Ηλεκτρικές σκoύπες
πoλλαπλών ρήσεων

Καθαριτητα σε κάθε περίσταση.
Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων.

Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρνια
εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ.
Η εταιρεία Kärcher είναι o κoρυφαίoς πρoμηθευτής
πoιoτικών συστημάτων καθαρισμoύ, πρoίντων καθαρισμoύ και υπηρεσιών πoυ καλύπτoυν και τις πιo υψηλές απαιτήσεις. Γιoρτάoυμε την επέτειo των 75 ρνων απ την
ίδρυση της εταιρείας μας με πoλλά νέα και καινoτμα πρoϊντα
πoυ για μία ακμη φoρά απoδεικνύoυν τι η επιλoγή της Kärcher
απoτελεί τη σωστή απφαση. Kärcher makes a difference.
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Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων
Kärcher – Καθαριτητα σε κάθε περίπτωση.
Oι πανίσυρες συσκευές εασφαλίoυν εαιρετικά
απoτελέσματα καθαρισμoύ σε εσωτερικoύς και εωτερικoύς
ώρoυς και εαφανίoυν ακμη και τoυς πιo έντoνoυς ρύπoυς.
Τo φάσμα των εφαρμoγών διευρύνεται με την oλoκληρωμένη
γκάμα εαρτημάτων και εoπλισμoύ και απoδίδει ακμη πιo
εαιρετικά απoτελέσματα καθαρισμoύ.
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Oι ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων
για κάθε περίπτωση.
Είτε πρκειται για υγρά είτε για στερεά, oνδρκoκκoυς ή
λεπτκoκκoυς ρύπoυς – oι ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών
ρήσεων της Kärcher δεν κάνoυν καμία διάκριση. Η νέα γενιά
ηλεκτρικών σκoυπών αριστεύει άρη στη ελτιωμένη εργoνoμία
1

1

1

1 Η νέα κατηγoρία άσης – ι μνo για αραρίoυς
Με μέγ. ισύ έως 1400 W, μεγαλύτερo κάδo και ελτιωμένη άνεση ρήσης π..
άρη στη λειτoυργία φυσητήρα, τα μηανήματα της νέας κατηγoρίας άσης
απoτελoύν πoλύτιμoυς oηθoύς για εσωτερικoύς και εωτερικoύς ώρoυς. Και
φυσικά με τη γνωστή κoρυφαία πoιτητα της Kärcher.
2 Απλoύστατα τέλεια
Δεν υπάρoυν πλέoν ρια: oι νέες σκoύπες της κατηγoρίας Middle, Comfort και
Top παρέoυν τα πάντα για την εύκoλη αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων
πρoκλήσεων της καθημεριντητας. Με νέα στoιεία εoπλισμoύ, πως π.. τoν
αυτματo καθαρισμ φίλτρoυ, την αυτματη τύλιη καλωδίoυ και την καινoτoμική
απoθήκευση των εαρτημάτων εασφαλίoυν τη μέγιστη δυνατή ευρηστία και
με ισύ έως 1800 W είναι ταυτρoνα τα ισυρτερα μηανήματα της αγoράς.
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και τις πoλλές νέες ιδέες για απoδoτική εργασία: π.. αυτματη
τύλιη καλωδίoυ, αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ, μεγαλύτερoι
κάδoι και περισστερη αναρρoφητική ισύς. Η Kärcher διαθέτει
την κατάλληλη σκoύπα για κάθε ανάγκη.
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3 Αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ
O εαιρετικς αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ με ρεύμα αέρα παρέεται πλέoν
σε oρισμένα μηανήματα των νέων κατηγoριών Comfort και Top. Τo φίλτρo
με επίστρωση νανoσωματιδίων – απoκλειστικά απ την Kärcher – καθαρίεται
γρήγoρα και εύκoλα με τo πάτημα ενς κoυμπιoύ. Ύστερα απ αυτ, η
αναρρoφητική ισύς απoκαθίσταται σε λίγα δευτερλεπτα. Κατ’ αυτν τoν
τρπo, o ρήστης εoικoνoμεί πoλύτιμo ρνo, δεν έρεται σε επαφή με τoυς
ρύπoυς ενώ η αναρρoφητική ισύς διατηρείται σταθερά υψηλή.
Σύγκριση της αναρρoφητικής ισύoς με και ωρίς τoν αυτματo
καθαρισμ φίλτρoυ της Kärcher:
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Η εειδικευμένη εργασία απαιτεί ειδικά
εαρτήματα: τα σημαντικτερα πεδία
εφαρμoγής των ηλεκτρικών σκoυπών
πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher.
λoι oι ρύπoι δεν είναι ίδιoι. Για τo λγo αυτ δεν παρέεται
μνo μία ηλεκτρική σκoύπα για λoυς. Για τo αυτoκίνητo και
τo γκαρά, τo συνεργείo και τα μαστoρέματα, τις ανακαινίσεις
και τις εργασίες καθαρισμoύ σε εσωτερικoύς και εωτερικoύς
ώρoυς – η Kärcher παρέει την ιδανική ηλεκτρική σκoύπα
πoλλαπλών ρήσεων πρoσαρμoσμένη στo εκάστoτε πεδίo
1

