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NIEZBĘDNE ODKURZANIE?  
W YPRÓBUJ WD KÄRCHER!

W domu i jego otoczeniu jest wiele zadań do wyko-

nania. Czy to porządki w garażu, czy sprzątanie 

w przydomowym warsztacie po majsterkowaniu, czy 

chociażby posprzątanie rozlanej herbaty lub soku. 

Tym wszystkim sprawnie „zajmie się” każdy uniwer-

salny odkurzacz Kärcher WD, który usuwa zarówno 

suche jak i wilgotne zanieczyszczenia, a nawet wodę. 

Seria odkurzaczy WD to niezastąpieni pomocnicy 

w licznych pracach domowych, czy warsztatowych. 

Niestraszny im remont ani generalne porządki. 

Sprawdzają się niezawodnie w każdym zadaniu. 

Remont

Remontując dom i mieszkanie, lub podczas maj-

sterkowania zawsze gromadzi się dużo odpadów. 

Chociaż usunięcie sporych fragmentów gruzu nie 

jest tak trudne, to już dokładne zebranie pyłu i kurzu 

– tak. Najlepiej wówczas zastosować uniwersalny 

odkurzacz Kärcher WD 6 P Premium Renovation 

Kärcher. Jego dysze, rury i wąż ssący mają dużą śred-

nicę (aż 35 mm), co umożliwia efektywne usuwanie 

odpadów poremontowych, jak gips, cement czy 

wióry. Gdy odkurzamy pył zwykłym odkurzaczem 

może szybko dojść do sytuacji, w której zapycha 

się filtr. W odkurzaczu WD 6 P Premium Renovation 

(z gniazdem do elektronarzędzi) takiego problemu 

nie ma. Podobnie jak wszystkie wielofunkcyjne 

odkurzacze Kärcher WD klasy 5 i 6 jest on wyposa-

żony w wygodny i niezawodny system oczyszczania 

filtra, który umożliwia w trakcie pracy odkurzacza 

usunięcie zalegającego pyłu i drobinek brudu z fil-

trów z nano powłoką. Po trzykrotnym naciśnięciu 

specjalnego przycisku na obudowie strumień zwrot-

nego powietrza przedmuchuje filtr odkurzacza przy-

wracając maszynie pełną siłę ssania.  A kiedy jednak 

już należy wymienić filtr, można to łatwo zrobić bez 

kontaktu z zanieczyszczeniami. Odkurzacz WD 6 P 

Premium Renovation wyposażony został w filtr fali-

sty znajdujący się w specjalnej kasecie, który w prze-

ciwieństwie do filtra kartridżowego nie wymaga 

usuwania całej głowicy w celu jego wymiany.

Warsztat

Majsterkowanie to hobby cieszące się niesłabnącą 

popularnością, ale  to także produkcja dużej ilościi 

zanieczyszczeń, które trzeba posprzątać. Tu z pomo-

cą przychodzi nam odkurzacz specjalnie zaprojek-

towany z myślą o majsterkowiczach. Kärcher WD 3 P 

Workshop doskonale sprawdzi się tam, gdzie zwykły 

odkurzacz nie ma żadnych szans. Usuwa on wszelkie 

pozostałości po cięciu, wierceniu, piłowaniu czy 

szlifowaniu. Wyposażony jest w aktywne gniazdo 

do podłączenia elektronarzędzi. Dzięki przydatnej 

funkcji wydmuchu z łatwością usuniemy do kosza 

wszystkie wióry czy skrawki jakie zalegają na naszym 

stole warsztatowym. Z tym modelem odkurzacza 

dokładnie i szybko każdy majsterkowicz posprząta 

swoje miejsce pracy. A specjalna szczotka z miękkim 

włosiem sprawi, że odkurzanie da jeszcze lepsze 

efekty. 

Auto

Odkurzacz Kärcher WD 4 Car to urządzenie, które 

kompleksowo zadba o czystość każdego auta. 

