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AKCESORIA 
DO URZĄDZEŃ W YSOKOCIŚNIENIOW YCH

Właściwe połączenie urządzeń wysokociśnieniowych 

z akcesoriami gwarantuje najlepsze efekty sprząta-

nia. Akcesoria dodatkowe zwiększają zakres zastoso-

wań urządzeń i ułatwiają proces czyszczenia. Kärcher 

oferuje szeroką gamę wyposażenia, począwszy od 

węży wysokociśnieniowych, przez lance, szczotki 

i gąbki o różnym przeznaczeniu, aż po zestawy do 

specjalnych zastosowań np. do piaskowania na 

mokro czy udrażniania rynien.

Akcesoria do czyszczenia powierzchni płaskich to 

np. T-Racer oraz szczotka PS 40, które wpływają na 

zwiększenie wydajności powierzchniowej urządzeń 

wysokociśnieniowych i gwarantują lepszą skutecz-

ność usuwania uporczywych zabrudzeń jednocze-

śnie zapobiegając rozpryskom wody obecnym przy 

czyszczeniu wyłącznie lancą. T-Racer T 250 wypo-

sażony w dwie płaskie dysze zamontowane na obra-

cającym się śmigle zwiększa wydajność czyszczenia 

nawet 10-krotnie, a obudowa skutecznie chroni 

przed rozpryskami wody. Wygodny uchwyt umożli-

wia czyszczenie powierzchni pionowych takich jak 

brama garażowa, mur czy ogrodzenie. 

Szczotki Kärcher przeznaczone do stosowania 

z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher 

również zwiększają skuteczność usuwania brudu. 

Doskonale sprawdzają się na delikatnych, wrażli-

wych na zarysowania powierzchniach. Ochronny 

pierścień zabezpiecza czyszczone obiekty przed 

przypadkowym zarysowaniem, a specjalne gumki 

ułatwiają usuwanie wyjątkowo uporczywych zabru-

dzeń takich jak np. przyklejone insekty. Dzięki połą-

czeniu szczotki z przedłużkami lanc możemy łatwo 

czyścić okna dachowe i szklarnie.

Szczotka Power − połączenie przystawki T-Racer 

ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe 

powierzchnie płaskie w czasie o około 30% krótszym 

niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej. Dzięki 

miękkiej szczecinie umożliwia mycie delikatnych, 

wrażliwych na zarysowania i wysokie ciśnienie 

powierzchni takich jak: okna, elewacje, oranżerie czy 

bramy garażowe. 

Obrotowa szczotka z miękką szczeciną do czysz-

czenia powierzchni lakierowanych, szklanych, 

metalowych, z tworzywa sztucznego usunie każdy 

brud. Ruchomy przegub (180°), umożliwia właściwe 

ustawienie kąta nachylenia szczotki do czyszczonej 

powierzchni. 

Szczotka do felg i kół dzięki miękkiej szczecinie 

nie rysuje powierzchni, równomiernie rozprowadza 

wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.

Kärcher posiada w ofercie również szeroką 

gamę lanc do urządzeń wysokociśnieniowych. 

Począwszy od klasycznych lanc Vario-power i lanc 

z dyszą trójstopniową czy rotacyjną, przez lance 

wyposażone w dwie dysze bądź wytwarzające kilka 

strumieni o różnym kształcie, aż po lance do spe-

cjalnych zastosowań czy trudno dostępnych miejsc 

(okien dachowych) np. lanca teleskopowa o zasię-

gu od 1,20 m do 4 m przeznaczona do wygodnego 

czyszczenia miejsc znajdujących się poza zasięgiem 

tradycyjnych lanc np. wysokich murów czy elewacji 

zewnętrznej. Pasek na ramię umożliwia komfortowe 

trzymanie lancy. Lanca do czyszczenia podwozi 

usuwa skutecznie piasek, glinę, błoto, osady z soli 

i innych uporczywych zabrudzeń. Lanca wyposażo-

na jest w specjalną dyszę do nanoszenia wosku do 

pielęgnacji podwozi. Odpowiednia do czyszczenia 

wszystkich pojazdów o wysokości podwozia od 

11 do 38 cm. Idealnym uzupełnieniem urządze-

nia wysokociśnieniowego jest również lanca do 

czyszczenia rur i rynien. Nadaje się ona także do 

udrażniania odpływów, spustów i zablokowanych 

toalet. Na szczególna uwagę każdego posiadacza 

urządzenia wysokociśnieniowego zasługuje zestaw 

do piaskowania na mokro, mianowicie przy użyciu 

myjki i zestawu składającego się ze specjalnej lancy 

do piaskowania przymocowanej do pistoletu i węża 

dostarczającego ścierniwa do samej lancy, można 

usunąć w łatwy sposób z czyszczonej powierzchni 

(kostki brukowej, cegły, stali, drewna czy betonu) 

rdzę, stare powłoki farby czy lakieru.