2

1 Εργασίες σε εωτερικoύς ώρoυς
Σε εωτερικoύς ώρoυς, πως στoν
κήπo, στη εράντα, στo γκαρά και
γύρω απ τo σπίτι, υπάρoυν πoλλές
δυναττητες εφαρμoγής: Αφαίρεση φύλλων, αλικιών, ώματoς, oνδρκoκκων
ακαθαρσιών, καθώς και άντληση απ
απoετεύσεις. Παντoύ πoυ δεν είναι
δυνατή η αναρρφηση, πως π.. η
αναρρφηση φύλλων σε παρτέρια
με αλίκι, oι ακαθαρσίες μπoρoύν να
απoμακρυνθoύν απλά με την πρακτική
λειτoυργία τoυ φυσητήρα.
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2 Στάτη και oνδρκoκκoι ρύπoι
Για την αφαίρεση στάτης απ εστίες,
πως π.. τάκια, καυστήρες για σάoυνα
και γκριλ συνιστάται τo φίλτρo στάτης
της Kärcher. Αυτ τo φίλτρo στάτης
ως πρoφίλτρo σε μία ηλεκτρική σκoύπα
πoλλαπλών ρήσεων. Η στάτη πoυ θα
μπoρoύσε να αναωπυρωθεί απ τo
στρoιλισμ τoυ αέρα, εγκλωίεται
ασφαλώς στo φίλτρo στάτης. Περαιτέρω
πλεoνέκτημα: η ψιλή στάτη δεν μπoρεί
να πρoκαλέσει απφραη της σακoύλας
φίλτρoυ με απoτέλεσμα να διατηρείται η
πλήρης αναρρoφητική ισύς. Τo πρoφίλτρo
ενδείκνυται επίσης για την αναρρφηση
απ φρεάτια απoετεύσεων. Η ηλεκτρική
σκoύπα πoλλαπλών ρήσεων διατηρείται
καθαρή και μπoρεί να ρησιμoπoιηθεί
άμεσα για άλλες εφαρμoγές.

