svou integrovanou lithium-iontovou 
baterií, odnímatelnou čtyřlitrovou nádrží na vodu a vhodným 
příslušenstvím postará o to, aby špína zůstala tam, kam patří: 
venku. Takže: hezkou zábavu s OC 3 – perfektním partnerem 
pro každé venkovní dobrodružství. 
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Nádrž na vodu (4 l)
Jednoduše vyjmout a naplnit 
z vodovodního kohoutku. Stačí 
na čištění po dobu 2 minut. Nebo 
až na 2 jízdní kola. 

OC 3

Tlak: nízký tlak

Průtok max: 2 l/min

Objem nádrže na vodu: 4 l

Doba chodu na jedno nabití baterie: 15 min

Obj. č. 1.680-000.0

Nabíjecí  
zdířka
Se zajištěným gumovým  
krytem na ochranu  
před nečistotami.

Dvoudílné držadlo
Pro pohodlné, samostatné 
přemisťování přístroje 
a nádrže. Pro ještě 
kompaktnější uložení lze 
držadlo zasunout dolů.

LED ukazatel provozního stavu
Svítí za provozu a blikáním 
signalizuje málo nabitou baterii.
 

Velký vypínač
Pro jednoduché ovládání. 
Pohotovostní režim, pokud 
se stroj nepoužívá.

Spirálová hadice (2,80 m)
Pro velký akční rádius. 
Hadici lze společně s pistolí 
pohodlně uložit v malém 
prostoru pod nádrží.

Kompaktní pistole
S vyměnitelnou tryskou 
s plochým paprskem. 
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Úklid venku? Klidně: s našimi „tuningovými sadami“ 
se z univerzálně použitelného mobilního outdoorového 
čističe stane specialista na zvláštní čištění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
MOBILNÍ ČIŠTĚNÍ

VEN? DOVNITŘ!
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Osuška pro domácí 
mazlíčky 
Obj. č. 2.643-873.0
Kartáč na srst 
Obj. č. 2.643-874.0
Adaptér do auta
Obj. č. 2.643-876.0

Na každý pád a pro všechny případy
Sada na čištění srsti Kärcher obsahuje trysku s mimořádně 
jemným kuželovitým paprskem a kartáč na srst na úporné 
nečistoty. Pro osušení a na ochranu před nepříjemným 
zápachem je zde silně savá utěrka z viskózy. Box 
s příslušenstvím lze připevnit přímo na přístroj.

Zabezpečí mobilitu: čištění jízdního kola na cestách
Měkký univerzální kartáč odstraní ve spojení se speciálním 
čisticím prostředkem se šetrnými složkami i úporné nečistoty 
na jízdním kole. Díky měkké utěrce z mikrovláken lze 
vybavení před uložením důkladně osušit. Včetně boxu 
na příslušenství – pro upevnění přímo na stroj.

Znovu jako nové: outdoorové vybavení
Univerzální kartáč s měkkými štětinami uvolní i ty 
nejúpornější nečistoty. Sací hadice slouží pro použití 
alternativních zdrojů vody, takže člověk není omezený 
množstvím vody v nádrži na vodu. Box s příslušenstvím 
se připevní přímo na stroj.

Univerzální kartáč 
Obj. č. 2.643-870.0
Sací hadice 
Obj. č. 2.643-871.0
Tryska s kuželovitým 
paprskem 
Obj. č. 2.643-875.0
Utěrka z mikrovláken 
Obj. č. 2.643-872.0

Mobilní outdoorový čistič 
Adventure Box
Obj. č. 1.680-002.0

Mobilní outdoorový čistič  
Bike Box
Obj. č. 1.680-003.0

Mobilní outdoorový čistič  
Pet Box
Obj. č. 1.680-004.0
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ČISTIČ TERAS

    Dřevěné podlahy čistěte vždy jen po směru vláken. Tím se zabrání 
vystupování dřevěných vláken. Prkna zůstanou hladká a jsou tak lépe 
chráněná proti vnějším vlivům.   

NÁŠ 
TIP
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Kärcher? Ano, prosím! 
Každé jaro znovu: terasa potřebuje 
bezpodmínečně generální úklid. 
Slunce, déšť, sníh a led za sebou 
zanechaly stopy, zelená vrstva, mech 
a ostatní nečistoty hyzdí povrchy 
a krytiny. Je skvělé, že smetáky, 
kartáče a kbelíky můžou zůstat tam, 
kde jsou: ve skříni. Protože 
od nynějška jde všechno nejen 
mnohem rychleji, ale i mnohem 
důkladněji a jednodušeji: s čističem 
teras PCL 4 od ¬rmy Kärcher.

Dřevo, WPC a kámen
S rotačními kartáčovými válci 
a integrovaným nanášením vody 
odstraní ze dřeva, WPC a kamene 
i ty nejúpornější nečistoty. Důkladně, 
stejnoměrně a bez námahy díky 
výměnným kartáčům pro různé 
podlahy. A to jen v jednom 
pracovním kroku, protože uvolněné 
nečistoty se rovnou smývají. 
I ovládání je hračka: Stačí připojit 
elektrický proud a vodní hadici 
 a do toho.

   S namáhavým drhnutím je konečně konec, 
výsledek čištění je výrazně lepší a zároveň 
jsem s tím i mnohem rychleji hotová.   

PRO TERASU  
JEN TO NEJLEPŠÍ.

Více k čističi teras
najdete zde:
www.karcher.cz
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ČISTIČ TERAS

NA PRKNA, KTERÁ  
ZNAMENAJÍ SVĚT… 

Konec s vysilujícím drhnutím, stačí jednoduše připojit k elektrickému proudu 
a zahradní hadici a za chvíli už si lze vychutnávat vychlazený nápoj na čisté 
terase. Umožňuje to náš čistič teras PCL 4. Rotační kartáčové válce a voda 
zabezpečují stejnoměrnou čistotu, i v případě úporných a hluboko 
usazených nečistot. Množství vody přitom lze snadno regulovat, takže se 
spotřebuje jen tolik vody, kolik je skutečně zapotřebí.



UVEDENÍ  
NA TRH 

V PRŮBĚHU  
ROKU 2019
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PCL 4    

Výkon: 600 W

Otáčky válce: 600–800 ot/min

Tlak: max. 10 bar

2 kartáčové válce na dřevěné plochy

Obj. č. 1.644-000.0

Manuální regulace vody 
Množství vody lze individuálně 
regulovat podle stupně znečištění.

Stejnoměrné čištění
Inovativní válcová technologie 
a speciální materiál štětin 
zabezpečují důkladné a mimořádně 
stejnoměrné čištění. Mnohostranné 
možnosti použití díky výměnným 
kartáčovým válcům (dřevo, WPC, 
kámen).

Kartáčový válec
Speciálně pro čištění dřevěných  
ploch.

Kartáčový válec na kamenné  
plochy 
Volitelné příslušenství  
pro čištění kamenných ploch. 
Obj. č. 2.644-121.0

Uložení na malém prostoru
Jednoduše opřít o volnou zeď 
a hotovo. Díky prostorově úsporné 
funkci pro uložení jsou kartáče 
spolehlivě chráněné 
před zdeformováním. Ještě lepší: 
zavěsit na hák za rukojeť.

Vysoce komfortní  
ovládání 
Ergonomický design 
pro komfortní práci 
bez námahy.

Integrované nanášení vody
Optimální výsledek čištění díky 
kombinaci rotačních kartáčových  
válců s vodou. Nečistoty  
se spolehlivě uvolní a poté smyjí.

NOVINKA
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ODSTRAŇOVAČ PLEVELU

    Odstraňovač plevelu se vyznačuje jednoduchým a komfortním ovládáním 
a lze ho nastavit pro různé tělesné výšky a potřeby.   

NÁŠ  
TIP
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Bezbolestně… 
… to doposud bohužel 
při odstraňování plevelu opravdu 
nešlo, neboť: stále znovu a všude 
rašící zeleň člověka nutila jít 
na kolena – a v nepohodlné sehnuté 
poloze odstraňovat ze spár, drážek 
a ploch nežádoucí, stále dorůstající 
plevel.

Bez plevelu… 
… to jde – díky Kärcher WRE 4 Battery 
– nyní mnohem snadněji, rychleji 
a k tomu ještě způsobem, který je 
šetrný k zádům a kolenům. Takže: 
sem s ergonomickým odstraňovačem 
plevelu, který s inovativní kartáčovou 
hlavou, silným motorem a výkonnou 
výměnnou lithium-iontovou baterií 
zvítězí nad plevelem.

ŽÁDNÝ PLEVEL MU 
NEODOLÁ!

Zatočit s plevelem?  
Více informací najdete zde: 
www.karcher.cz

    Konečně už se nemusím křivit při hodiny 
trvajícím pletí. Teď to jde rychle a bez bolestí 
zad.   
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ODSTRAŇOVAČ PLEVELU

PLEVEL JE NEZDOLNÝ? ALE NE!

Inovativní kartáčová hlava s rychlovýměnným systémem bez použití nářadí 
je srdce našeho odstraňovače plevelu WRE 4 Battery. Její speciálně 
nasměrované štětiny účinně, rychle a trvale odstraní plevel ze spár a škvír. 
Kartáče poháněné silným motorem dosahují vysokých otáček, proti kterým 
nemá plevel šanci.



NOVINKA
UVEDENÍ  
NA TRH 

V PRŮBĚHU  
ROKU 2019
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WRE 4 Battery Set 

Otáčky kartáče: 2 300–2 800 ot/min

Průměr kartáče: 180 mm

Materiál štětin: nylon

Bateriový systém: 18 V Battery Power

Obj. č. 1.445-241.0

Parkovací poloha
Během pracovních 
přestávek lze přístroj 
bezpečně odložit 
na ochranný kryt.

Prostorově úsporné uložení
Díky integrovanému 
závěsnému oku lze přístroj 
jednoduše zavěsit na hák 
na stěně.

