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FULL CONTROL 
– NOWA LINIA URZĄDZEŃ

W YSOKOCIŚNIENIOW YCH KÄRCHER

Czy można urządzeniem wysokociśnieniowym 

wyczyścić delikatne, drewniane meble? Czy wysokie 

ciśnienie wody nie uszkodzi lakieru na samochodzie? 

Nowa linia urządzeń Kärcher łatwo opowiada na 

te pytania, mianowicie nowy pistolet Full Control 

z wyświetlaczem LED pokazuje wybrane ciśnienie 

oraz piktogramy zastosowań, dzięki czemu zawsze 

wiadomo jakie ciśnienie wybrać do czyszczonej 

powierzchni. 

Ciśnienie wody można ustawić, w zależności od 

czyszczonej powierzchni, poprzez przekręce-

nie lancy. Sugestywne piktogramy pokazują na 

wyświetlaczu jaki poziom ciśnienia został wybrany. 

Przykładowo symbol przedstawiający mały pło-

tek odpowiada ustawieniom “Soft”, co oznacza, 

że można nim czyścić delikatne przedmioty czy 

meble. Kiedy na wyświetlaczu pojawia się symbol 

przedstawiający ścianę, to oznacza, że ciśnienie jest 

ustawione na maksymalny poziom i możemy czyścić 

twarde, odporne powierzchnie. Symbol samochodu

odpowiada ustawieniom średnim ciśnienia i może-

my nim na przykład umyć nasze auto. Urządzenia 

posiadają opcję podawania środka czyszczącego po 

przekręceniu lancy – wszystko więc możemy zrobić 

korzystając tylko z pistoletu i lancy – dzięki czemu 

mamy wszystko pod kontrolą.

Wszystkie urządzenia sprzedawane są z dwiema 

lancami w standardzie tj. lancą rotacyjną i lancą 

Vario Power z piktogramami. Lanca rotacyjna, która 

pracuje wirującym strumieniem punktowym służy 

do czyszczenia najbardziej uporczywych zabrudzeń 

i pracujemy nią na najwyższych obrotach. Lanca 

Vario Power produkuje strumień płaski, który umożli-

wia bardzo precyzyjne czyszczenie. Ciśnienie można 

regulować w zależności od czyszczonej powierzchni 

kierując się zamieszczonymi na lancy piktogramami. 

Kolejną zaletą urządzeń Full Control jest to, że 

posiadają one silniki chłodzone wodą. Zanim woda 

zostanie użyta do czyszczenia przepływa ona przez 

silnik, chłodząc go. Zapewnia to wysoką wydajność 

i trwałość tych urządzeń. Stabilność jest szczególnie 

ważną cechą konstrukcji myjki ciśnieniowej. Bęben 

na wąż jest przymocowany do tylnej, a nie górnej 

części urządzenia, co sprawia, że środek ciężkości 

urządzania jest dużo niżej, przez co jest ono stabil-

niejsze. Urządzenia są też wyposażone w nową pod-

stawę, która zapobiega przewracaniu się urządzenia. 

Posiadają one także teleskopowy uchwyt aluminio-

wy. Drugi uchwyt znajdujący się na dole pomaga 

przy napełnianiu urządzenia. W wersji Home urzą-

dzenie dostępne jest z akcesorium do czyszczenia 

powierzchni płaskich – T-Racer. Pozwala ono na 

szybkie, łatwe i bez rozprysków wody, czyszczenie 

elewacji czy tarasów. Szeroka gama akcesoriów 

i detergentów, które można dokupić do urządzenia 

zwiększa liczbę jego możliwych zastosowań. 

n KÄRCHER Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, Biuro obsługi klienta: +48 12 63 97 105 lub 801 811 234, faks +48 12 63 97 123

e-mail: biuro@pl.kaercher.com
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K 7 Premium Full Control. Urządzenie umyje nie tylko samochód, ale także duże, 

silnie zabrudzone powierzchnie takie jak elewacja, kostka, basen, kamienne ogrodzenie czy 

kamper. W mgnieniu oka usunie mech, glinę i zaschnięte błoto, zabrudzenia emisyjne

i atmosferyczne. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control zapobiega uszkodzeniu 

wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizuje efekty czyszczenia. Wydajność powierzchniowa 

sięga 60 m²/h. Wąż wysokociśnieniowy ma długość 10 m.