εφαρμoγής, στoυς εκάστoτε ρύπoυς και στις εκάστoτε απαιτήσεις τoυ ρήστη. Με μία πoλύ μεγάλη γκάμα ειδικών εαρτημάτων, η Kärcher παρέει επίσης τη σωστή λύση για ιδιαίτερα
δύσκoλες εργασίες καθαρισμoύ και τα διάφoρα είδη ακαθαρσίας.
Δείτε και μνoι σας.
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3 Ανακαίνιση
Κατά την ανακαίνιση μπoρoύν να πρoκύψoυν εντελώς διαφoρετικά είδη ακαθαρσίας:
π.. oνδρκoκκα και λεπτκoκκα oικoδoμικά απλητα, μεγάλες πoστητες πριoνιδιoύ, σκνης γύψoυ και ψιλής σκνης. Μία απλή ηλεκτρική σκoύπα δεν παρέει
ικανoπoιητικές λύσεις. Με τις ανθεκτικές ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων
της Kärcher είστε κατάλληλα εoπλισμένoι για τις εργασίες ανακαίνισης. Κατά την
εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία συνιστoύμε μία ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών
ρήσεων, η oπoία διαθέτει πρία εργαλείoυ με αυτματo σύστημα ενεργoπoίησης/
απενεργoπoίησης και μπoρεί να αναρρoφά την ψιλή σκνη κατά τη δημιoυργία της
απευθείας απ τo ηλεκτρικ εργαλείo. O πρoαιρετικς σωλήνας εργαλείoυ παρέει
μεγαλύτερη ευελιία και άνεση κατά την εργασία. Xαρακτηριστικές εφαρμoγές είναι,
π.., η κoπή ύλινων επιστρώσεων και τo τρισμα γυψoσανίδων.
Xωρίς την απευθείας αναρρφηση, η ψιλή σκνη θα διασκoρπιταν παντoύ με
απoτέλεσμα, στo τέλoς να απαιτείται ένας ρoνoρoς ασικς καθαρισμς. Η ψιλή
σκνη θα μπoρoύσε επίσης να καταλήει εύκoλα στις αναπνευστικές oδoύς. Αλλά με
μία ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών εφαρμoγών της Kärcher με ενσωματωμένη πρία,
η ατμσφαιρα τoυ περιάλλoντoς διατηρείται καθαρή και εσείς εoικoνoμείτε πoλύ
ρνo, επειδή η εργασία και o καθαρισμς διεάγoνται ταυτρoνα. Oύτε oι μεγάλες
πoστητες oνδρκoκκων ρύπων θα απoτελoύν πρκληση για εσάς στo μέλλoν.
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4 Xώρoς για μπι και μαστoρέματα
Μεγάλες πoστητες ύλινων σιών και πριoνιδιoύ απoτελoύν εδώ τις πλέoν
διαδεδoμένες ακαθαρσίες. O ταυτρoνoς ειρισμς της ηλεκτρικής σκoύπας
αναρρφησης και τoυ ηλεκτρικoύ εργαλείoυ συνιστoύν μία εαιρετικά πoλύπλoκη
διαδικασία και απαιτoύν πoλύ ρνo. Με τη oήθεια μίας ηλεκτρικής σκoύπας
πoλλαπλών ρήσεων της Kärcher, τα πρoλήματα αυτά ανήκoυν πλέoν στo
παρελθν. Με τις ηλεκτρικές σκoύπες αναρρφησης με ενσωματωμένη πρία
μπoρείτε να ειρίεστε ταυτρoνα τo εργαλείo και την ηλεκτρική σκoύπα έτσι
ώστε να μπoρείτε να αναρρoφάτε την ακαθαρσία άνετα κατά τη δημιoυργία της.
O αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ απελευθερώνει με τo πάτημα ενς κoυμπιoύ τα
απoφραγμένα φίλτρα σε λίγα δευτερλεπτα, με απoτέλεσμα να έετε στη διάθεσή
σας την πλήρη αναρρoφητική ισύ. Με τη λειτoυργία φυσητήρα μπoρείτε να καθαρίετε δυσπρσιτα σημεία ή ευαίσθητα αντικείμενα.
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5 Αυτoκίνητo
Είτε πρκειται για ευαίσθητα εαρτήματα, δυσπρσιτα σημεία ή επίμoνoυς
ρύπoυς σε ταπετσαρίες και στo ώρo
απoσκευών: o oλoκληρωμένoς καθαρισμς τoυ εσωτερικoύ τoυ αυτoκινήτoυ
μπoρεί να διεαθεί με τα κατάλληλα
ειδικά εαρτήματα της Kärcher με ήπιo,
απoτελεσματικ και απoδoτικ τρπo.
Μία επισκπηση τoυ πρoγράμματoς
εαρτημάτων της εταιρείας μας παρέεται στις σελίδες 18 και 19.

6

6 Υγρή αναρρφηση
Με την ηλεκτρική σκoύπα πoλλαπλών
ρήσεων της Kärcher μπoρείτε να
εαφανίετε τα ίνη μικρών και μεγάλων
ατυημάτων στo σπίτι. Εδώ περιλαμάνoνται, π.., η άντληση oμρίων
απ τo υπγειo και τo γκαρά, η άντληση
τoυ νερoύ ύστερα απ μία λάη τoυ
πλυντηρίoυ ή ακμη και η αφαίρεση
σπασμένων γυαλιών και υγρών ταν
σπάσει ένα μπoυκάλι. Τo ιδιαίτερo
πλεoνέκτημα της Kärcher: τo φυσίγγιo
φίλτρoυ είναι κατάλληλo και για την
αναρρφηση υγρών με απoτέλεσμα
να μην απαιτείται πρoηγoυμένως η
αφαίρεσή τoυ.
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Η νέα συμπαγής, πρακτική,
πoλυδιάστατη κατηγoρία άσης.
Η νέα κατηγoρία άσης εντυπωσιάει με τα νέα στoιεία
εoπλισμoύ πoυ πληρoύν αυστηρά πρτυπα. Αυτά περιλαμάνoυν, μεταύ άλλων, τη λειτoυργία φυσητήρα,
τo μεγαλύτερo κάδo και την άνετη θέση στάθμευσης για
τη oλική απθεση τoυ σωλήνα αναρρφησης και τoυ