Maximální mobilita
Bezkabelový přístroj 
umožňuje zcela neomezený 
pohyb. Vybavený výměnnou 
baterií 18 V Battery Power. 
Baterie je kompatibilní 
s ostatními přístroji 
s bateriovou platformou  
18 V Battery Power.

Výměna štětin bez použití nářadí
Zaručuje jednoduchou výměnu 
opotřebovaného pásu se 
štětinami.

Úhlově nastavitelná čisticí hlava
Usnadňuje práci 
při komplikovaných čisticích 
situacích a při různých  
tělesných výškách.

Hliníková teleskopická 
násada
Umožňuje vzpřímený 
pracovní postoj  
nezávisle na tělesné  
výšce.

Důkladné odstraňování plevelu
Inovativní kartáčová hlava se 
speciálně nasměrovanými štětinami 
a vysoké otáčky kartáče umožňují 
rychlé a důkladné odstraňování 
nepříjemného plevelu a úporného 
mechu.
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WRE 4 Battery Set

 ■  Účinné a snadné odstraňování mechu a plevelu  
všude okolo domu.

 ■ Inovativní kartáčová hlava.

Pás se štětinami pro WRE 4 Battery

 ■  Pro jednoduchou výměnu opotřebeného pásu  
se štětinami.

Technické údaje

Otáčky kartáče: 2 300–2 800 ot/min

Průměr kartáče: 180 mm

Materiál štětin: nylon

Bateriový systém: 18 V Battery Power

Vč. 18V baterie a 18V standardní nabíječky

Obj. č. 1.445-241.0

ODSTRAŇOVAČ PLEVELU

Odstraňovač plevelu WRE 4 Battery lze zakoupit volitelně v sadě 
(vč. baterie a nabíječky) nebo samostatně. Ten, kdo tedy již používá 
18V bateriovou platformu a chce používat svou baterii, si tedy 
může zakoupit jen samotný přístroj. 

Technické údaje

Materiál štětin: nylon

Počet svazků štětin: 16

Obj. č. 2.445-240.0

NOVINKA

NOVINKA
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ZAMETACÍ STROJE

    Čím rychlejší, tím čistější! Svižná chůze zvyšuje čisticí výkon zametacího 
stroje. Válec tak získá potřebné hnací tempo pro spolehlivé dopravení 
zametených nečistot do zásobníku na zametené nečistoty.   

NÁŠ  
TIP
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Zametání bude hračka
Sorry, milí fyzioterapeuti, učitelé 
jógy a výrobci hřejivých náplastí. 
Zametání teď už nezpůsobuje 
problémy se zády, naopak je to 
zábava. S našimi zametacími stroji 
budou dvory i chodníky čisté 
bez námahy. Nejenže to jde 
snadněji, ale i pětkrát rychleji 
než s koštětem.

Lepší je jezdit
Ježdění je lepší než zametání. 
A pohodlnější. Zabezpečuje to 
například nastavení výšky a úhlu 
držadla. Přístroj se tak vždy 
perfektně vede. Také sbírání 
nečistot je dočista promyšlené: 
při zametání se nečistoty 
dopravují rovnou do zásobníku, 
který lze jednoduše vyjmout 
a vyprázdnit. Bez jakéhokoli 
kontaktu s nečistotami.

    Už žádné bolesti v kříži a bolavé ruce. 
S novým zametacím strojem je zametání 
zábava!   

NAŠE ZAMETACÍ 
KOMPETENCE.

Novinky pro 5krát rychlejší 
zametání než s koštětem  
najdete zde: www.karcher.cz
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ZAMETACÍ STROJE

NEJLEPŠÍ ZAMETÁNÍ.

Zametání také už není to, co bývalo. Dříve: časově náročné, 
namáhavé a protivné. Dneska: mimořádně rychlé, pohodlné 
a zábavné. Se zametacím strojem Kärcher jde čistění 
pětkrát rychleji než s koštětem. 
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S 650 2 v 1

Pracovní šířka: 650 mm

2 páry postranních kartáčů

Zásobník na zametené nečistoty: 16 l

Doporučujeme na plochu od 40 m²

Obj. č. 1.766-307.0

Důkladná čistota  
až ke krajům  
díky robustním postranním 
kartáčům. Díky oběma 
postranním kartáčům 
zabezpečuje S 650 maximální 
pracovní šířku a Âexibilitu. 

Bez kontaktu  
s nečistotami
Zásobník na zametené 
nečistoty, který se snadno 
vyjímá a vyprazdňuje, 
spolehlivě pojme nečistoty.

Šetrné k zádům  
díky výškově 
nastavitelnému držadlu 
(1 výsuvná poloha, 
2 nastavení úhlu).

Příjemné v každém ročním 
období  
Termopovlak rukojeti na držadle 
zabezpečuje i za chladného 
počasí příjemnou teplotu 
při držení.

Prostorově úsporné uložení 
Díky sklopnému držadlu je 
možné stroj postavit na výšku, 
a potřebuje tak méně místa.

Samostatně stojící zásobník  
na zametené nečistoty  
pro pohodlné vyprazdňování.

2 páry postranních kartáčů
Standardní postranní kartáče 
na suché nečistoty plus 
postranní kartáče s tvrdšími 
štětinami na vlhké nečistoty.



PARNÍ VYSAVAČE
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ZAMETACÍ STROJE

Tři stroje, jedno poslání: rychlá čistota bez stresu.  
Hlavní rozdíly: velikosti nádob (16 nebo 32 l)  
a dále provedení postranních kartáčů. 
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S 750

 ■ Ideální pro venkovní plochy od 60 m2.
 ■  Komfortní velká nádoba (32 l) a 1 extra velký  
postranní kartáč s nastavitelným přítlakem.

S 650

 ■ Ideální pro venkovní plochy od 40 m2.
 ■  2 postranní kartáče. Větší pracovní šířka. 
Termorukojeť na držadle (S 650 2 v 1 s přídavnými 
postranními kartáči s tvrdšími štětinami na vlhké 
zametané nečistoty).

S 550

 ■ Ideální pro venkovní plochy od 30 m2.
 ■  Základní přístroj s 16litrovou nádobou  
a 1 postranním kartáčem.

Technické údaje

Plošný výkon: max. 2 500 m2/h

Pracovní šířka: 700 mm

Zásobník na zametené nečistoty: 32 l

Hmotnost, pohotovostní: 12,68 kg

Obj. č. 1.766-910.0

Technické údaje

Plošný výkon: max. 1 800 m2/h

Pracovní šířka: 650 mm

Zásobník na zametené nečistoty: 16 l

Hmotnost, pohotovostní: 9,71 kg

Obj. č. 1.766-300.0

Technické údaje

Plošný výkon: max. 1 600 m2/h

Pracovní šířka: 550 mm 

Zásobník na zametené nečistoty: 16 l

Hmotnost, pohotovostní: 9,23 kg

Obj. č. 1.766-200.0
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    Na mokré nebo ušlapané listí existuje jednoduchý trik:  
pro uvolnění jednoduše použijte škrabací hranu, která  
je součástí plochého nástavce. A můžete pokračovat!      

NÁŠ 
TIP

FUKARY NA LISTÍ
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Všechno odfoukne
Listí, posekanou trávu, materiál 
z ostříhaného živého plotu a jiné 
volné nečistoty okolo domu lze 
nyní bez kabelu odstranit až 
do toho nejmenšího rohu. Nové 
silné fukary na listí umožňují díky 
výkonným výměnným bateriím 
18 a 36 V Battery Power 
maximálně neomezený pohyb 
po celý rok. A baterie lze 
samozřejmě použít i v ostatních 
přístrojích Kärcher s příslušnou 
platformou.

Skvěle padne do ruky
Neomezený pohyb není k ničemu, 
když se člověk musí namáhat 
s těžkým vybavením. Proto je 
těžiště našich fukarů vyvážené, 
takže pohodlně padnou 
do ruky. V kombinaci 
s ergonomickou rukojetí je tak 
bez problémů možná i delší práce 
bez únavy.

    Přesně to správné nářadí pro moje 
potřeby. Bez kabelu, výkonný a lehký.   

Více k fukaru na listí  
najdete zde: www.karcher.cz

VEZMĚTE TO 
ÚTOKEM.
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FUKARY NA LISTÍ

A LISTÍ JE PRYČ.

Listí. Na podzim vypadá přenádherně, musí ale také odstranit – z chodníků 
a vjezdů z bezpečnostních důvodů, z trávníku, aby se pod ním nepoškodil. 
Zametací stroje zde rychle narážejí na své limity. Stejně tak člověk 
s koštětem, hráběmi a svými svaly. Ne tak výkonné, bateriové fukary na listí 
Kärcher! Ty jsou vždycky tam, kde jsou zapotřebí, nezávisle na místě použití, 
padnou pohodlně do ruky a rychle a důkladně odstraní listí.
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LBL 4 Battery Set

Rychlost vzduchu: max. 250 km/h

Objemový průtok: max. 330 m³/h

Regulace výkonu: dvoustupňový

Bateriový systém: 36 V Battery Power

Obj. č. 1.445-160.0

Dvoustupňová  
regulace výkonu 
V závislosti na obtížnosti 
čištění lze zvolit mezi 
maximální dobou chodu 
a maximálním výkonem.

Naprostá kontrola
Včetně plochého nástavce 
pro kontrolované uvolňování 
a přemisťování listí a volně ležících 
nečistot. Integrovaná škrabací hrana 
pomůže uvolnit mokré listí 
a zašlapané nečistoty.

Práce bez únavy
Perfektní vyvážení 
a ergonomický design 
stroje umožňují delší dobu 
práce bez únavy.

Prostorově úsporné uložení
V případě potřeby je možné 
trubku fukaru jednoduše 
sejmout a uložit samostatně.

Maximální mobilita
Výkonná výměnná baterie 36 V 
Battery Power umožňuje uživateli 
neomezený pohyb a v případě 
potřeby ji lze použít i v jiných 
přístrojích s bateriovou 
platformou Kärcher 36 V Battery 
Power.