K 5 Full Control Home. To wyjątkowo mocna i wydajna maszyna, która z łatwością 

poradzi sobie ze wszystkimi zabrudzeniami. Z jej pomocą oczyścimy auto, elewację domu, 

meble ogrodowe i wiele innych powierzchni. Przystawka do czyszczenia powierzchni

płaskich T- Racer pomoże umyć taras czy elewację. Urządzenie wyposażone jest w dwie 

lance: rotacyjną − do uporczywych zabrudzeń oraz Vario Power. Piktogramy umieszczone 

na pistolecie informują o wyborze ciśnienia.

K 4 Full Control. To kompaktowa, wydajna maszyna, niezastąpiona podczas porząd-

ków wokół domu. Urządzenie jest wyjątkowo stabilne dzięki temu, że bęben na wąż zain-

stalowano w dolnej części. Specjalna stopka zabezpiecza maszynę przed przewracaniem się. 

Urządzenie wyposażone jest w trwały, chłodzony wodą silnik. W standardzie wyposażone 

jest w dwie lance – rotacyjną oraz Vario Power. Innowacyjny pistolet Full Control sprawia, 

że korzystanie z niego jest intuicyjne i łatwe. 

Odkurzacz uniwersalny WD 5. Odkurzacz przeznaczony do usuwania wszelkie-

go rodzaju zabrudzeń, w tym także niewielkich ilości wody. Funkcja wydmuchu umożliwia 

usuwanie liści w jedno miejsce, gdy nie ma potrzeby zasysania ich do zbiornika. Zaczep na 

zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw 

w pracy. W standardzie 25 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia wykonany z tworzywa 

sztucznego i wąż ssący o długości 2,2 m. 

Odkurzacz uniwersalny WD 3 P Workshop. Odkurzacz doskonale spraw-

dza się w usuwaniu zanieczyszczeń po piłowaniu, cięciu, wierceniu czy szlifowaniu oraz 

w trakcie prowadzenia tych prac. Posiada aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi. 

W wyposażeniu zestaw akcesoriów do odkurzania w warsztacie. Podłączenie elektronarzę-

dzi do odkurzacza umożliwia odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy. 

Odkurzacz uniwersalny WD 6 Premium. Wysoka siłą ssania oraz funkcja 

automatycznego oczyszczania filtra. Po trzykrotnym naciśnięciu specjalnego przycisku 

strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając pełną siłę ssania. 30 litrowy 

zbiornik na zanieczyszczenia wykonany ze stali szlachetnej i wąż ssący o długości 2,2 m. 

Zbiornik można łatwo opróżnić dzięki praktycznemu uchwytowi 3 w 1 oraz spustowi wody. 

Ssawki, rury i wąż ssący można mocować na obudowie odkurzacza.

Zamiatarka domowa S 750. Z łatwością usunie wszelkiego rodzaju zanieczysz-

czenia na tarasie i podjeździe. Szerokość robocza ze szczotką boczną wynosi 700 mm, co 

doskonale sprawdza się w zamiataniu dużych powierzchni. Szerokość robocza bez szczotki 

wynosi 480 mm, co z kolei umożliwia wygodne docieranie do narożników i krawędzi. Nacisk 

bocznej, składanej szczotki można ustawić przy użyciu odpowiedniego przycisku. S 750 

idealnie nadaje się do sprzątania powierzchni od 60 m².

Zamiatarka domowa S 650. Zamiatarka wyposażona jest w dwie szczotki

boczne i ma szerokość roboczą równą 650 mm. Pozwala na zamiatanie dużych powierzchni 

od 40 m². Zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji pionowej, przy ścianie 

w garażu: zajmuje niewiele miejsca. Zbiornik zanieczyszczeń można przy opróżnianiu

odstawiać w pozycji pionowej, a jego zawartość nie rozsypie się.

Zamiatarka domowa S 550. Zamiatarka wraz ze szczotkami bocznymi ma

szerokość roboczą równą 550 mm. Pozwala na zamiatanie dużych powierzchni oraz docie-

ranie do krawędzi i narożników. Zamiatarka idealnie nadaje się do sprzątania wszystkich 

powierzchni od 30 m². Zamiatarka S 550 posiada czterostopniowo regulowany i ergono-

miczny uchwyt, który umożliwia dostosowanie urządzenia do wzrostu użytkownika.
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