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Φυσικ ς καθαρισµ ς µε υψηλή πίεση πώς και γιατί

Αντιθέτως, η καθαριστική
δύναµη ενς πιεστικού
µηχανήµατος καθαρισµού
είναι πολύ µεγαλύτερη.
ποια και αν
είναι η εργασία,
καθαρισµς αυτοκινήτων,
Στο εγχειρίδιο αυτ

πλακστρωτων, βεραντών,

περιέχονται συµβουλές και

ρολών βρώµικων βαρελιών,

παραδείγµατα που

σκαφών κλπ, τώρα θα

διευκολύνουν τη χρήση του

γίνεται εύκολα και γρήγορα.

πιεστικού µηχανήµατος

Ακµη και η επίµονη

καθαρισµού. Αλλά κατ’

βρωµιά δεν αντιστέκεται

αρχάς: Γιατί θα πρέπει να

στην κάνη νερού υψηλής

καθαρίζουµε µε υψηλή

πίεσης.

πίεση;
σοι έχουν κήπο στο
σπίτι και έχουν καθαρίσει
τις βρώµικες λιθστρωτες
επιφάνειες µε τη µάνικα
του νερού γνωρίζουν πολύ
καλά τα ρια της
καθαριστικής δύναµης µιας
κοινής µάνικας νερού.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Ασφάλεια:
Τα πιεστικά µηχανήµατα
καθαρισµού της Kärcher
συµµορφώνονται µε λα τα
πρτυπα ασφαλείας και
έχουν πιστοποιηθεί απ τη
Γερµανική Αρχή Τεχνικής

ΣΥΜΒΟΥ
ΛΗ

Επιθεώρησης (TÜV) και
άλλες διεθνείς αρχές
ελέγχου. 3λα τα

εξαρτήµατα που είναι

ηλεκτρικά αγώγιµα είναι
αδιάβροχα.

Πως
λειτουργεί ένα πιεστικ µηχάνηµα καθαρισµού;

Το πιεστικ µηχάνηµα
συνδέεται µέσω µιας απλής
µάνικας σε βρύση, η οποία
συνήθως παρέχει νερ
πίεσης 4 bar (60 psi). Η

4 bar

πιεστικ µηχάνηµα

παράγει πίεση νερού έως

καθαρισµού εξοικονοµείτε

και 150 bar (2200 PSI).

χρνο και χρήµατα: Μια

Το νερ εκτοξεύεται
150 bar

περ. 3.500 λ/ώρα

Εξοικον µηση
περ. 3.100 λ/ώρα

Χρησιµοποιώντας

αντλία του µηχανήµατος

µάνικα κήπου που

µέσω ακροφύσιου υψηλής

λειτουργεί µε πίεση 4 bar

πίεσης, ως εκτοξευτήρα

χρησιµοποιεί περίπου

µεγάλης καθαριστικής

3.500 λίτρα νερού ανά ώρα,

δύναµης.

ενώ ένα πιεστικ µηχάνηµα
που λειτουργεί µε πίεση
100 bar χρησιµοποιεί µνο
400 λίτρα ανά ώρα περίπου.

περ. 400 λ/ώρα
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Καθαριστικά προϊ ντα:
Η κατανάλωση καθαριστικών προϊντων είναι
περιορισµένη κατά τον
καθαρισµ µε υψηλή πίεση.
Τα καθαριστικά προϊντα
της Kärcher είναι
βιοδιασπώµενα και άρα δεν
επιβαρύνουν το
περιβάλλον. Για την
αποµάκρυνση επίµονης
βρωµιάς, συνιστούµε να

Η
Λ
Υ
Ο
Β
ΣΥΜ
αφήσετε το καθαριστικ να
δράσει για µικρ χρονικ

διάστηµα πριν καθαρίσετε

την επιφάνεια µε την κάνη
νερού υψηλής πίεσης.

Τι µπορείτε να καθαρίσετε
µε ένα πιεστικ µηχάνηµα;

Χάρη στη σειρά ειδικών
εξαρτηµάτων το πιεστικ
Τα πιεστικά µηχανήµατα

µηχάνηµα είναι εύχρηστο

καθαρισµού είναι πρακτικοί

και πολυτάλαντο:

βοηθοί για τις οικιακές

υδραµµοβολή, καθαρισµς

ενώ εργάζεστε η επίδραση

εργασίες: Απλά συνδέστε το

σωλήνων-αποχετεύσεων,

της πίεσης είναι

µηχάνηµα στο νερ, βάλτε

βεράντας, απάντληση νερού

υψηλτερη ακριβώς στο

το στην πρίζα, ανοίξτε το

και πολλές άλλες χρήσεις

ακροφύσιο. Αυτ σηµαίνει

και καθαρίστε ευχάριστα.