NOVINKA
UVEDENÍ  
NA TRH 

V PRŮBĚHU  
ROKU 2019
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FUKARY NA LISTÍ

LBL 4 Battery Set

 ■  Maximálně neomezený pohyb díky  
baterii 36 V Li-Ion.

 ■ Dvoustupňová regulace výkonu.

Bateriové fukary na listí nabízíme ve dvou variantách: buď výkonný 
LBL 4 Battery, nebo příruční LBL 2 Battery. Obě varianty lze zakoupit 
volitelně v sadě s baterií a nabíječkou, nebo samostatně.

LBL 2 Battery Set

 ■  Maximálně neomezený pohyb díky  
baterii 18 V Li-Ion.

 ■  Škrabací hrana na ploché trysce pro uvolňování  
mokrého listí a zašlapaných nečistot.

Technické údaje

Rychlost vzduchu: max. 250 km/h

Objemový průtok: max. 330 m³/h

Bateriový systém: 36 V Battery Power

Plošný výkon / nabití baterie: 500 m²

Vč. 36V baterie a 36V rychlonabíječky

Obj. č. 1.445-160.0

Technické údaje

Rychlost vzduchu max. 210 km/h

Objemový průtok: max. 220 m³/h

Bateriový systém: 18 V Battery Power

Plošný výkon / nabití baterie: 350 m²

Vč. 18V baterie a 18V standardní nabíječky

Obj. č. 1.445-110.0

NOVINKA

NOVINKA
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    Při sekání zůstává na trávníku pouze velmi jemně rozsekaná 
tráva, která je skvěle vhodná jako přírodní hnojivo, místo časově 
náročného hrabání a likvidace.   

NÁŠ 
TIP

ROBOTICKÁ SEKAČKA
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Perfektní trávník 
Naší robotické sekačce RLM 4 je 
jedno, jestli zrovna pálí slunce. 
Nezná ani volný čas se studenými 
nápoji na zahradní terase. Seká. 
A s oboustranně broušenými noži 
to umí opravdu dobře. Přitom je 
tak tichá, že není skoro nic slyšet. 
Zato je ale vidět: perfektně 
udržovaný trávník.

I ve svazích
Přestávky si dělá jenom kvůli 
nabíjení. Umí to úplně sama. 
Vlastně jí stačí jenom říct, kdy má 
sekat, díky jednoduchému 
naprogramování pomocí ovládacího 
displeje je to hračka. A hotovo.  
Ví, kudy se vydat, a bez námahy 
zvládne i svahy až se 
45procentním sklonem. Jejím 
majitelům zbývá jen dělat jediné: 
odpočívat. A užívat si zahrady.

    Zatímco jsme přes den mimo domov,  
naše sekačka RLM 4 se naprosto tiše stará 
o trávník. A večer si pak můžeme užívat 
zahrady.   

VŠICHNI VYSEKNOU 
POKLONU.

Více informací k robotické  
sekačce najdete na: 
www.karcher.cz
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ROBOTICKÁ SEKAČKA

TAK SE SEKÁ DNES.

Sekání trávy patří k oblíbeným činnostem jen u velmi malého počtu 
majitelů zahrad. A sekat také ani nemusí, naše robotická sekačka RLM 4 se  
o to koneckonců obětavě postará. Díky multisenzorové technologii,  
velmi snadnému programování a systému 4 nožů až do posledního stébla  
– i ve svazích se sklonem až 45 procent. Kdykoli, v téměř naprosté tichosti 
a zcela nezávisle – včetně automatického zajíždění k nabíjecí stanici.
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RLM 4 

Plošný výkon: 500 m2

Šířka sekání: 200 mm

Výška sekání: 25–55 mm

Doba nabíjení baterie 100 %: 45 min

Obj. č. 1.445-000.0

Komfortní ovládací displej
Pro naprosto jednoduché 
naprogramování 
požadovaných časů sekání.

Jednoduché  
nastavení výšky  
sekání
Nastavení pomocí jediné 
páčky v rozsahu od 25 
do 55 mm.

Robustní kola
Velmi dobrá přilnavost 
k zemi a optimální trakce 
i ve svazích, díky drsnému 
pro¬lu s pogumováním.

Systém 4 nožů
Oboustranně broušené sekací nože 
zaručují přesné sekání stébel. Dva 
přídavné vynášecí nože snižují 
znečištění krytu.

Nouzové tlačítko 
Pro maximální bezpečnost: 
Stačí krátké stisknuté 
tlačítka a přístroj se 
okamžitě vypne.

Ochrana proti krádeži
Integrované 
zablokování pomocí 
PINu a funkce alarmu 
pomáhají zabránit 
krádeži.

NOVINKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU

Žádná zahrada není stejná. O to důležitější je, že naše příslušenství zohledňuje 
velikost, tvar a vlastnosti vašeho trávníku. S našimi kolíky a vymezovacími kabely, 
které si lze kdykoli koupit samostatně, je individuální přizpůsobení sekané plochy 
hračka. Stejně jako výměna nožů.

NA MÍRU PRO KAŽDOU ZAHRADU.
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Pro všechny případy
Sada náhradních nožů pro případ poškození nebo 
nadměrné opotřebení nožů. Pro delší životnost jsou 
čepele oboustranně kompletně nabroušené a kalené.

Nové spojení
Sada pro opravu kabelu pro jednoduchou opravu 
v případě přetržení kabelu nebo pro libovolné 
prodloužení a spojení vymezovacího kabelu.

Bezpečné položení
Pro bezpečné upevnění vymezovacího kabelu 
na trávníku. Vodicí háčky zaručují spolehlivé upevnění 
– i při zpětném vedení kabelu a při položení rezervního 
kabelu.

Sada náhradních nožů, 6 nožů
Obj. č. 2.445-026.0

Vymezovací kabel, 150 m
Obj. č. 2.445-025.0

Sada pro opravu kabelu, 6× kabelová spojka
Obj. č. 2.445-027.0

Jasné hranice
Vymezovací kabel o délce 150 metrů slouží k bezpečné 
navigaci robotické sekačky a k prostorovému vymezení 
sekané plochy trávníku.

Kolíky, 90 ks 
Obj. č. 2.445-024.0
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    Stačí zacvaknout! Nejlépe s univerzálními hadicovými spojkami 
Kärcher. Jsou mimořádně stabilní, odolné v tahu a proti prasknutí. 
Hodí se pro všechny průměry hadic (1/2", 5/8", 3/4"). A jsou 
kompatibilní se všemi běžnými západkovými systémy.   

NÁŠ 
TIP

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY
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LEPŠÍ  
ZAVLAŽOVÁNÍ.
Automatické zavlažování
Nejdřív práce, potom zábava? 
Nemusí to tak být. 
S automatickými zavlažovacími 
řešeními Kärcher si můžete užívat 
zahrady, aniž byste na tom hodně 
pracovali. Což se teď a tady velmi 
hodí – když je volný čas stále 
vzácnější. 

Manuální zavlažování
Voda sem – a máte čistou hlavu! 
Pro spoustu lidí je právě práce 
na zahradě nejlepší forma 
odpočinku. Naše promyšlené 
výrobky pro zavlažování přispějí 
k tomu, aby se všechno zelenalo 
a kvetlo. A aby práce na zahradě 
vlastně ani nebyla práce. 

    Zavlažovací výrobky Kärcher mohu 
s čistým svědomím doporučit.   

Automaticky? Manuálně?  
Zde najdete všechna  
zavlažovací řešení:  
www.karcher.cz
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AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

VŠECHNO JE OTÁZKA  
SPRÁVNÉHO NAČASOVÁNÍ.

Zavlažování zahrady je věda sama o sobě. A otázka času. Individuálního 
a také optimálního času pro zavlažování – ve vrcholném létě například 
přednostně v chladných nočních hodinách. S našimi zavlažovacími 
automaty řízenými pomocí aplikace a systémem Kärcher Rain System® 
dostanou rostliny a trávník přesně to správné množství vody, v přesně 
správnou dobu. Přesně podle příslušné potřeby a v závislosti na počasí. 
Také v době dovolené. 
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VŠECHNO JE OTÁZKA  
SPRÁVNÉHO NAČASOVÁNÍ.

Flexibilní ovládání
Kdykoli je samozřejmě 
možné doplňující 
zavlažování mimo 
naprogramované  
termíny zavlažování.

Velký dosah
Veškeré přístroje jsou rádiově  
propojené. Na vzdálenost  
až 100 m od gateway.

Watering System Duo Smart Kit

Dosah: 100 m

Výstupy vody: 2

Tlak: max. 10 bar

Připojovací závit: G1 a G3/4

Obj. č. 2.645-309.0

Oddělené zavlažovací zóny
Díky dvěma individuálně 
naprogramovatelným 
výstupům vody lze nastavit 
také 2 zavlažovací zóny  
– například pro zavlažování 
záhonů a trávníku v různou 
dobu.

Neomezený přístup. Kdykoli 
Ať už jste právě kdekoli, v kanceláři, 
nebo na dovolené: S chytrým 
telefonem a aplikací budete mít vlastní 
zahradu a zavlažovací systém na dosah 
dotyku prstu. 

Úspora vody
Systém na základě aktuálních údajů 
o počasí kontroluje, zda je třeba 
zavlažovat. A třeba i vynechá termín, 
pokud právě pršelo.

Jednoduché programování
Neomezené programování termínů 
zavlažování u každého výstupu vody, 
stanovení přestávek, varování 
před mrazem – všechny funkce lze 
snadno a lehce pochopitelně nastavit 
pomocí aplikace. 

NOVINKA
UVEDENÍ  
NA TRH 

V PRŮBĚHU  
ROKU 2019
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AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Přesné, zavlažování 
podle počasí šetří zdroje. 

 ■ Jednoduchá instalace 
a uvedení do provozu. 

