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Gra w klasy
Przy wyborze urządzenia wysokociśnie-
niowego należy kierować się przede 
wszystkim parametrami technicznymi. 
Dwa podstawowe to ciśnienie robocze 
(bar) oraz wydatek pompy (tłoczenie 
wody - l/h). Ciśnienie robocze to parametr 
określający siłę z jaką woda wypłukuje 
brud z czyszczonych powierzchni (zbyt 
duże ciśnienie może uszkodzić czyszczoną 
powierzchnię). Natomiast drugi parametr 
(wydatek tłoczenia wody) określa efek-
tywność spłukiwania brudu usuniętego 
przez strumień wysokociśnieniowy z czysz-
czonej powierzchni. Większy wydatek 
wody oznacza bardziej efektywne mycie. 
Urządzenia Kärcher, i to zarówno Full 
Control jak i Compact podzielone są na 
klasy. Najprościej mówiąc, im wyższa klasa 
tym wyższe oba parametry. I tak urządze-
nia klas niższych K 2 i K3 są przeznaczone 
to sporadycznych prac, mycia mniej zabru-
dzonych powierzchni czy przedmiotów, 
narzędzi ogrodowych, roweru czy moto-
ru etc. Doskonale się w tych zadaniach 
sprawdzą, jednakże jeśli wiemy, że będzie-
my czyścić częściej i więcej wokół domu to 
dobrze rozważyć urządzenie mocniejsze – 
klas K 4 – K7. Urządzenia konkretnych klas 
w przypadku obu prezentowanych linii: 
Full Control i Compact są porównywalne 
jeśli chodzi o parametry pracy. 

Zaskakująca lekkość mycia
Jeśli weźmiemy pod uwagę wygodę 
i komfort pracy oraz intuicyjność obsłu-
gi to na pierwsze miejsce wysunie się, 
siłą rzeczy, linia Full Control. Dlaczego? 
Ponieważ urządzenia posiadają na pistole-
tach wyświetlacze z piktogramami, które 
pokazują jakie ciśnienie zostało wybrane 
i do jakich zastosowań jest ono odpowied-
nie. Jest to ewenement na rynku, ciekawa 
funkcja dzięki której nigdy nie dojdzie 
do sytuacji, w której uszkodzisz jakąś 
powierzchnię czyszcząc ją zbyt wysokim, 
nieodpowiednim dla niej ciśnieniem. 

Z drugiej jednak strony także 
i Compacty mają asa w rękawie. Jest to 
przede wszystkim ich zwarta konstrukcja 
i kompaktowe, jak sama nazwa wskazuje, 
wymiary. Są lekkie, poręczne a ich prze-
chowywanie i transport są bardzo łatwe. 
Zadowolą się najmniejszym kątem w gara-
żu i wcisną bez trudu do bagażnika nawet 
małego, miejskiego auta. A to nie koniec 
ich licznych zalet. Z urządzeniem Compact 
sprawnie uporasz się z porządkami wokół 
domu, a jego ciekawy, nowoczesny design 
sprawi, że nie ujdzie uwadze spostrzegaw-
czych sąsiadów. Z resztą pod względem 
wzorniczym obie te linie nie mają się 
czego wstydzić. Zarówno ciekawe i nowo-
czesne linie zastosowane w modelach 
Full Control jak i minimalistyczne formy 
z jakimi mamy do czynienia w przypad-
ku Compactów – robią zawsze świetne 
wrażenie. Dodatkowym plusem modeli 
Compact jest możliwość pracy zarówno 
w pionie jak i poziomie, co zwiększa ich 
stabilność.

Na to jeszcze warto zwrócić uwagę pla-
nując zakup? Na stosunek jakości do ceny, 
a ten zarówno w przypadku Full Control 
jak i Compact jest bardzo dobry. Trudno 

wyłonić zdecydowanego faworyta, jednak 
można zaryzykować stwierdzenie: Full 
Control z pewnością będzie odpowiedni 
dla lubiących nowinki techniczne, pasjo-
natów wszelkiego rodzaju gadżetów,nato-
miast Compact zdobędzie serca ceniących 
minimalizm i dysponujących mniejszą 
przestrzenią do przechowywania.

Urządzenia ciśnieniowe Kärcher linii Full Control 
i Compact oraz odkurzacze WD
Prace porządkowe wokół domu znacznie ułatwia urządzenie wysokociśnie-
niowe. Mycie pod wysokim ciśnieniem to skuteczna i sprawdzona metoda 
usuwania zabrudzeń z bardzo wielu powierzchni, a także do mycia ulubio-
nych jednośladów czy też samochodu. W utrzymaniu porządku w garażu, 
warsztacie majsterkowicza czy piwnicy przyda się odkurzacz wielofunkcyjny. 
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Odkurzacze WD, czyli Wokół 
Domu…
Tak naprawdę to nie… nazwa tych urzą-
dzeń pochodzi od angielskiego Wet and 
Dry, czyli do pracy na sucho i mokro. 
Chociaż właśnie do pracy wokół domu 
są stworzone i taki tłumaczenie skrótu 
miałoby też jak najbardziej sens. To nie 
znaczy jednak, że we wnętrzach radzą 
sobie gorzej. Po prostu potrafią bardzo 
wiele. To prawdziwe bestselery w naszej 
ofercie, sprawdzone przez tysiące użyt-
kowników, którzy cenią ich uniwersalność, 
wytrzymałość, doskonały stosunek jakości 
do ceny. WD – ki to prawdziwi pogromcy 
brudu. Dzielą się na 5 klas. Poznaj je bli-
żej i wybierz swojego sojusznika w walce 
z brudem w domu i wokół niego!

