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Czysta kostka brukowa zbKärcher
Jesieñ to czas wzmoĝonych prac
wokóï domu. Dbamy wbtym czasie
obnasze otoczenie, przygotowujÈc
siÚ na nadejĂcie zimy. Wbjaki sposób
zadbaÊ obwyïoĝone kostkÈ brukowÈ
podjazdy, Ăcieĝki czy chodniki?
To proste zburzÈdzeniami marki
Kärcher. LiĂci ibinnych zanieczyszczeñ
pozbÚdziemy siÚ za pomocÈ
domowej zamiatarki, abwymyÊ kostkÚ
pomoĝe nam urzÈdzenie ciĂnieniowe
zbserii Full Control.
ZAMIATARKI MARKI
KÄRCHER – 5 RAZY
SZYBSZE NI¿ TRADYCYJNA
MIOTA
JesieniÈ zamiatanie chodników czy Ăcieĝek bywa bardzo mÚczÈcym zajÚciem.
RozwiÈzaniem tego problemu jest zamiatarka. Sprawia ona, ĝe praca jest nie tylko bardziej komfortowa, ale ibduĝo szybsza niĝ przy uĝyciu tradycyjnej miotïy.
Kärcher – specjalista wbdziedzinie utrzymania czystoĂci posiada wbswojej ofercie
trzy modele ergonomicznych urzÈdzeñ,
które waĝÈ tylko 11 kg – S 550, S 650 oraz
13 kg – S 750.
Model S 650 posiada szczotkÚ walcowÈ
oraz szczotki boczne, które napÚdzane sÈ
przez dwa duĝe koïa. To zapewnia stabilnoĂÊ ibwspaniaïe rezultaty zamiatania nawet na zakrÚtach. Modele S 550 ibS 650
majÈ 16-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia, który moĝe staÊ samodzielnie ibjest
wyjÈtkowo ïatwy wbopróĝnianiu. Podwozie
zamiatarek jest wykonane zbwysokiej jakoĂci tworzywa sztucznego, które jest odporne na uderzenia, wilgoÊ oraz zmiany temperatury.
Zbkolei model S 750 posiada regulacjÚ docisku szczotki bocznej do podïoĝa, dziÚki czemu moĝemy dopasowaÊ
go do naszych indywidualnych potrzeb.
Zamiatarka S 750 zostaïa teĝ wyposaĝona wbpojemny, 32-litrowy zbiornik umoĝliwiajÈcy zebranie duĝej iloĂci Ămieci
bez koniecznoĂci czÚstego opróĝniania.
Zamiatarki moĝna przechowywaÊ wbpozycji pionowej, co sprawia, ĝe zajmujÈ maïo
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miejsca ibzbïatwoĂciÈ zmieszczÈ siÚ wbkaĝdym garaĝu.

URZkDZENIA
WYSOKOCI¥NIENIOWE FULL
CONTROL – NIEZASTkPIONE
WbMYCIU KOSTKI BRUKOWEJ
UrzÈdzenia linii Full Control sÈ bardzo uniwersalne ibnadajÈ siÚ do czyszczenia bardzo wielu powierzchni. Jednym zbmoĝliwych zastosowañ urzÈdzenia jest wïaĂnie
mycie kostki brukowej. WburzÈdzeniach
Full Control ciĂnienie wody moĝna ustawiÊ,
wbzaleĝnoĂci od czyszczonej powierzchni, poprzez przekrÚcenie lancy. Sugestywne
piktogramy (pïotek, samochód ibĂciana) pokazujÈ na wyĂwietlaczu jaki poziom ciĂnienia zostaï wybrany. Przykïadowo, kiedy na
wyĂwietlaczu pojawia siÚ symbol przedstawiajÈcy ĂcianÚ, to oznacza, ĝe ciĂnienie jest
ustawione na maksymalny poziom ibmoĝemy czyĂciÊ twarde, odporne powierzchnie
np. kostkÚ brukowÈ. UrzÈdzenia posiadajÈ opcjÚ podawania Ărodka czyszczÈcego po
przekrÚceniu lancy – wszystko wiÚc moĝemy zrobiÊ korzystajÈc tylko zbpistoletu iblancy – dziÚki czemu mamy wszystko pod kontrolÈ.
Wszystkie urzÈdzenia wbstandardzie posiadajÈ tj. lancÈ rotacyjnÈ iblancÈ Vario
Power zbpiktogramami. Lanca rotacyj-

na, która pracuje wirujÈcym strumieniem
punktowym sïuĝy do czyszczenia najbardziej uporczywych zabrudzeñ ibpracujemy
niÈ na najwyĝszych obrotach. Lanca Vario
Power produkuje strumieñ pïaski, który
umoĝliwia bardzo precyzyjne czyszczenie.
KolejnÈ zaletÈ urzÈdzeñ Full Control
jest to, ĝe posiadajÈ one silniki chïodzone wodÈ. Zanim woda zostanie uĝyta
do czyszczenia, przepïywa przez silnik,
chïodzÈc go. Zapewnia to wysokÈ wydajnoĂÊ ibtrwaïoĂÊ tych urzÈdzeñ. Wbwersji
Home urzÈdzenie dostÚpne jest zbakcesorium do czyszczenia powierzchni pïaskich
– T-Racer. Pozwala ono na szybkie, ïatwe
ibbez rozprysków wody, czyszczenie elewacji czy tarasów, wbczasie znacznie krótszym niĝ za pomocÈ lancy. }
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