 ■ Intuitivní aplikace 
Kärcher Home & Garden 
a hlasové ovládání 
pro jednoduché řízení.

Ano, nějaká ta technika se za naším zavlažovacím 
systémem skrývá a na pár věcí je nutné dbát. Nicméně 
prvotní instalace skutečně nemusí nikoho děsit, protože 
všechno je promyšlené a zvládnete to jednoduše sami.

Srdcem systému je gateway s dosahem 100 metrů, 
protože rádiově spojuje navzájem až 30 přístrojů. 
A samozřejmě důmyslná aplikace s intuitivním ovládáním 
Kärcher Home & Garden, pomocí které se všechno 
centrálně řídí – na přání také hlasově.

ANO, SKUTEČNĚ  
JE TO TAK JEDNODUCHÉ.
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Podle potřeby  
Individuální programování. Zavlažování podle 
počasí, které šetří zdroje.

Jednoduché a inovativní 
Kompletní přístup ke všem funkcím odkudkoli 
pomocí aplikace nebo hlasového ovládání.

1

2
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AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

 ■  Automaticky se spustí při poklesu pod nastavenou hodnotu 
vlhkosti půdy.

 ■  Funkce eco!ogic: posunutí času zavlažování (1–7 dnů).
 ■  Odnímatelný displej k pohodlnému programování.
 ■  Dva programovatelné výstupy vody a bezdrátové snímače 
vlhkosti. 

Zavlažovací automat WT 5

 ■ Přesné programování na jednotlivé dny v týdnu.
 ■ Dvě zavlažování denně.
 ■ Možnost manuálního zavlažování.
 ■  Odnímatelný displej k pohodlnému programování.

Od malého řešení pro rostliny v květináčích až po kompletní balíček 
pro velké zahrady, od ideálního řešení pro dobu dovolené až 
po trvalé použití: naše zavlažovací systémy se přizpůsobí skutečným 
potřebám.

Watering System Duo Smart Kit

 ■  Nekomplikované ovládání pomocí aplikace Kärcher 
Home & Garden nebo hlasového asistenta.

 ■  Individuální programování dvou nezávislých výstupů vody.
 ■  Zavlažování podle počasí, které šetří zdroje. Kdykoli 
možnost manuálního zavlažování.

 ■  Podrobné statistiky zavlažování pro kontrolu a sledování.

NOVINKA
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Sada pro zavlažování květináčů Kärcher Rain System®

 ■ Základní sada pro zavlažování podle potřeby.
 ■ Až pro 15 rostlin na balkóně a terase.
 ■ Ideální pro květináče a truhlíky.
 ■ Jednoduchá montáž bez použití nářadí.

Kärcher Rain Box

 ■  Ideální základní sada pro efektivní zavlažování.
 ■ Systém vhodný pro každý druh zahrady.
 ■  Varianty zavlažování pro živé ploty, keře, květinové 
a zeleninové záhony.

 ■ Včetně praktického plastového boxu na přenášení.
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AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

PŘEHLED ZAVLAŽOVACÍCH AUTOMATŮ 
A SYSTÉMU Kärcher Rain System®:

O
bj

. č
.

Watering System Duo Smart Kit 2.645-309.0

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic 2.645-214.0

SensoTimer ST 6 eco!ogic 2.645-213.0

Zavlažovací automat WT 5 2.645-219.0

Zavlažovací automat WT 4 2.645-174.0

Zavlažovací automat WT 2 2.645-209.0

Náhradní pad snímače 2.645-242.0

Automatické zavlažování

Kärcher Rain Box 2.645-238.0

Sada pro zavlažování květináčů 2.645-276.0

Manžeta pro kapénkovou závlahu (5 ks) 2.645-234.0

Postřikovací manžety (1× 360°, 2× 180°, 2× 90°) 2.645-236.0

Těsnicí manžeta (5 ks) 2.645-235.0

Kolík (5 ks) 2.645-237.0

Hadice Kärcher Rain System® 1/2", 10 m 2.645-227.0

Hadice pro kapénkovou závlahu 1/2", 10 m 2.645-229.0

Hadice pro kapénkovou závlahu 1/2", 25 m 2.645-228.0

Filtr částic 2.645-225.0

Redukční ventil s ¬ltrem 2.645-226.0

T kus s regulací (2 ks) 2.645-231.0

I kus (2 ks) 2.645-232.0

Koncovka (2 ks) 2.645-233.0

Sada trysek 2.645-239.0

Spojovací sada 2.645-240.0

Sada s hadicí pro kapénkovou závlahu 2.645-241.0 

Kärcher Rain System®
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KAŽDÁ KAPKA POD KONTROLOU.

MANUÁLNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Konec mokrých rukou! Naše nová multifunkční postřikovací 
pistole s dvojitým membránovým těsněním zabraňuje kapání 
zbytkové vody při změně druhu postřiku nebo po vypnutí.  
Aby každá kapka skončila tam, kde má skončit: přímo u rostlin.
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Jednoduchá  
změna druhu  
postřiku
Podle potřeby 
zavlažování.

Pohodlné nepřetržité 
zavlažování
Díky zaaretovatelné 
spoušti.

Vysoce  
kvalitní a robustní
Kovové komponenty 
pro dlouhou životnost 
a atraktivní vzhled.

Komfort a ochrana
Vysoce kvalitní měkké 
komponenty umožňují 
ergonomickou práci 
bez nebezpečí 
vyklouznutí a chrání 
pistoli před poškozením.

Suché ruce
Díky inovativní 
membránové 
technologii: nedochází 
ke kapání při změně 
druhu postřiku 
a po vypnutí.

Pohodlná regulace 
množství
Množství vody lze 
nastavit jednou 
rukou.

Individuální 
přizpůsobení rukojeti
Otočnou rukojeť lze 
Âexibilně přizpůsobit 
pro uživatele.

Kovová multifunkční postřikovací pistole Premium

4 druhy postřiku: kropení, vodorovný plochý  
paprsek, mlžení, perličkový proud

Ergonomická regulace množství jednou rukou  
od min. po max.

Obj. č. 2.645-271.0
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KOVOVÁ MULTIFUNKČNÍ POSTŘIKOVACÍ PISTOLE PREMIUM

Všechno je otázka správného nastavení: kropení, mlžení, 
vodorovný plochý paprsek, perličkový proud – stylová 
multifunkční postřiková pistole Premium dělá svému jménu 
všechnu čest a se 4 nastavovacími proudy postřiku dodává 
vodu v optimální podobě. Absolutně podle potřeby 
a příslušných rostlin. Absolutně bez kapání díky inovativní 
membránové technologii. Absolutně snadno ovladatelná 
díky individuálnímu nastavení rukojeti. Prémiové jsou 
ostatně také všechny robustní kovové díly – kvalita, kterou 
je vidět. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH 
SPOČÍVÁ ROZDÍL:

 ■ Změna proudu postřiku 
a vypnutí bez nepříjemného 
kapání. (Uvnitř postřikovače 
jsou zabudované dvě 
samostatné membrány.) 
 

 ■ Otočná rukojeť umožňuje 
pohodlnou a uživatelsky 
přívětivou manipulaci. 

 ■ 4 různé druhy postřiku: vhodné 
řešení pro jednotlivé potřeby 
zavlažování.

POSTŘIK PŘESNĚ NA MÍRU.
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Absolutně bez kapání  
díky technologii dvojité membrány.

Flexibilní přizpůsobení rukojeti  
díky otočné rukojeti.

Druhy postřiku podle potřeby  
včetně perličkového proudu 
pro zavlažování rostlin v květináči  
a pro plnění nádob.

1

2

3
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MANUÁLNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ: POSTŘIKOVAČE, ZALÉVACÍ TYČE A ZAVLAŽOVAČE

Kovová multifunkční postřikovací pistole 
Premium

 ■ Bez kapání.
 ■ Robustní kovové díly pro dlouhou životnost.
 ■ Otočná rukojeť pro individuální ovládání.
 ■  4 druhy postřiku: kropení, mlžení, perličkový proud 
vodorovný plochý paprsek.

 ■ Ergonomická regulace množství jednou rukou.
 ■ Jednoduchá aretace pro nepřetržité zavlažování.

Kovová postřikovací pistole Premium

 ■ Otočná rukojeť pro individuální ovládání.
 ■ Robustní kovové díly pro dlouhou životnost.
 ■  Plynule nastavitelný proud postřiku od bodového 
po kuželový proud.

 ■ Ergonomická regulace množství jednou rukou.
 ■ Jednoduchá aretace pro nepřetržité zavlažování.

Zalévací tyč Premium

 ■  Nastavení průtoku vody jednou rukou, včetně funkce 
zapnutí a vypnutí.

 ■ 6 druhů postřiku.
 ■ Pohyblivá postřikovací hlava (180°).
 ■ Možnost pohodlného zavěšení.
 ■ Teleskopická tyč (70–105 cm).

Každá zahrada je jedinečná. Proto každá zahrada potřebuje 
individuální řešení zavlažování. S našimi postřikovači s otočnými 
rukojeťmi a jednoduchou regulací množství vody a dále 
rozprašovacími zavlažovači pro velké, malé, rovné a svažité pozemky 
bude práce na zahradě lehčí a hezčí. A život tak bude jednodušší. 
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Impulzní, kruhový
a sektorový zavlažovač PS 300

 ■ Zavlažovaná plocha od 30° do 360°.
 ■  Nastavitelný úhel kropení, např. k zavlažování 
pod stromy.

 ■  Robustní hrot pro nerovný nebo příkrý podklad.
 ■ Max. zavlažovaná plocha * 706 m2.

Multifunkční plošný zavlažovač
MS 100, šestinásobný

 ■  Různé druhy zavlažování díky 6 tvarům trysek.
 ■ Držák na stěnu.
 ■ Max. zavlažovaná plocha* 78 m2.