που θα ανακαλύψετε µνοι

τι πρέπει να ψεκάσετε σε

σας.

κοντινή απσταση για την

Τα παραδείγµατα βασικών

Πρέπει να σηµειωθεί τι

εφαρµογών δείχνουν πώς

αφαίρεση επίµονων

να χειριστείτε σωστά το

λεκέδων και σε µακρινή

µηχάνηµα και τα σηµεία που

στην περίπτωση ελαφριάς

πρέπει να προσέξετε.

βρωµιάς ή εάν καθαρίζετε
ευαίσθητες επιφάνειες.
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Καθαρισµ ς πλακ στρωτων δαπέδων
καλυµµένων µε βρύα

*

Επειδή τα βρύα χι µνο

Το τούρµπο µπέκ διαθέτει

καλύπτουν την επιφάνεια

εκτοξευτήρα συµπαγούς

προστατευτικ κάλυµµα

σχηµατίζοντας παχύ

ρίψης µε την ευρεία

εκτξευσης υγρών

στρώµα αλλά επικάθονται

κάλυψη εκτοξευτήρα

(επιπλέον εξάρτηµα).

και στους πρους των

ευθείας ρίψης. Κρατήστε

πλακών, συνιστούµε να τα

τον εκτοξευτήρα σχεδν

αφαιρέσετε µε το

κάθετα στις πλάκες σε

ακροφύσιο τούρµπο µπέκ.

απσταση 20 έως 30 εκ. και

Το τούρµπο µπέκ συνδυάζει

µετακινήστε τον αργά απ

την καθαριστική δύναµη

τη µία άκρη της πλάκας
στην άλλη.

* ΙΣΧΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Καθαρισµ ς επίπλων κήπου

Φίλτρο νερού:
Το φίλτρο νερού εµποδίζει

Η
Λ
Υ
Ο
ΥΣ ΜΒ

τα σωµατίδια που

βρίσκονται στο νερ να

εισχωρήσουν στην αντλία

και να προκαλέσουν βλάβη.

Το σύστηµα κήπου είναι
ιδανικ για την αφαίρεση
ανεπαίσθητων λεκέδων στα
έπιπλα κήπου, οι οποίοι
δηµιουργούνται απ την
ατµοσφαιρική ρύπανση ή την
αποθήκευση των επίπλων
κατά τη χειµερινή περίοδο.
Εάν η βρωµιά είναι έντονη
χρησιµοποιήστε καθαριστικ
και βούρτσα. Το φίλτρο νερού
προστατεύει αποτελεσµατικά
την αντλία του πιεστικού σας
µηχανήµατος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Υδραµµοβολή:
Με το ειδικ εξάρτηµα

ΣΥΜΒΟΥ
ΛΗ
υδραµµοβολής µπορείτε να

αφαιρέσετε γρήγορα

σκουριά και µπογιά απ
φράκτες, πύλες και

κάγκελα.

Καθαρισµ ς αυτοκινήτων

ποιώντας καθαριστικ προϊν.
Αφήστε το προϊν να δράσει
για ένα µε δύο λεπτά, κι
Το πιεστικ µηχάνηµα θα

έπειτα ξεπλύνετε µε άφθονο

πρέπει να χρησιµοποιείται

νερ χρησιµοποιώντας την

µνο για τον εξωτερικ

περιστρεφµενη βούρτσα

βούρτσα. Έπειτα ψεκάστε το

καθαρισµ του αυτοκινήτου. καθαρισµού. Οι ευαίσθητες

αυτοκίνητο χρησιµοποιώντας

Συνιστούµε το ακλουθο

βαµµένες επιφάνειες του

τον εκτοξευτήρα υψηλής

σετ εξαρτηµάτων για τον

αυτοκινήτου σας πρέπει να

πίεσης. Απλώστε το κερί Kär-

καθαρισµ του αυτοκινήτου

καθαριστούν µε τη µαλακή

cher και το βοηθητικ µέσο

σας: Περιστρεφµενη

στεγνώµατος ή το κερί

βούρτσα καθαρισµού για τις

προστασίας για τη

µεγαλύτερες επιφάνειες,

συντήρηση της βαφής του

µαλακή βούρτσα για τις

αυτοκινήτου και την

ευαίσθητες επιφάνειες,

αποµάκρυνση του νερού απ

ταµπλέτες καθαρισµού και

την επιφάνειά του. Τέλος,

απορροφητικ πανί απ

χρησιµοποιήστε το πανί απ

µαλακ δέρµα. Πρώτα

µαλακ δέρµα και το

ψεκάστε το χηµα στη θέση

αυτοκίνητ σας θα λάµπει

χαµηλής πίεσης χρησιµο-

σαν καινούριο.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Καθαρισµ ς σκαφών