Liczne akcesoria, w które odkurzacz jest wyposażony 

można bezpiecznie i wygodnie przechowywać na 

obudowie urządzenia, tym samym nie ryzykując, 

że gdzie się zawieruszą. To odkurzacz, jak przystało 

w garażu, bardzo mobilny, dzięki czemu świetnie 

sprawdza się właśnie w czyszczeniu samochodu. 

Dzięki dostępnym w zestawie dyszom i ssawkom 

sprawnie odkurza wszystkie elementy i przestrzenie 

w samochodzie: bagażnik, deskę rozdzielczą, dywa-

niki, fotele, zagłębienia i schowki między fotelami. 

To wszechstronny odkurzacz, dlatego sprawdzi się 

również w usuwaniu zwykłych zanieczyszczeń i to 

zarówno suchych jak i mokrych z podłogi garażu. 

Odkurzacze WD marki Kärcher to sprawdzone 

urządzenie, niezastąpione w licznych zadaniach 

w domu, warsztacie oraz garażu. 

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 emi-
syjne i atmosferyczne. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control zapobiega uszko-
dzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizuje efekty czyszczenia. Wydajność po-
wierzchniowa sięga 60 m²/h. Wąż wysokociśnieniowy ma długość 10 m.

K 7 Premium Full Control Plus. Urządzenie wyposażono w nowy pistolet i trwały, 
chłodzony wodą silnik. Wwyświetlacz LCD ze wskazaniem wyboru ciśnienia zapobiega 
uszkodzeniu wrażliwych powierzchni. Lancę Multi Jet 3 w 1 można przełączać płynnie 
pomiędzy strumieniem rotacyjnym, płaskim i nanoszeniem środka czyszczącego. Sys-
tem Plug ‚n’ Clean znacznie ułatwia wymianę śródków czyszczących. Bęben na wąż na 
urządzeniu. Wydajność powierzchniowa wynosi  60 m2 na godzinę.

K 2 Premium Full Control. Wydajne i skuteczne urządzenie przeznaczone do wielu 
zadań wokół domu – oczyszczenia roweru, mebli ogrodowych i wielu innych przedmio-
tów i obiektów. Urządzenie wyposażone w lancę Clic Vario Power oraz lancę rotacyjną. 
Urządzenie posiada zbiornik na środek czyszczący. Teleskopowy uchwyt pozwala na 
łatwy i wygodny transport. Możliwość wyboru trzech wielkości ciśnień i dopasowania 
do wykonywanego zadania. Wydajność powierzchniowa wynosi 20 m2 na godzinę.

Odkurzacz uniwersalny WD 5. Odkurzacz przeznaczony do usuwania wszelkiego 
rodzaju zabrudzeń, w tym także niewielkich ilości wody. Funkcja wydmuchu umoż-
liwia usuwanie liści w jedno miejsce, gdy nie ma potrzeby zasysania ich do zbiornika. 
Zaczep na zderzaku umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krót-
kich przerw w pracy. W standardzie 25 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia wykona-
ny z tworzywa sztucznego i wąż ssący o długości 2,2 m. 

Odkurzacz uniwersalny WD 3 P Workshop. Odkurzacz doskonale sprawdza się 
w usuwaniu zanieczyszczeń po piłowaniu, cięciu, wierceniu czy szlifowaniu oraz 
w trakcie prowadzenia tych prac. Posiada aktywne gniazdo do podłączania elektro-
narzędzi. W wyposażeniu zestaw akcesoriów do odkurzania w warsztacie. Podłącze-
nie elektronarzędzi do odkurzacza umożliwia odsysanie zabrudzeń powstających 
podczas pracy. 

Odkurzacz uniwersalny WD 6 Premium. Wysoka siłą ssania oraz funkcja automa-
tycznego 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 zanieczyszcze-
nia 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 odpowied-
niego 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 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 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 czterostopniowo regu-
lowany i ergonomiczny uchwyt, który umożliwia dostosowanie urządzenia do wzro-
stu użytkownika.