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV

 ■ Plynulé nastavení dosahu.
 ■ Převodovka s mimořádně dlouhou životností.
 ■ Ochrana proti rozstřiku pro pohodlné zaměření.
 ■ Nastavitelné množství vody (0 až max.).
 ■ Max. zavlažovaná plocha* 320 m2.

* Všechny údaje k zavlažované ploše se vztahují na systémový tlak 4 bary.
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Přípojka na vodovodní kohoutek G1
s redukcí G3/4

 ■  Ideální pro zahradní čerpadla Kärcher.
 ■ Mimořádně robustní přípojka na vodovodní kohoutek.
 ■  Redukce pro připojení na 2 velikosti závitů.

Mosazná hadicová spojka,
1/2" a 5/8" s funkcí Aqua Stop

 ■  Vysoce kvalitní hadicová spojka pro použití na zahradě  
pro náročné.

 ■  Mimořádně dlouhá životnost díky kvalitnímu provedení 
z mosazi.

 ■ Komfortní uchopení díky měkkému plastovému kroužku.
 ■  Bezpečné rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop.
 ■ Vhodná pro 1/2" a 5/8" hadice.

Univerzální hadicová spojka
Premium s funkcí Aqua Stop

 ■  Univerzálně použitelná spojka pro všechny běžné zahradní 
hadice.

 ■ Robustní upevnění hadice z hliníku.
 ■  Bezpečné rozpojení bez postříkání díky funkci Aqua Stop.
 ■ Úchopy pro jednoduchou manipulaci.

Kvalitní hadice Kärcher. Robustní, Âexibilní, odolné proti 
zalomení a bez změkčovadel. A pro správné připojení jsou  
zde naše mimořádně těsné hadicové spojky. 
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Hadice Performance Plus

 ■ Pro pokročilého zahrádkáře.
 ■  Zesílená křížová tkanina se spletenými vlákny.
 ■ 3 vrstvy.
 ■ Pružná, odolná proti zlomení a zkroucení.
 ■ 3D povrch po lepší uchopení.
 ■ Záruka 15 let.

Hadice PrimoFlex®

 ■ Pro začínajícího zahrádkáře.
 ■ Křížová tkanina se spletenými vlákny.
 ■ 3 vrstvy.
 ■ Pružná, odolná proti zlomení a zkroucení.
 ■ Záruka 12 let.

Hadice Performance Premium

 ■ Pro náročného zahrádkáře.
 ■  Inovativní spirálový výplet pro optimální výkon.
 ■ 5 vrstev.
 ■  Extrémně pružná, odolná proti zlomení  
a zkroucení díky antitorzní technologii.

 ■ 3D povrch po lepší uchopení.
 ■ Záruka 18 let.

NOVINKA

NOVINKA
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Kompaktní schránka  
s hadicí CR 3.110

 ■  Pro zavlažování na balkónech, střešních terasách 
a v malých zahradách.

 ■ Prostorově úsporné uložení, ideální do bytu.
 ■ Nedochází k znečištění, nevytéká voda.
 ■ Pohodlné a rychlé navíjení a odvíjení.

Stojan na hadici Premium  
HR 7.315 Kit 1/2"

 ■  Odnímatelný buben na navíjení hadice (2 v 1)  
pro mobilní nebo stacionární použití. 

 ■  Dostatečný úložný prostor pro zahradní rukavice,  
nůžky, lopatky atd.

 ■ Možnost upevnění zalévací tyče nebo postřikovače.

Schránka s hadicí Premium 
CR 7.220 Automatic

 ■ Pro pohodlné zavlažování zahrady.
 ■ Automatické a řízené zpětné vtahování hadice.
 ■ Plochý, prostorově úsporný držák na stěnu.
 ■ Otočná od 0° do 180°.
 ■  Nastavitelný doraz otáčení pro ochranu  
sousedních stěn a předmětů. 

 ■ Komfortní uložení příslušenství.

Dobře uložené, a přesto vždy po ruce! Vozíky na hadice a úložné 
systémy poskytují hadicím bezpečný a čistý domov. Takže už nebude 
docházet ke zbytečnému zakopávání. A nebude už nutné nepohodlné 
tahání a vláčení. 
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Kovový vozík na hadici 
HT 80 M Kit

 ■ Robustní, odolný proti korozi, s dlouhou životností.
 ■ Neklouzavá, ergonomická rukojeť.
 ■ Výškově nastavitelné držadlo.
 ■ Vedení hadice a volně otočná ruční klička.

Vozík na hadici  
HT 4.520 Kit 1/2"

 ■ Pro mobilní zavlažování zahrady.
 ■  Pohodlné zavlažování s krátkou hadicí přímo na místě 
použití.

 ■ Skvělé manévrování: pohodlné objíždění překážek.
 ■ Výškově nastavitelné držadlo.
 ■ Funkce sklopení pro prostorově úsporné uložení.
 ■ Možnost upevnění zalévací tyče nebo postřikovače.
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MANUÁLNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ: POSTŘIKOVAČE, ZALÉVACÍ TYČE A ZAVLAŽOVAČE

PŘEHLED VŠECH POSTŘIKOVAČŮ, 
ZALÉVACÍCH TYČÍ A ZAVLAŽOVAČŮ:

O
bj

. č
.

Kovová multifunkční postřikovací pistole Premium 2.645-271.0

Kovová postřikovací pistole Premium 2.645-270.0

Multifunkční postřikovací pistole Plus 2.645-269.0

Postřikovací pistole Plus 2.645-268.0

Multifunkční postřikovací pistole 2.645-266.0

Postřikovací pistole 2.645-265.0

Regulační postřikovač 2.645-267.0

Postřikovač 2.645-264.0

Mosazný postřikovač 2.645-054.0

Sada s multifunkční postřikovací pistolí Plus 2.645-290.0

Sada s postřikovací pistolí 2.645-289.0

Sada s postřikovačem 2.645-288.0

Postřikovače

Zahradní sprcha 2.645-181.0

Zalévací tyč Premium 2.645-137.0

Zalévací tyč 2.645-157.0

Držák na stěnu 2.645-182.0

Zahradní sprcha a zalévací tyče

Kruhový zavlažovač RS 130/3 2.645-019.0

Kruhový zavlažovač RS 120/2 2.645-020.0

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario 2.645-025.0

Multifunkční plošný zavlažovač MS 100, šestinásobný 2.645-026.0

Impulzní, kruhový a sektorový zavlažovač PS 300 2.645-023.0

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike 2.645-024.0

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV 2.645-135.0

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S 2.645-134.0

Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 2.645-133.0

Zavlažovače
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MANUÁLNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ: ZÁSTRČNÉ SYSTÉMY HADIC A HADICE

KOMPLETNÍ PROGRAM: NAŠE ZÁSTRČNÉ 
SYSTÉMY HADIC A HADICE.

O
bj

. č
.

Univerzální hadicová spojka Premium 2.645-195.0

Univerzální hadicová spojka Premium s funkcí Aqua Stop 2.645-196.0

Univerzální hadicová spojka Plus 2.645-193.0

Univerzální hadicová spojka Plus s funkcí Aqua Stop 2.645-194.0

Univerzální hadicová spojka 2.645-191.0

Univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop 2.645-192.0

Univerzální opravka hadice 2.645-197.0

Regulační ventil 2.645-198.0

Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 2.645-006.0

Přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4 2.645-007.0

Přípojka k vodovodnímu kohoutku pro vnitřní armatury 2.645-010.0

Dvojcestný rozdělovač 2.645-199.0

Trojcestný rozdělovač 2.645-200.0

Dvojcestná spojka 2.645-008.0

Trojcestná spojka 2.645-009.0

Přípojka přístroje G1/2 2.645-098.0

Přípojka přístroje G3/4 2.645-099.0

Sada těsnění 2.645-073.0

Sada O-kroužků 2.645-074.0

Zástrčné systémy hadic
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Mosazná hadicová spojka, 1/2" a 5/8" 2.645-015.0

Mosazná hadicová spojka, 1/2" a 5/8", s funkcí Aqua Stop 2.645-017.0

Mosazná hadicová spojka, 3/4" 2.645-016.0

Mosazná hadicová spojka, 3/4", s funkcí Aqua Stop 2.645-018.0

Mosazná opravka hadice 1/2", 5/8" 2.645-102.0

Mosazná opravka hadice 3/4" 2.645-103.0

Mosazná dvojcestná spojka 2.645-100.0

Mosazná trojcestná spojka 2.645-101.0

Mosazná přípojka na vodovodní kohoutek G3/4 s redukcí G1/2 2.645-013.0

Mosazná přípojka na vodovodní kohoutek G1 2.645-014.0

Zástrčné systémy hadic

Hadice Performance Premium 1/2", 20 m 2.645-324.0

Hadice Performance Premium 1/2", 50 m 2.645-325.0

Hadice Performance Plus 1/2", 20 m 2.645-318.0

Hadice Performance Plus 1/2", 50 m 2.645-319.0

Hadice Performance Plus 3/4", 25 m 2.645-322.0

Hadice Performance Plus 3/4", 50 m 2.645-323.0

Hadice PrimoFlex® 1/2", 20 m 2.645-138.0

Hadice PrimoFlex® 1/2", 50 m 2.645-139.0

Sada se spirálovou hadicí 5/16", 10 m 2.645-178.0

Sada pro připojení hadice pro vysokotlaký čistič 3/4", 10 m 2.645-156.0

Připojovací sada 5/8", 1,5 m 2.645-122.0

Hadice
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MANUÁLNÍ ZAVLAŽOVÁNÍ: ULOŽENÍ HADIC A VOZÍKY NA HADICI

PŘEHLED VŠECH SYSTÉMŮ ULOŽENÍ  
HADIC A VOZÍKŮ NA HADICI:

O
bj

. č
.