Άντληση νερού απ
δεξαµενή:
Εάν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε νερ απ
δεξαµενή που βρίσκεται σε
χαµηλτερο επίπεδο απ το
πιεστικ µηχάνηµα
συνιστούµε τα εξής:
Τοποθετήστε το σωλήνα

Οι επιστρώσεις απ φύκια στο

αναρρφησης (επιπλέον

σκελετ και στο κατάστρωµα

περιστρεφµενη βούρτσα

εξάρτηµα) µπροστά απ το

των ιστιοπλοϊκών ή των

καθαρισµού σε επίπεδες

πιεστικ µηχάνηµα.

ταχυπλων σκαφών δεν

επιφάνειες και για πραγµατικά

αποτελεί πρβληµα για το

σκληρή βρωµιά µπορείτε να

πιεστικ µηχάνηµα. Μπορείτε

προσθέστε καθαριστικά

να χρησιµοποιήσετε την

προϊντα Kärcher.

Κατεβάστε στη δεξαµενή το
άκρο του σωλήνα µε το
φίλτρο και τη βάνα
αντεπιστροφής. Γεµίστε το
σωλήνα µε νερ απ το
άλλο άκρο και συνδέστε τον

ΣΥΜΒ
ΟΥΛΗ

µε το πιεστικ µηχάνηµα
καθαρισµού. Πριν

Καθαρισµ ς βεραντών – τοίχων

ξεκινήσετε την εργασία,
αφήστε τη µονάδα σε

λειτουργία για λίγο µέχρι να
αναβλύσει απ το στµιο

εξδου υψηλής πίεσης νερ
χωρίς φυσαλίδες.

Η συσκευή καθαρισµού
T- Racer καθαρίζει ακµη
και µεγάλες επιφάνειες
απαλά και σε βάθος. Ένας
καινοτµος συνδυασµς
έλικα ρυθµιζµενου ύψους
και δύο ακροφυσίων
υψηλής πίεσης προκαλούν
υπερύψωση και το T-Racer
αιωρείται πάνω απ την
επιφάνεια του δαπέδου.
Η καθαριστική δράση
ενισχύεται και το
αποτέλεσµα είναι
οµοιµορφο. Το περίβληµα
συγκρατεί το νερ κι έτσι
εσείς και οι περιβάλλοντες
χώροι προστατεύεστε απ
την εκτξευση νερού.
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...και ακ µη περισσ τερες εφαρµογές
Πλύση δοχείων
απορριµµάτων και βαρελιών
Τοποθετήστε σε οριζντια
θέση το δοχείο και ψεκάστε
τα εσωτερικά τοιχώµατα απ
ύψος, κρατώντας σε γωνία
τον εκτοξευτήρα υψηλής
πίεσης. Τοποθετήστε το
δοχείο στην κανονική θέση
για να καθαρίσετε τη βάση
του. Αυτς ο τρπος
Καθαρισµ ς φραγµένων
σωλήνων
∆ιατίθεται ειδικ σετ
καθαρισµού σωλήνων για
την απφραξη των
αποχετεύσεων του µπάνιου,
της τουαλέτας κλπ. Πιέστε

καθαρισµού σας προστατεύει απ την εκτξευση του
νερού. Ιδανικ για τη
συγκεκριµένη εργασία: Το
εύκαµπτο τούρµπο µπέκ ή το
ειδικ µας εξάρτηµα
καθαρισµού βαρελιών.

Καθαρισµ ς ρολών
Πριν ξεκινήσετε τον
καθαρισµ, κατεβάστε
εντελώς το ρολ, ώστε να
µην υπάρχουν σχισµές.
Ρυθµίστε τον ψεκαστήρα

τη µάνικα καθαρισµού

στη θέση χαµηλής πίεσης

σωλήνων στο εσωτερικ

για να βάλετε καθαριστικ.