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 eco!ogic Dom. Urządzenie wysokociśnieniowe imponujące wyso-

kimi parametrami pracy, wyjątkowym wzornictwem oraz bogatym wyposażeniem. Akty-

wacja trybu eco zmniejsza zużycie wody i energii elektrycznej o 20%, a urządzenie dosko-

nale sprawdza się podczas usuwania uporczywych zabrudzeń, jak i codziennych lekkich prac, 

nie generując zbyt wysokich wydatków. Trwałość i wysoką niezawodność urządzenia za-

pewnia chłodzony wodą, mocny silnik najwyższej jakości.

K4 Premium eco!ogic DOM. Urządzenie wysokociśnieniowe z trybem eco (spa-

dek zużycia wody i energii elektrycznej o 20%. Polecane jest do mycia średnich i dużych 

samochodów osobowych, tarasu, mebli ogrodowych, grilla oraz kamiennego ogrodzenia 

czy schodów. Pracę ułatwiają liczne udogodnienia, takie jak Plug ‚n’ Clean − system poda-

wania środków czyszczących bezpośrednio z opakowania, system szybkozłączy Quick Con-

nect czy pokrętło dozowania środka czyszczącego.

MV 5 Premium. Odkurzacz uniwersalny dedykowany do utrzymania czystości w domu 

i jego otoczeniu − zbiera suchy i wilgotny brud oraz wodę. Funkcja wydmuchu umożliwia 

usuwanie liści w jedno miejsce, bez potrzeby zasysania ich do zbiornika. Zaczep na zderzaku 

umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas przerw w pracy. Podłączenie 

elektronarzędzi do odkurzacza przez specjalne gniazdo umożliwia odsysanie na bieżąco 

zabrudzeń powstających podczas pracy.

K2 Premium Samochód. Urządzenie wysokociśnieniowe o kompaktowych wy-

miarach, niewielkim ciężarze oraz bogatym wyposażeniu standardowym. Poręczne, łatwe 

w obsłudze i przechowywaniu urządzenie sprawdza się w czyszczeniu mebli, narzędzi 

ogrodowych, tarasów, rowerów. Dodatkowy Zestaw Samochód (środek czyszczący, dysza do 

pianowania i szczotka) usunie zabrudzenia z auta i motocykla. Udogodnieniem jest wyjmo-

wany, łatwy do opróżnienia i wyczyszczenia zbiornik na detergent.

AD 3.200. Odkurzacz kominkowy AD 3.200 idealnie nadaje się do usuwania popiołu 

i suchych zabrudzeń. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą a system filtrów pozwala na za-

sysanie dużych ilości popiołu. Dzięki metalowemu zbiornikowi odkurzacz jest maksymalnie 

bezpieczny. Zagięta końcówka węża ssącego ułatwia odkurzanie w narożnikach i w trudno 

dostępnych miejscach w kominku. W wyposażeniu modelu AD 3.200 znajdują się dwie rury 

ssące oraz ssawka podłogowa.

K 5 Kompakt Dom & Samochód. Lekkie urządzenie mobilne o kompaktowej 

budowie i wysokiej skuteczności czyszczenia. Dzięki doskonałej jakości wykonania i chło-

dzonemu wodą silnikowi, urządzenie jest niezawodne w eksploatacji. Zestaw Dom i Samo-

chód w komplecie − środki czyszczące do czyszczenia kamienia i szampon samochodowy, 

dysza do pianowania, szczotka oraz T-Racer T 250 do mycia powierzchni płaskich.

DS 5.800. Odkurzacz z filtrem wodnym DS 5.800 przynosi ulgę wszystkim alergikom. 

Dzięki zastosowaniu wielostopniowego systemu filtracji, wszelkie drobne cząsteczki kurzu, 

bakterie, zarodniki grzybów, roztocza czy pyłki kwiatowe zatrzymywane są w odkurzaczu! 

DS 5.800 skutecznie odkurza wszystkie popularne rodzaje podłóg domowych np. dywany, 

tapicerkę i podłogi twarde. Odkurzacz umożliwia również zbieranie niewielkich ilości wody 

(do 0,5 l). 

Odkurzacz parowy SV 7. To połączenie odkurzania oraz czyszczenia parowego. 

Skutecznie usuwa luźny kurz i zabrudzenia z dywanów, PCV, okładzin z kamienia natural-

nego, płytek ceramicznych, terrakoty. Model SV 7 wyposażono w zgrubny filtr kurzu, filtr 

piankowy i filtr HEPA − skuteczna bariera dla alergenów, bakterii i wydzielinn. Taka wielo-

stopniowa filtracja w odkurzaczach serii SV pozwala utrzymać  powietrze w sprzątanych 

pomieszczeniach na poziomie czystości m.in. oczekiwanym przez alergików.

Myjka do okien WV 2 plus. Przeznaczona jest również do mycia wszelkiego ro-

dzaju powierzchni szklanych, luster, a także fliz. Czyszczoną powierzchnię wystarczy spry-

skać środkiem czyszczącym w sprayu, pozostawić na chwilkę a następnie, w razie potrzeby, 

przetrzeć przy pomocy ściereczki z mikrofibry. Na koniec wystarczy zebrać wodę przy pomo-

cy urządzenia, które działa niczym odkurzacz wciągając wodę. Urządzenie zbiera brudną 

wodę nie zostawiając żadnych plam ani smug. 
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