Kovový vozík na hadici HT 80 M 2.645-042.0

Kovový vozík na hadici HT 80 M/Kit 2.645-043.0

Vozík na hadici HT 4.500 2.645-170.0

Vozík na hadici HT 4.520 Kit 1/2" 2.645-168.0

Vozík na hadici HT 3.420 Kit 1/2" 2.645-166.0

Schránka s hadicí Premium CR 7.220 Automatic 2.645-218.0

Kompaktní schránka s hadicí CR 3.110 2.645-210.0

Stojan na hadici Premium HR 7.300 2.645-163.0

Stojan na hadici Premium HR 7.315 Kit 1/2" 2.645-164.0

Držák hadice Premium s úložným boxem 2.645-162.0

Držák hadice Plus 2.645-161.0

Uložení hadic a vozíky na hadici
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    Pro plný čerpací výkon se musí tlakové čerpadlo postavit co možná 
nejblíž u zdroje vody. Sací a tlakové hadice by měly být dlouhé jen 
podle potřeby a co možná nejsilnější. Snižují se tím ztráty tlaku 
a sací síly.   

NÁŠ 
TIP

ČERPADLA
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Ponorná čerpadla
Zaplavené sklepy. Plné stavební 
jámy. Někdy je nutné rychle 
a spolehlivě vyčerpat nebo 
přečerpat větší množství vody. 
Při tom pomohou robustní kalová 
čerpadla. Když vyteče voda z pračky 
nebo při vyčerpávání zahradního 
bazénu platí: čím méně vody zbude, 
tím lépe. Naše ponorná čerpadla 
na čistou vodu s plošným sáním 
dokážou odčerpat vodu až do úrovně 
1 mm a zabezpečují tak výsledek, 
po kterém již stačí jen vytření. 
A naše nové ponorné kalové 
čerpadlo s plochým sáním se 
vypořádá dokonce s oběma 
požadavky.

Tlaková čerpadla
Voda je drahá. Škoda každé kapky, 
která zůstane nevyužitá. S tlakovými 
čerpadly je možné čerpat dešťovou 
a podzemní vodu ze sudů, cisteren 
a studní. A s potřebným tlakem 
přepravit přesně tam, kde ji chcete 
použít: do domu jako užitkovou vodu 
nebo na zahradu pro zavlažování 
rostlin. 

    Opravdový silák. Opravdový 
Kärcher. Jednoduché ovládání. 
Výkon: supertřída. Jednoduše 
špičkový přístroj!   

VODA JE  
NÁŠ ŽIVEL.

Náš kompletní sortiment 
čerpadel najdete na: 
www.karcher.cz
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VODOTĚSNÉ ARGUMENTY.

PONORNÁ ČERPADLA

Naše ponorná čerpadla pro dům a zahradu mají dlouhý dech 
a vydrží i největší namáhání. Díky keramickým kluzným 
prstencovým těsněním, která se používají také u čerpadel 
v profesionální oblasti, jsou naše stroje prvotřídně chráněné 
a zvládnou i největší namáhání. Nejlepší předpoklady 
pro dlouhou životnost čerpadla pod vodou. 
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Rychlospojka 
Quick Connect 
mezi hadicí 
a čerpadlem.

Filtrační koš 2 v 1
Ať se jedná 
o znečištěnou vodu, 
nebo ploché odsávání: 
jednoduchá změna 
¬ltračního koše podle 
požadovaného použití. 

Nekompromisní 
důkladnost
Spolehlivě odčerpá i silně 
znečištěnou vodu s částicemi 
nečistot o velikosti až 
20 mm.

Keramické 
kluzné prstencové 
těsnění
Těsnění, které 
chrání olejová 
komora, prodlužuje 
životnost a zvyšuje 
zatížitelnost 
čerpadla. 
Při registraci 
pětiletá záruka.

Odčerpání téměř do sucha
Při nastavení na ploché sání 
se odčerpá voda téměř 
do sucha až do 1 mm.

Výškově nastavitelný 
plovákový spínač 
Pro maximální Âexibilitu 
při nastavování 
zapínacího a vypínacího 
bodu. Chrání před chodem 
na sucho.

Za�xování plovákového 
spínače
Užitečný detail 
pro přepnutí na trvalý 
provoz při plochém 
odsávání.

SP 5 Dual

Průtok: max. 9 500 l/h

Dopravní výška / tlak: max. 7/0,7 m/bar

Velikost částic: max. 20 mm

Ploché odsávání: do 1 mm

Obj. č. 1.645-580.0
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PONORNÁ ČERPADLA

Čerpadlo s plochým sáním SP 6 Flat Inox

 ■  Ideální pro: vodu vyteklou z pračky, proniknutí spodní 
vody, bazén, drenážní šachtu.

 ■  Na čistou nebo mírně znečištěnou vodu s částicemi  
nečistot do 5 mm.

 ■ Téměř suchý výsledek do 1 mm.

Technické údaje

Průtok: max. 14 000 l/h *

Dopravní výška / tlak: max. 9 / 0,9 m / bar

Velikost částic: max. 5 mm

Plošné sání: do 1 mm

Kalové čerpadlo SP 7 Dirt Inox

 ■  Ideální pro: jezírka a bazény, zatopení, malé stavební 
jámy (max. 100 m3).

 ■  Na vodu s částicemi nečistot do 30 mm. 
 ■  S integrovaným předřazeným ¬ltrem z ušlechtilé oceli 
(špičkové modely).

Technické údaje

Průtok: max. 15 500 l/h *

Dopravní výška / tlak: max. 8 / 0,8 m / bar

Velikost částic: max. 30 mm

Zbytková výška kapaliny: min. 35 mm

Pro všechny vodní případy: čerpadla Kärcher. Naše čerpadla čisté vody 
s plochým sáním jsou dimenzovaná na čistou až mírně znečištěnou vodu 
a dosahují výsledku, po kterém stačí vytření. Kalová čerpadla Kärcher 
zvládnou i znečištěnou vodu. A částice nečistot do 30 mm. A naše kalové 
čerpadlo s plochým sáním je vhodné na znečištěnou vodu i pro ploché sání.
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Krizová situace s přeteklou vodou! Každá sekunda se počítá.  
Není čas dlouho přemýšlet. Náš box s ponorným čerpadlem 
poskytne rychle a spolehlivě první pomoc. Je okamžitě připravený 
k použití a obsahuje všechno potřebné: kalové čerpadlo SP 5 Dirt, 
textilní hadici 10 m, nerezovou hadicovou sponu a praktický 
přepravní box, který slouží jako předřazený filtr.

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY
Díky keramickému kluznému 
prstencovému těsnění jsou naše 
ponorná čerpadla robustní a mají 
dlouhou životnost. To je dobré 
pro čerpadla. I pro naše zákazníky. 
Po zaregistrování vám prodloužíme 
záruku na 5 let: www.karcher.cz

Kalové čerpadlo s plochým sáním SP 5 Dual

 ■  Ideální pro: rybníčky, zatopení, uniklou vodu z pračky, 
proniklou spodní vodu, bazény.

 ■ Funkce 2 v 1 pro čistou nebo znečištěnou vodu. 
 ■ Ploché odsávání pro téměř suchý výsledek.

Technické údaje

Průtok: max. 9 500 l/h*

Dopravní výška / tlak: max. 7/0,7 m/bar

Velikost částic: max. 20 mm

Ploché odsávání: do 1 mm

*  Tip: Dopravní výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích. Čím je menší dopravní výška a větší 
průměr hadice, tím větší je průtok.

Různá spínací technika podle třídy výkonu

 ■ Plovákový spínač (SP 1–3)
 ■ Vertikálně nastavitelný plovákový spínač pro nízkou spínací hladinu (SP 5 a SP 7 Dirt)
 ■ Hladinový senzor reaguje okamžitě – i při nízké hladině vody. Spínací hladinu lze plynule 

regulovat jednoduchým posunutím (SP 6 Flat Inox a SP 7 Dirt Inox).
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PONORNÁ ČERPADLA

PONOŘTE SE DO SVĚTA 
ČERPADEL KÄRCHER.

Ponorná čerpadla ve značkové kvalitě. Pro každý účel 
použití. Pro každý požadavek. Pro každého vhodné 
řešení. Stroje se liší průtokem, dopravní výškou 
a rozsahem vybavení. Přehled výkonu.
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SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0  ■   ■  – – 30 35 integrovaný  ■  1", 1 1/4", 1 
1/2"

SP 7 Dirt 1.645-504.0  ■  –  ■  – 30 35 integrovaný  ■  1", 1 1/4", 1 
1/2"

SP 5 Dirt 1.645-503.0  ■  –  ■  – 20 25 lze zakoupit jako 
zvláštní 
příslušenství

 ■  1 1/4"

SP 3 Dirt / SP 1 Dirt 1.645-502.0/
1.645-500.0

 ■  – –  ■  20 25 lze zakoupit jako 
zvláštní 
příslušenství

 ■  1 1/4"

Ponorná kalová čerpadla

SP 6 Flat Inox 1.645-505.0  ■   ■  – – 5 1 odnímatelný  ■  1", 1 1/4", 1 
1/2" včetně 
zpětného 
ventilu

SP 2 Flat 1.645-501.0  ■  – –  ■  5 1 lze zakoupit jako 
zvláštní příslušenství

 ■  1 1/4"

Ponorná čerpadla s plochým sáním

SP 5 Dual 1.645-580.0  ■  –  ■  – 20 1 –  ■  1 1/4"

Ponorná kalová čerpadla s plochým sáním



9.500 max.

7.000 max.

350 max.

20 max.

6 / 0,6 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

4,5  /  0,45 max.

5.500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

5 / 0,5 max.

1 min.

250 max.

6.000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

500 max.

9.500 max.

20 max.

7 / 0,7 max.