του σωλήνα που έχει

Καθαρίστε απ πάνω προς

φράξει. Πιέστε τη σκανδάλη

τα κάτω. Αφήστε το

του πιστολιού – οι τέσσερις

καθαριστικ να δράσει για

εκτοξευτήρες υψηλής

ένα µε δύο λεπτά, ώστε να

πίεσης µε αντίθετη φορά

διαλυθεί η βρωµιά. Στη

µετακινούν τη µάνικα

συνέχεια χρησιµοποιήστε

διαµέσου του σωλήνα. ταν

τη βούρτσα καθαρισµού για

το ακροφύσιο φθάσει στην

να αποµακρύνεται τη

προβληµατική περιοχή,

διαλυµένη βρωµιά και τέλος

πατήστε τη σκανδάλη του

χρησιµοποιήστε τον

πιστολιού µερικές φορές

εκτοξευτήρα υψηλής

συνεχµενα µέχρι να

πίεσης.

αποφραχθεί ο σωλήνας.

Ειδικά εξαρτήµατα. Καθαριστικά προϊ ντα.

Για

Περιστρεφ µενη βούρτσα
καθαρισµού 
Αρ. παραγ. 4.762-065



Βούρτσες και σπ γγοι
καθαρισµού
Αρ. παραγ.
2.640-589

T-Racer

Αρ. παραγ. 2.640-212
(Ευρώπη)

2.640-607
Κυρτή κάνη δύσκολων
σηµείων

2.640-590



Αρ. παραγ. 2.638-817

2.640-606
2.640-699

 Κάνη µε τούρµπο µπέκ

Εύκαµπτη κάνη

Αρ. παραγ. 4.763-228/-977/-184

Αρ. παραγ. 4.760-272

Εύκαµπτη κάνη
µε τούρµπο µπέκ
Αρ. παραγ.
2.639-001
Προστατευτικ κάλυµµα του
τούρµπο µπέκ
Αρ. παραγ. 4.394-303

 Τετραπλ µπεκ
Αρ. παραγ. 4.760-482/-480/-458

Κάνη Variopower
Αρ. παραγ. 4.760-543/-544/-545
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µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών
Φίλτρο νερού
Αρ. παραγ. 4.730-059
Λεπτ µεταλλικ πλέγµα
Αρ. παραγ. 4.730-108
Βαλβίδα ελέγχου
αντίστροφης ροής



 Σετ καθαρισµού σωλήνων

Αρ. παραγ. 6.412-578

Αρ. παραγ. 2.637-729 (7.5 m)

Υποδοχέας B

Αρ. παραγ. 2.637-767 (15 m)

Αρ. παραγ. 4.762-062


Εξάρτηµα υδραµµοβολής

Αρ. παραγ. 2.638-792
 Επέκταση µάνικας
6.390-243 (6 m πλαστική; K1-4)
6.390-961 (10 m πλαστική; K5-7)
6.390-096
(10 m απ καουτσούκ, K8)

Προέκταση κάνης



Αρ. παραγ. 4.760-262

Ρυθµιζ µενη προέκταση
κάνης αλουµινίου
Αρ. παραγ. 2.639-722

Υλικ αµµοβολής, δοχείο 25 kg

Ειδικά καθαριστικά
συµπυκνωµένα 0,5 λίτρου

Καθαριστικ για λες τις
χρήσεις

Καθαριστικ αυτοκινήτου


RM 565

RM 555

Καθαριστικ πλαστικών

(5 λίτρα, έτοιµο προς χρήση)

επιφανειών RM 570 Ultra

RM 555 Ultra

Καθαριστικ ξύλινων

(0.5 λίτρα συµπυκνωµένο)

επιφανειών RM 575 Ultra

RM 555 Ταµπλέτες καθαρισµού
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Πιεστικά µηχανήµατα καθαρισµού

Σάρωθρα

Ηλεκτρικές µηχανές
υγρής και ξηρής αναρρ φησης

Ηλεκτρικές σκούπες

Μηχανές
αναρρ φησης
σκ νης µε φίλτρο νερού

Μονάδες σιδερώµατος

Για περισσ τερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας:

Kärcher Α.Ε.Ε.
Νικηταρά 31-33 &
Κωνσταντινουπλεως
13671 Αχαρναί
Τηλ.: ++30-210-2316153 (12
γραµµές)
Fax: ++30-210-2316159
e-mail: sales@karcher.gr
www.karcher.gr

Po. 2/04 Αρ. παραγ. 0.010-459 Τυπώθηκε στη Γερµανία σε χαρτί λευκασµένο χωρίς χλώριο. Οι προδιαγραφές µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

Οποιονδήποτε καθαρισµ και αν θέλετε να
εκτελέσετε – η Kärcher έχει τη λύση.