NEO

NEO

WD 2.200

WD 3.200








Ανθεκτικς
πλαστικς κάδoς
Φίλτρo
Πρακτική απoθήκευση εαρτημάτων
στην σκoύπα




Ανθεκτικς
πλαστικς κάδoς
Λειτoυργία φυσητήρα
Θέση στάθμευσης

Τενικά αρακτηριστικά
Μεγ. Ισύς

W

1200

1400

Αναρρφηση

mbar

170

210

Πoστητα αέρα

l/s

65

68

ωρητικτητα κάδoυ

l

12, πλαστικ

17, πλαστικ

Καλώδιo ρεύματoς

m

4

4

Πλάτoς εαρτημάτων

mm

35

35

Βάρoς

kg

4,5

5,4

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

370 x 340 x 430

390 x 340 x 505

1.629-550.0

1.629-600.0

Κωδικς παραγγελίας
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ακρoφυσίoυ δαπέδoυ. Τo ειδικ φυσίγγιo φίλτρoυ, πoυ μνo
η Kärcher περιλαμάνει στo ασικ εoπλισμ, παρέει τη
δυναττητα υγρής και ηρής αναρρφησης ωρίς αλλαγή
φίλτρoυ.

NEO

NEO

WD 3.300 M

WD 3.500 P








Κάδoς απ ανoείδωτo
άλυα
Λειτoυργία φυσητήρα
Θέση στάθμευσης




Πρία με αυτματo σύστημα
ενεργoπoίησης/απενεργoπoίησης
για εφαρμoγές με ηλεκτρικά
εργαλεία
Λειτoυργία φυσητήρα
Θέση στάθμευσης

1400

1400

210

210

68

68

17, ανoείδωτoς άλυας

17, πλαστικ

4

4

35

35

5,8

5,7

390 x 340 x 545

390 x 340 x 505

1.629-650.0

1.629-680.0
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Η νέα κατηγoρία Middle –
απλώς τέλεια.
Μέγ. ισύς έως 1600 W και με πoλλές νέες ιδιτητες
πρoϊντoς της κατηγoρίας Comfort – για μεγαλύτερη
απδoση και εoικoνμηση ρνoυ: αυτματη τύλιη
καλωδίoυ ήδη απ τo μoντέλo WD 4.200, νέo σύστημα
απoθήκευσης για εoικoνμηση ώρoυ στην απoθήκευση

NEO

WD 4.200




Αυτματη τύλιη καλωδίoυ
Λειτoυργία φυσητήρα
Πρακτική απoθήκευση σωλήνα
και εαρτημάτων

Τενικά αρακτηριστικά
Μεγ. Ισύς

W

1400

Αναρρφηση

mbar

210

Πoστητα αέρα

l/s

68

ωρητικτητα κάδoυ

l

25, πλαστικ

Καλώδιo ρεύματoς

m

5

Πλάτoς εαρτημάτων

mm

35

Βάρoς

kg

7,4

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

Κωδικς παραγγελίας
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442 x 403 x 558
1.347-700.0

τoυ σωλήνα αναρρφησης, πρακτική θέση στάθμευσης για
τα διαλείμματα απ την εργασία, κατoυρωμένη με δίπλωμα
ευρεσιτενίας λαή 3 σε 1 απ τo μoντέλo WD 5.200 M,
καθώς και μεγαλύτερoι κάδoι και ένα νέo, επίπεδo φίλτρo με
μεγαλύτερη ωρητικτητα αναρρφησης υγρών.

NEO

NEO

WD 5.200 M

WD 5.200 MP







Άνετη λαή 3 σε 1
Λειτoυργία φυσητήρα
Πρακτική απoθήκευση
σωλήνα και εαρτημάτων




Πρία με αυτματo σύστημα
ενεργoπoίησης/απενεργoπoίησης
για εφαρμoγές με ηλεκτρικά εργαλεία
Λειτoυργία φυσητήρα
Ρύθμιση ισύoς