W

mm

m/bar

l/h

1 min.
mm

221

Výkonové parametry Rybníček/
bazén

Zatopení Malé 
stavební 
jámy (max. 
100 m3)

Uniklá voda 
z pračky / 
proniklá 
spodní voda

Bazény Drenážní 
šachty

Ponorná kalová čerpadla 

SP 7 Dirt 
Inox

 ■   ■   ■  – – –

SP 7 Dirt  ■   ■   ■  – – –

SP 5 Dirt  ■   ■  – – – –

SP 3 Dirt  ■  – – – – –

SP 1 Dirt  ■  – – – – –

Ponorná čerpadla s plochým sáním 

SP 6 Flat
Inox

– – –  ■   ■   ■  

SP 2 Flat – – –  ■   ■  –

Ponorné kalové čerpadlo s plochým sáním 

SP 5 Dual  ■   ■  –  ■   ■  –
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VODA VLASTNÍ VÝROBY.

TLAKOVÁ ČERPADLA

Konec s plýtváním pitnou vodou a vzhůru k vodě ze studny, podzemní, 
dešťové a pramenité vodě! Pro zavlažování zahrady. Pro pračku. 
Pro toaletu. Pro peněženku. Užitná voda z alternativních zdrojů  
– s tlakovými čerpadly Kärcher. Šetření vodou tak bude zábava!
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Dva výstupy vody
Současně použitelné 
díky volitelnému 
dvoucestnému 
připojovacímu 
adaptéru.Bezpečné 

s dlouhou 
životností
Předřazený ¬ltr, 
zpětný ventil 
a pojistka proti 
chodu nasucho 
jako sériová 
výbava.

Důmyslná 
automatika
Automatické zapínání 
a vypínání. Podle 
potřeby vody.

Ergonomické držadlo
Pohodlná manipulace. 
Snadný transport.

Indikace poruchy
V případě poruchy se 
zobrazí, kde něco 
uvázlo (na straně sání 
nebo tlaku).

Mimořádně tiché 
a účinné
Díky vícestupňovému 
pohonu čerpadla.

BP 5 Home & Garden

Dopravní výška / tlak: max. 48 / 4,8 m / bar

Průtok: max. 6 000 l / h

Výkon motoru: max. 1 000 W

Sací výška: max. 8 m

Obj. č. 1.645-355.0
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TLAKOVÁ ČERPADLA

BP 4 Garden Set

 ■ Ideální pro použití na zahradě.
 ■  Připojení bez použití nářadí díky optimálnímu 
připojovacímu adaptéru; dlouhá životnost.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 45 / 4,5 m / bar

Průtok: max. 4 000 l/h

Výkon motoru: max. 1 000 W

Sací výška: max. 8 m

BP 5 Home & Garden

 ■ Ideální pro dům a zahradu.
 ■  Mimořádně dlouhá životnost, lepší energetická  
efektivita, menší hlučnost (vícestupňový model).

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 48 / 4,8 m / bar

Průtok: max. 6 000 l/h

Výkon motoru: max. 1 000 W

Sací výška: max. 8 m

Alternativní zdroje vody šetří zdroje a rozpočet. Ať se jedná o sud, 
nebo podzemní vodu ze studny: Kärcher nabízí tlaková čerpadla 
pro všechny nároky a oblasti použití. 
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BP 6 Deep Well

 ■  Ideální pro hluboko položené zdroje, jako je dešťová  
voda, voda ze studny, podzemní a pramenitá voda.

 ■  Vícestupňová hydraulika pro dostatečný tlak  
a dopravní výšku až 55 m.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 55 / 5,5 m / bar

Průtok: max. 5 000 l / h

Výkon motoru: max. 1 000 W

Ponorná hloubka: max. 27 m

BP 2 Cistern

 ■ Ideální pro alternativní zdroje vody, jako cisterny.
 ■  Flexibilní díky plovákovému spínači s nastavitelnou  
spínací výškou.

Technické údaje

Dopravní výška / tlak: max. 32 / 3,2 m / bar

Průtok: max. 5 700 l / h

Výkon motoru: max. 800 W

Ponorná hloubka: max. 7 m

BP 1 Barrel

 ■ Ideální jako náhrada zalévací konve.
 ■  Flexibilní upevnění na okraj sudu včetně 
předřazeného ¬ltru; integrovaný vypínač 
v plovákovém spínači.

Technické údaje

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

Průtok: max. 3 800 l/h

Výkon motoru: max. 400 W

Ponorná hloubka: max. 7 m



6.000 max.

60/6 max.

1.200 max.
W

l/h

m/bar

6.000 max.

48/4,8 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

3.300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar
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TLAKOVÁ ČERPADLA

NEUSTÁLE POD TLAKEM – A PŘESTO 
VÝKONNÁ A SPOLEHLIVÁ.

Pro optimální zásobování užitkovou vodou v domě, na zahradě nebo všude 
okolo domu a zahrady: tlaková čerpadla na míru – která se vyznačují maximální 
spolehlivostí, bezpečností a dlouhou životností. To vám zaručujeme 
– a na www.karcher.cz vám nabízíme prodloužení záruky na 5 let. 
Zaregistrujte se hned!

Zásobování 
užitkovou vodou 
v domě 
a na zahradě Výkonové parametry

Zahradní 
použití

Domovní 
použití*

Domovní 
a zahradní 
použití*

Čerpadla pro dům a zahradu

BP 7** 
Home & Garden 

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

BP 5** 
Home & Garden

1 000 m2 max. max. 12 osob 800 m2 max. 
+ max. 4 osoby

BP 4** 
Home & Garden 

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

BP 3** 
Home & Garden

500 m2 max. max. 8 osob 300 m2 max. 
+ max. 4 osoby



4.000 max.

45/4,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

5.000 max.

55/5,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

4.600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

5.700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar
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Díky vysoké kvalitě a pečlivému výběru materiálů jsou výrobky Kärcher maximálně 
spolehlivé a mají extrémně dlouhou životnost. Proto našim zákazníkům poskytujeme 
mimořádně dlouhou záruční dobu – na modely Home & Garden a Garden 5letou 
záruku po zaregistrování na:www.karcher.cz.

Zásobování 
užitkovou vodou 
v domě 
a na zahradě Výkonové parametry

Zahradní 
použití

Domovní 
použití*

Domovní 
a zahradní 
použití*

Zahradní čerpadla

BP 4** 
Garden Set

800 m2 max. – –

BP 3** 
Garden 
(lze obdržet také jako 
BP 3 Garden
Set Plus)

500 m2 max. – –

BP 2**
Garden
(lze obdržet také jako 
BP 2 Garden Set Plus)

350 m2 max. – –

Sudové čerpadlo

BP 1 
Barrel
(lze obdržet také jako 
BP 1 Barrel Set)

100 m2 max. – –  

Studnová čerpadla

BP 6 
Deep Well

1 100 m2 max.
max. 12 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

500 m2 max. 
+ max. 6 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

BP 4 
Deep Well

900 m2 max.
max. 6 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

300 m2 max. 
+ max. 4 osoby
+ elektronický 
tlakový spínač

Cisternové čerpadlo

BP 2 
Cistern

1 200 m2 max.
max. 6 osob
+ elektronický 
tlakový spínač

600 m2 max. 
+ max. 2 osoby
+ elektronický 
tlakový spínač

 * Doporučené hodnoty pro zásobování domu počítají s maximálně 3 patry.  
** Zaregistrováním na www.karcher.cz lze prodloužit záruku na 5 let.



PARNÍ VYSAVAČE
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TLAKOVÁ ČERPADLA
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BP 4 Garden Set 1.645-352.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■

BP 3 Garden Set Plus 1.645-357.0  ■   ■   ■   ■  –  ■  

BP 3 Garden Set 1.645-351.0  ■   ■   ■   ■  – –

BP 2 Garden 1.645-350.0  ■   ■   ■   ■  – –
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BP 7 Home & Garden 1.645-373.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 5 Home & Garden 1.645-355.0  ■  –  ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 4 Home & Garden 1.645-363.0  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 3 Home & Garden 1.645-353.0  ■  – –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

Čerpadla pro dům a zahradu

VHODNÉ ČERPADLO 
PRO VŠECHNY POŽADAVKY.



229

O
bj

. č
.

K
om

fo
rt

ní
 r

uk
oj

eť
 

Fl
ex

ib
iln

í u
pe

v
ně

ní
 

na
 o

kr
aj

i s
ud

u

D
él

ko
v

ě 
na

st
av

it
el

ná
 h

ad
ic

e

V
č.

 p
ře

dř
az

en
éh

o 
�

lt
ru

 

In
te

gr
ov

an
ý

 
v

y
pí

na
č

R
eg

ul
ač

ní
 

a 
uz

av
ír

ac
í v

en
ti

l

Sn
ad

né
 n

as
ta

v
en

í 
v

ý
šk

y
 s

pí
ná

ní

P
ří

sl
uš

en
st

v
í  

pr
o 

za
v

la
žo

v
án

í

BP 1 Barrel 1.645-460.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■ –

BP 1 Barrel Set 1.645-465.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■

Sudová čerpadla
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BP 6 Deep Well 1.645-422.0 ušlechtilá ocel 1", 3/4"  ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well 1.645-421.0 ušlechtilá ocel 1", 3/4"  ■   ■  15 m

Studnová čerpadla
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BP 2 Cistern 1.645-420.0 ušlechtilá 
ocel

1", 3/4"  ■  – –

Cisternové čerpadlo

 ■ Součástí dodávky. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLA
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Spirálové hadice, sací soupravy, předřazené ¬ltry, přípojky, pojistky 
proti chodu nasucho a další. Optimální využití vody z alternativních 
zdrojů – s originálním příslušenstvím Kärcher to není žádný problém. 

SPOUSTA DOPLŇKOVÉHO 
VYBAVENÍ A MOŽNOSTÍ.

Nejrychlejší cesta k dalším  
informacím o příslušenství:  
www.karcher.cz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLA

S novými přípojkami PerfectConnect se naše čerpadla a příslušenství vyznačují 
zcela novým perfektním spojením, které je mimořádně těsné, jeho montáž je 
mimořádně jednoduchá a je tak vhodné pro všechny druhy použití. 

