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MOC MOŻLIWOŚCI 
Z URZĄDZENIAMI CIŚNIENIOW YMI KÄRCHER

Urządzenia wysokociśnieniowe znacznie ułatwia-

ją porządkowanie posesji. Mycie pod wysokim 

ciśnieniem to skuteczna i sprawdzona metoda 

usuwania zabrudzeń z bardzo wielu powierzchni: 

podjazdu, chodników, murów, elewacji domu, bram 

garażowych, mebli ogrodowych, a także do mycia 

ulubionych jednośladów (rower, motocykl) czy też 

samochodu. Oferta Kärcher dla urządzeń wysokoci-

śnieniowych jest bardzo duża, ale w tym segmencie 

warto zwrócić uwagę na myjki z serii Full Control 

i Compact. 

Parametry techniczne urządzeń wysokociśnienio-

wych Full Control i Compact

Przy wyborze urządzenia wysokociśnieniowego 

należy kierować się przede wszystkim parametrami 

technicznymi. Dwa podstawowe parametry to ciśnie-

nie robocze (bar) oraz wydatek pompy (tłoczenie 

wody – l/h). Ciśnienie robocze to parametr określa-

jący siłę z jaką woda wypłukuje brud z czyszczonych 

powierzchni (zbyt duże ciśnienie może uszkodzić 

czyszczoną powierzchnię). Natomiast drugi para-

metr (wydatek tłoczenia wody) określa efektywność 

spłukiwania brudu usuniętego przez strumień wyso-

kociśnieniowy z czyszczonej powierzchni. Większy 

wydatek wody oznacza bardziej efektywne mycie. 

Klasy urządzeń ciśnieniowych 

Urządzenia Kärcher podzielone są na klasy i im wyż-

sza klasa, tym wyższe oba parametry. Urządzenia 

klas niższych K2 i K3 są przeznaczone do sporadycz-

nych prac, mycia mniej zabrudzonych powierzchni 

czy przedmiotów, narzędzi ogrodowych, roweru 

czy motoru etc. Doskonale się w tych zadaniach 

sprawdzą, jednakże jeśli wiemy, że będziemy czyścić 

częściej i więcej wokół domu to dobrze rozważyć 

urządzenie mocniejsze – klas K4-K7. Urządzenia 

konkretnych klas w przypadku obu prezentowanych 

linii: Full Control i Compact są porównywalne jeśli 

chodzi o parametry pracy. 

Zaskakująca lekkość mycia, funkcjonalność i cie-

kawy design

Z uwagi na wygodę i komfort pracy warto wybrać 

myjki ciśnieniowe z linii Full Control, które mają 

na pistoletach wyświetlacze z piktogramami. 

Piktogramy sygnalizują czynności adekwatne do 

odpowiedniego ciśnienia. Jest to ewenement 

na rynku, ciekawa funkcja dzięki której nigdy 

nie dojdzie do sytuacji, w której uszkodzisz jakąś 

powierzchnię czyszcząc ją zbyt wysokim, nieodpo-

wiednim dla niej ciśnieniem. Myjki Compact charak-

teryzują się zwartą konstrukcją, kompaktową obu-

dową i nowoczesnym designem. Pozwalają sprawnie 

uporać się z nieporządkiem wokół domu. Są lekkie, 

poręczne a ich przechowywanie i transport są bar-

dzo łatwe. Zmieszczą się w małym kącie w garażu 

i w samochodowym bagażniku. Ciekawe i nowocze-

sne linie zastosowane w modelach Full Control jak 

i minimalistyczne formy Compactów robią zawsze 

świetne wrażenie na sąsiadach. Dodatkowym 

plusem modeli Compact jest ich możliwość pracy 

zarówno w pionie jak i w poziomie, co zwiększa ich 

stabilność.

Stosunek jakości do ceny i nie tylko

Relacja ceny do jakości w przypadku myjek Full 

Control i Compact przedstawia się bardzo dobrze 

i raczej nie będzie głównym kryterium wyboru. 