1600

1600

220

220

75

75

25, ανoείδωτoς άλυας

25, ανoείδωτoς άλυας

5

5

35

35

8,4

8,4

442 x 396 x 603

442 x 396 x 603

1.347-800.0

1.347-811.0
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Η νέα κατηγoρία Comfort –
για ανώτερες απαιτήσεις.
Καμία επαφή με τη σκνη και πλήρης αναρρoφητική ισύς
σε δευτερλεπτα – στην κατηγoρία Comfort, τo εαιρετικ
αυτματo σύστημα καθαρισμoύ φίλτρoυ αναλαμάνει τo
τίναγμα τoυ φίλτρoυ και εασφαλίει τη σαφώς απoδoτικτερη
και πιo άνετη εργασία. Επίσης νέo και μνo απ την Kärcher:

NEO

WD 5.300




Αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ
Φυσίγγιo φίλτρoυ με επίστρωση
νανoσωματιδίων
Πρακτική απoθήκευση σωλήνα
και εαρτημάτων

Τενικά αρακτηριστικά
Μεγ. Ισύς

W

1600

Αναρρφηση

mbar

220

Πoστητα αέρα

l/s

75

ωρητικτητα κάδoυ

l

25, πλαστικ

Καλώδιo ρεύματoς

m

6

Πλάτoς εαρτημάτων

mm

35

Βάρoς

kg

7,9

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

Κωδικς παραγγελίας
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442 x 396 x 603
1.347-830.0

τo φίλτρo με επίστρωση νανoσωματιδίων. Για ακμη μεγαλύτερη
διάρκεια αναρρoφητικής ισύoς και μεγαλύτερη κατακράτηση
σκνης ακμη και για την πιo ψιλή σκνη. Με μέγιστη ισύ έως
1800 W και πoλλές νέες καινoτoμίoες ανταπoκρίνεται και στις
πραγματικά μεγάλες πρoκλήσεις.

NEO

NEO
1800 Watt

WD 5.300 M

WD 5.400










Αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ
Φυσίγγιo φίλτρoυ με επίστρωση
νανoσωματιδίων
Σετ αναρρφησης oνδρκoκκων
ρύπων

Turbovac με 1800 W
Λειτoυργία φυσητήρα
Πρακτική απoθήκευση
σωλήνα και εαρτημάτων

1600

1800

220

230

75

80

25, ανoείδωτoς άλυας

25, πλαστικ

6

6

35/60

35

8,6

7,7

442 x 396 x 603

442 x 396 x 603

1.347-840.0

1.347-850.0
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Η κoρυφαία κατηγoρία –
εργαστείτε πως oι επαγγελματίες.
Ιδανικς εoπλισμς για κάθε περίπτωση: oι κoρυφαίες
σκoύπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισύ 1800 W, μεγάλo
κάδo 30 l και τo εαιρετικ σύστημα αυτματoυ καθαρισμoύ
φίλτρoυ εντυπωσιάoυν με κoρυφαία αναρρoφητική ισύ,
κoρυφαία άνεση εργασίας και τεράστια γκάμα εφαρμoγών. Για
μεγάλες πoστητες ψιλής σκνης, επίμoνoυς oνδρκoκκoυς

NEO

1800 Watt

WD 5.500 M




Αυτματoς καθαρισμς
φίλτρoυ
Αυτματη τύλιη καλωδίoυ
Φυσίγγιo φίλτρoυ με
επίστρωση νανoσωματιδίων

Τενικά αρακτηριστικά
Μεγ. Ισύς

W

1800

Αναρρφηση

mbar

230

Πoστητα αέρα

l/s

80

ωρητικτητα κάδoυ

l

30, ανoείδωτoς άλυας

Καλώδιo ρεύματoς

m

6

Πλάτoς εαρτημάτων

mm

35

Βάρoς

kg

9,1

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

Κωδικς παραγγελίας
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443 x 396 x 646
1.347-900.0

ρύπoυς ή πoλλά λίτρα νερoύ – λες oι μικρής και μεγάλης
έκτασης εργασίες oλoκληρώνoνται πανεύκoλα με τα
μηανήματα της κoρυφαίας κατηγoρίας. Λάετε υπψη: μνo
η Kärcher παρέει σκoύπες με μεγάλη γκάμα εoπλισμoύ.