VYLAĎTE SI SVÉ ČERPADLO.
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Adaptéry/přípojky a �ltry BP
Adaptéry a přípojky pro vodní hadice nebo vnitřní 
závity na přípojkách vody. Sací ¬ltry s klapkou proti 
zpětnému toku zkracují dobu opětovného nasátí.

Další příslušenství pro tlaková čerpadla
Pro větší komfort u vaší domácí vodovodní instalace 
vám nabízíme další příslušenství pro tlaková čerpadla.

Příslušenství pro ponorné čerpadlo
Pro vyčerpání velkého množství vody doporučujeme 
hadice s velkým průměrem. Předřazené ¬ltry čerpadel 
chrání čerpadla a zvyšují funkční bezpečnost.

Sací hadice BP 
Přivedou vodu odkudkoli, ať z PE trubek, nebo přímo 
z „otevřených zdrojů vody“ – jako například sudů 
na vodu. 

Sada s textilní hadicí 
Obj. č. 2.997-100.0

Sací souprava 3,5 m 
Obj. č. 2.997-110.0

Pojistka proti chodu 
nasucho 
Obj. č. 6.997-355.0

Předřazený �ltr 
pro čerpadla velký  
Obj. č. 2.997-210.0

Dvoucestný připojovací 
adaptér pro čerpadla  
Obj. č. 6.997-474.0

Sací souprava 1,5 m 
pro sací potrubí 1" 
(25 mm) 
Obj. č. 2.997-112.0

Předřazený �ltr 
pro ponorná čerpadla 
malý 
Obj. č. 2.997-201.0

Domovní připojovací sada 
pro potrubí G3/4, 1,5 m 
Obj. č. 2.997-125.0
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PROFIL SPOLEČNOSTI

Ve společnosti Kärcher se nespokojujeme jenom 
s vyčištěním. Každý den pracujeme na tom, abychom 
dosáhli rozdílu. Ať se jedná o příjezdovou cestu 
k domu, nebo o Mount Rushmore – pro nás je důležitý 
špičkový výkon na každém centimetru. Pustíme se 
do toho a uděláme všechno pro to, aby byl váš 
každodenní život lepší. Abyste i vy sami mohli 
dosáhnout rozdílu. A to každý den.

KAŽDODENNÍ ŽIVOT  
JE PRO NÁS TA 
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝZVA.
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PRoFIL SPoLečNoStI



237

NEZÁLEŽÍ NA TOM,  
O JAK VELKÝ ÚKOL JDE. 
ZÁBAVA JE O TO VĚTŠÍ.

Ať už každodenní život přináší jakékoli problémy 
při čištění – my najdeme vhodné řešení. S výrobky, 
které neustále vyvíjíme. Aby byla manipulace s nimi 
ještě lehčí, aby byly ještě účinnější a ekologičtější. 
Nespokojujeme se jenom s vyčištěním. Snažíme se 
dosáhnout rozdílu, abyste mohli s radostí zvládat 
každodenní výzvy. S tímto postulátem nás najdete 
na celém světě. 

Jako celosvětově působící společnost s více než 
12 300 pracovníky z více než 130 zemí. Přesto 
zůstáváme rodinnou ¬rmou, která zná své kořeny 
a přebírá odpovědnost za pracovníky a společnost. 
Činorodá angažovanost v oblasti ekologie, kultury 
a sportu je pro nás stejně samozřejmá jako čistý 
výsledek, kterého dosáhnete s našimi výrobky.
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TRVALÁ UDRŽITELNOST

BE THE  
DIFFERENCE

Ve ¬rmě Kärcher přikládáme velký 
význam trvale udržitelnému vývoji 
společnosti, který je orientovaný 
na člověka. To znamená, že stále více 
omezujeme svou ekologickou stopu 
a zdroje využíváme stále efektivněji. 
To ale také znamená, že nevytváříme 
hodnoty jen pro naši ¬rmu, ale také 
pro naše zákazníky a pracovníky. 
Například díky kvalitním výrobkům 
s dlouhou životností a atraktivním 
pracovním podmínkám. Při všem, co 
děláme, důsledně sázíme na čestné 
a důvěryhodné partnerství – s našimi 
zákazníky, pracovníky a dodavateli. 

Odpovědnost za kulturu, přírodu a společnost
Kärcher přebírá společenskou odpovědnost. 
Pro nás jako výrobce čisticích strojů to v první 
řadě znamená přispívat k čistšímu životnímu 
prostředí. Díky úspornému využívání zdrojů, 
energie a vody, ale také díky náročným 
projektům čištění, které se týkají kulturního 
dědictví lidstva. Ke společnosti, která si cení 
života, pro nás však patří také pomoc lidem, 
kteří se ocitli v nouzi. 



Odpovědnost za dodavatelský řetězec 
a výrobky
Kde výrobek vznikl? Kdo, kdy a za jakých 
podmínek ho vyrobil? Z jakých materiálů se 
skládá? Jak efektivně stroj pracuje? A je možné 
ho nakonec také zrecyklovat? Uvědomělí 
spotřebitelé očekávají  odpovědi. Rádi je 
poskytneme. Neboť Kärcher není jen čelní 
dodavatel  čisticí  techniky na trhu, nýbrž také 
průkopník ohledně trvalé udržitelnosti.

Odpovědnost za pracovníky
Kärcher patří k nejoblíbenějším 
zaměstnavatelům v oboru: Naši ¬ remní 
kulturu charakterizuje partnerská a oceňující 
spolupráce, individuální prostor a vlastní 
odpovědnost, zodpovědné jednání a dobrá 
slučitelnost profesního a rodinného života.
Kärcher makes a difference. 
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SERVIS

myKärcher

OBJEDNÁNÍ
OPRAVY ON-LINE

PŘIPRAVUJEME 
PRO VÁS

PERFEKTNÍ SERVIS ZAČÍNÁ ONLINE!
Každý jeden výrobek Kärcher se díky našim zkušenostem sbíraných celá 
desetiletí, neustálým inovacím a vývoji stává spolehlivým pomocníkem pro dům 
a zahradu. Vysokou kvalitu našich výrobků a jejich pohotovost bychom chtěli 
ještě zajistit i širokou škálou našich zákaznických služeb také po jejich nákupu.

Funguje to úplně jednoduše!
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VAŠE VÝHODY

 ■ Pohodlné odbavení záručního i pozáručního 
servisu pro přístroje řady Home & Garden 
online. 

 ■ Objednání opravy možné z jakéhokoli místa 
s přístupem na internet. 

 ■ Úspora času – vyzvednutí/doručení přístroje 
z pohodlí domova, není nutno fyzicky 
navštívit servisní středisko. 

 ■ Možnost zadání jiné doručovací adresy 
pro doručení po opravě. 

 ■ Intuitivní ovládání portálu MyKärcher. 

 ■ Asistovaný proces zadání nové objednávky. 
 

 ■ V případě pozáručního servisu ¬xní cena 
opravy, která se zobrazí již při tvoření 
objednávky opravy. 

 ■ Non-stop  informace o stavu opravy 24/7. 

 ■ Automatické zasílání zpráv o stavu opravy 
e-mailem. 

 ■ Perfektní přehled o historii provedených 
oprav. 

 ■ Záruka rychlých služeb. 

 ■ Kompletní údržba a bezpečnostní kontrola 
všech produktů zaslaných do opravy. 

 ■ Záruka na opravu 24 měsíců.

Nyní můžete objednávat servis přístrojů 
z řady Home & Garden online! Jednoduše 
se přihlaste do MyKärcher na www.karcher.cz 
a zadejte objednávku. Vše co potřebujete  
je objednací číslo Vašeho přístroje a zadat 
údaje o způsobu odeslání přístroje a Vaši 
adresu. Samozřejmě si můžete objednat 
vyzvednutí vadného přístroje na Vámi 
zadané adrese.

Všechny opravy přístrojů z řady  
Home & Garden provádíme v rámci pevně 
stanovené paušální ceny. Jeden pohled  
do ceníku Vám prozradí cenu opravy 
Vašeho přístroje. Nejsou tak nutné žádné 
předpokládané ceny oprav a tím se zamezí 
i nečekanému překvapení.

Servis s vyzvedávkovou službou!

Pevné ceny!

Kärcher spol. s r.o.
251 01  Modletice
Tel.: +420 323 606 014
E-mail: mykarcher@karcher.cz
www.karcher.cz

Naši servisní technici jsou certi¬kovaní 
odborníci a jsou neustále školeni. 
Pro opravy přístrojů používáme výhradně 
originální náhradní díly Kärcher. Kompletní 
opravy a výměny spotřebního materiálu 
odpovídá kvalitativnímu standardu Kärcher.

Po každé opravě je každý stroj testován 
s ohledem na bezpečnost a kvalitu 
provedené opravy. K tomuto účelu 
používáme nejmodernější zkoušecí 
přístroje. Na provedenou opravu  
od nás obdržíte 24 měsíců záruku.

Vynikající kvalita Kärcher!

Kompletně testováno – se zárukou!
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CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice, Tel.: +420 323 553 001

Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

Kärcher Center Mladá Boleslav: Jičínská 1418, Mladá Boleslav III, 293 01, Tel.: +420 311 219 801

Kärcher Center Jihlava: Žižkova 89, Jihlava, 586 01, Tel.: +420 560 589 701

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Pančava 401, Zlín, Tel.: +420 577 222 630

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056

Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222

Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598

Kärcher Center ČISTÍCÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027

Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502

Kärcher Store JG plus: Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: +420 601 333 000

Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995

Kärcher Center Rea: Týnecká 939/31, 779 00, Olomouc, Tel.: +420 585 438 133

Kärcher Store Čisticí stroje: Karlovarská 28, 301 66, Plzeň, Tel.: +420 373 390 390

Kärcher Center Čisticí stroje: Sousedská 599, NC G, 460 01, Liberec, Tel.: +420  485 100 720

Kärcher Center REA: Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, Tel.: +420 583 215 479

www.karcher.cz

Ochotně vám poradíme:
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