WD 2 – kompaktowe, praktyczne 
i na każdą kieszeń
WD 2 to najniższa z klas odkurzaczy 
WD. Nie oznacza to jednak, że nie są to 
urządzenia dobre, godne polecania i sku-
teczne. Przeciwnie. Sprawdzają się one 
zarówno w domu jak i w jego otoczeniu. 
Odkurzacz WD 2 sprawdzi się zarówno 
w garażu jak i przydomowym warsztacie. 
Jego zaletą są kompaktowe wymiary, 
niewielki ciężar (4,5 kg), wielofunkcyjność 
i wyjątkowo korzystna cena w stosunku do 
jakości. To wszystko czyni go odkurzaczem 
dla każdego. Odkurzacz jest wygodny 
w obsłudze, dzięki zaczepom na zderza-
ku, które umożliwiają szybkie i wygodne 
odstawianie ssawki podczas krótkich 
przerw w pracy. 

WD 3 – pomocnik majsterkowicza
WD 3 to klasa średnia odkurzaczy na 
sucho i mokro marki Kärcher. Są one 
wyjątkowo skuteczne i wydajne. W tej 
klasie znajduje się wyjątkowy odkurzacz 
dedykowany wszystkim domowym maj-
sterkowiczom. WD 3 to niezastąpiony 
pomocnik w każdym przydomowym 
warsztacie. Na co dzień może on być 
używany jako zwykły odkurzacz domowy 
na sucho i mokro. Odkurzacz doskona-
le sprawdza się w sprawnym usuwaniu 
zanieczyszczeń po piłowaniu, cięciu, 
wierceniu czy szlifowaniu oraz w trakcie 
prowadzenia tych prac. Posiada aktywne 
gniazdo do podłączania elektronarzędzi, 
które umożliwia odsysanie zabrudzeń 
powstających podczas pracy zanim osiądą 
na podłodze czy meblach. Odkurzanie 
odbywa się więc bez rozprzestrzeniania 
kurzu. Dodatkowa funkcja wydmuchu jest 
przydatna kiedy nie chcemy zbierać śmie-
ci do zbiornika. Oznacza to łatwe usuwanie 
zanieczyszczeń ze stołu warsztatowego.

WD 4 – idealny do czyszczenia 
auta
WD 4 to kolejna z klas wydajnych odku-
rzaczy WD marki Kärcher. W tej klasie 
znajduje się wyjątkowy, specjalnie wypo-
sażony odkurzacz, który służy do porząd-
ków w aucie. WD 4 to urządzenie, które 
kompleksowo zadba o czystość każdego 
samochodu. Jest to maszyna bardzo 
mobilna, dzięki czemu świetnie sprawdza 
się właśnie w czyszczeniu samochodu. 
To wszechstronny odkurzacz, dlatego 
sprawdzi się również w usuwaniu zwykłych 
zanieczyszczeń i to zarówno suchych jak 
i mokrych. 

WD 5 – nie straszny mu żaden 
remont
WD 5 to wyższa klasa odkurzaczy WD. 
Odkurzacze te a zwłaszcza jeden z nich, są 
dedykowane porządkom po domowych 
remontach. WD 5 to idealny wybór, gdy 
planujemy w domu remont. Odkurzacz 
ten charakteryzuje się doskonałą siłą ssącą 
i mocną, trwałą konstrukcją. Na co dzień 
odkurzacz może być wykorzystywany 
jak uniwersalny model do odkurzania na 
sucho i mokro. Płaski falisty filtr mocowa-
ny w kieszeni umożliwia usuwanie lekkie-
go pyłu np. gipsowego, a system oczysz-
czania filtra zapobiega utracie siły ssącej 
nawet przy bardzo dużej ilości zbieranych 

zanieczyszczeń. Funkcja wydmuchu uła-
twia usuwanie zanieczyszczeń z trudno 
dostępnych, wąskich przestrzeni. 

WD 6 – idealny dla wymagających 
Najwyższa półka odkurzaczy WD, czyli 
WD 6 to klasa sama w sobie. Wyjątkowo 
mocne, wytrzymałe, niezawodne. Do 
najtrudniejszych zadań. WD 6 Premium 
to wspaniały odkurzacz, który zadowoli 
nawet najbardziej wymagających. Dzięki 
na nowo zaprojektowanemu silnikowi, 
konstrukcji i akcesoriom odkurzacz cha-
rakteryzuje się wysoką siłą ssania. Bogate 
wyposażenie standardowe gwarantu-
je szeroki zakres zastosowań w domu 
i w jego otoczeniu. Płaski filtry falisty jest 
mocowany w specjalnej kasecie. Jest 
to innowacyjna i opatentowana przez 
Kärcher technologia szybkiego i łatwego 
wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem: 
wystarczy wysunąć kasetę z filtrem, wyjąć 
ją – i gotowe! Funkcja wydmuchu umoż-
liwia usuwanie liści w jedno miejsce, gdy 
nie ma potrzeby zasysania ich do zbior-
nika.

KÄRCHER Sp. z o.o.
ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
tel. 12 63 97 105 lub 801 811 234
faks 12 63 97 123
www.kaercher.com
biuro@pl.kaercher.com
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