Możliwe jednak, że po myjki z serii Full Control 

sięgną zwolennicy nowinek technicznych i pasjo-

naci wszelkiego rodzaju gadżetów. Myjki Compact 

wybiorą prawdopodobnie osoby ceniące minima-

lizm i dysponujące mniejszą przestrzenią do prze-

chowywania.
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K 5 Compact. Lekkie, kompaktowe i wyjątkowo mobilne urządzenie, które jest 

łatwe w transporcie (mieści się w niewielkim bagażniku samochodu osobowego) 

i przechowywaniu. Trwała budowa i dobre parametry pracy. Dzięki doskonałej jako-

ści wykonania i mocnemu, chłodzonemu wodą silnikowi urządzenie jest wysoce 

niezawodne w eksploatacji. System szybkozłączy Quick Connect zapewnia błyska-

wiczne wpinanie węża wysokociśnieniowego i pistoletu.

K 4 Premium Full Control Home. Urządzenie z dobrymi parametrami pracy oraz 

bogatym wyposażeniem pomoże Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, 

czy drewniane ogrodzenie. Pistolet wysokociśnieniowy pozwala zapobiec uszkodze-

niu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, dla uzyskania 

jak najlepszego rezultatu pracy. Urządzenie dostępne w zestawie do czyszczenia 

domu – dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. 

K 7 Premium Full Control Plus. Wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wypo-

sażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia 

sięga 60 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control Plus pozwala zapobiec 

uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak 

by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. 

WD 4 Car. To urządzenie, które kompleksowo zadba o czystość każdego samo-

chodu. Liczne akcesoria można bezpiecznie i wygodnie przechowywać na obudowie 

urządzenia: ssawka do odkurzania dużych powierzchni, długa ssawka szczelinowa, 

ssawka samochodowa, ssawki szczotkowe. Zbiornik na zanieczyszczenia bardzo 

łatwo się otwiera i zamyka, co usprawnia pracę. Ten wszechstronny odkurzacz spraw-

dzi się również w usuwaniu zarówno suchych jak i mokrych zanieczyszczeń. 

WD 3 Battery Set. Uniwersalny odkurzacz do sprzątania samochodu, piwnicy, 

garażu, warsztatu, podjazdu i tarasu. Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar, wie-

lofunkcyjność i wyjątkowo korzystna cena w stosunku do jakości. Funkcja wydmuchu 

pozwala usuwać liście bez zasysania do zbiornika. Filtr kartridżowy do pracy na 

mokro i sucho. W standardzie: zbiornik 17 l z tworzywa sztucznego, wąż ssący 2 m. 

Bateria 36 V jest kompatybilna z uniwersalną platformą bateryjną Kärcher.

Odkurzacz uniwersalny WD 6 Premium. Wysoka siłą ssania i bogate wyposażenie 

standardowe gwarantuje szeroki zakres zastosowań w domu i w jego otoczeniu. 

Funkcja automatycznego oczyszczania filtra – po trzykrotnym naciśnięciu specjalne-

go przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmuchuje filtr przywracając maszy-

nie pełną siłę ssania. W standardzie znajduje się 30 litrowy zbiornik na zanieczysz-

czenia wykonany ze stali szlachetnej i wąż ssący o długości 2,2 m. 

Zamiatarka domowa S 750. Pozwala z łatwością posprzątać wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczenia na tarasie czy podjeździe. S 750 wraz ze szczotką boczną ma szero-

kość roboczą równą 700 mm, co doskonale sprawdza się w zamiataniu dużych po-

wierzchni. Bez niej zaś, szerokość robocza wynosi 480 mm, co z kolei umożliwia 

wygodne docieranie do narożników i krawędzi. Dodatkowo nacisk bocznej, składanej 

szczotki można ustawić przy użyciu odpowiedniego przycisku. 

Zamiatarka domowa S 650. Zamiatarka S 650 wyposażona jest w dwie szczotki 

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

wierzchni od 40 m². Zamiatarkę można wygodnie przechowywać w pozycji piono-

wej, 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 S 550 wraz ze szczotkami bocznymi ma 

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

docieranie do krawędzi i narożników. Zamiatarka idealnie nadaje się do sprzątania 

wszystkich powierzchni od 30 m². Zamiatarka S 550 posiada 4-stopniowy regu lowa-

ny i ergonomiczny uchwyt, który umożliwia dostosowanie urządzenia do wzrostu 

użytkownika.

karcher wykanczanie 2019.indd   333karcher wykanczanie 2019.indd   333 30.08.2019   13:06:2530.08.2019   13:06:25