NEO

1800 Watt

WD 5.600 MP




Αυτματoς καθαρισμς φίλτρoυ
Πρία με αυτματo σύστημα ενεργoπoίησης/
απενεργoπoίησης για εφαρμoγές με ηλεκτρικά
εργαλεία, με εύκαμπτo σωλήνα εργαλείoυ 1 m
Ρύθμιση ισύoς

1800
230
80
30, ανoείδωτoς άλυας
6
35/60
9,2
443 x 396 x 646
1.347-920.0
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Η κατάλληλη λύση για κάθε απαίτηση.
Πεδία
εφαρμoγής και
είδη ρύπων

... στo ημα
Για σκνη,
ψίoυλα,
πετραδάκια,
φύλλα, τρίες
ώων κλπ.

...για τo σπίτι
και την αυλή
Για σκνη,
ψίoυλα,
ακαθαρσίες,
φύλλα, άμμo,
στάτη, τρίες
ώων κλπ.

...κατά την
ανακαίνιση
Για σκνη
διάτρησης, ψιλή
σκνη, σκνη
γύψoυ,
oικoδoμικές
ακαθαρσίες,
φελιλ κλπ.

...στα
μαστoρέματα
Για ρινίσματα
λίμας,
πριoνίδι, ύλινα
σωματίδια,
ρινίσματα
φρέας κλπ.

... σε εωτερικoύς ώρoυς
Για σκνη,
ακαθαρσίες,
φύλλα,
αλίκι, άμμo
κλπ.

... για τη
συλλoγή υγρών
Για νερ,
υγρασία, πoτά,
μρια κλπ.

Μηανήματα
WD 2.200
Pmax. 1200 W

n

n

n

n

n

n

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn
nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nnn

nnn

nnn

nn

nn

nnn

nnn

nnn

nnn

nn

nn
nn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnn

nnnn

nnn

nnnn

nnnn

nn

nn

nnn

nnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn
nnnn

nnnn

nnnn

WD 3.200
Pmax. 1400 W

WD 3.300 M
Pmax. 1400 W

WD 3.500 P
Pmax. 1400 W

WD 4.200
Pmax. 1400 W

WD 5.200 M
Pmax. 1600 W

WD 5.200 MP
Pmax. 1600 W

WD 5.300
Pmax. 1600 W

WD 5.300 M
Pmax. 1600 W

WD 5.400
Pmax. 1800 W

WD 5.500 M
Pmax. 1800 W

WD 5.600 MP
Pmax. 1800 W

 = = κατάλληλη   = ιδιαίτερα κατάλληλη    = εαιρετικά κατάλληλη     = ιδανική
Εφαρμoγή ηλεκτρικoύ εργαλείoυ:
 = = κατάλληλη   = ιδιαίτερα κατάλληλη    = εαιρετικά κατάλληλη     = ιδανική
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Πεδία
εφαρμoγής και
είδη ρύπων

... στo ημα
Για σκνη,
ψίoυλα,
πετραδάκια,
φύλλα, τρίες
ώων κλπ.

...για τo σπίτι
και την αυλή
Για σκνη,
ψίoυλα,
ακαθαρσίες,
φύλλα, άμμo,
στάτη, τρίες
ώων κλπ.

...κατά την
ανακαίνιση
Για σκνη
διάτρησης, ψιλή
σκνη, σκνη
γύψoυ,
oικoδoμικές
ακαθαρσίες,
φελιλ κλπ.

...στα
μαστoρέματα
Για ρινίσματα
λίμας,
πριoνίδι, ύλινα
σωματίδια,
ρινίσματα
φρέας κλπ.

... σε εωτερικoύς ώρoυς
Για σκνη,
ακαθαρσίες,
φύλλα,
αλίκι, άμμo
κλπ.

... για τάκια και
υλσoμπες
Για τέφρα

Ειδικά εαρτήματα
Σετ καθαρισμoύ
εσωτερικoύ
αυτoκινήτων

Μπεκ αρμών
πoλύ μεγάλoυ
μήκoυς

n

n

n

Μπεκ
αυτoκινήτoυ

n
Βoύρτσα
αναρρφησης
με σκληρή
τρία

n

n

n

n

Βoύρτσα
αναρρφησης
με μαλακή
τρία

n

n

n

n

Μπεκ
ταπετσαρίας
τoύρμπo

n

n

n

n

Σετ λεπτών
πινέλων

Σετ αναρρφησης
για ηλεκτρικά
εργαλεία

Σετ
oνδρκoκκων
ρύπων

Πρoέκταση σωλήνα αναρρφησης
3,5 m

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Σετ για τo αυτo
κίνητo και μαστo
ρέματα

n
Oικιακ σετ
αναρρφησης

n
Φίλτρo
oνδρκoκκων
ρύπων/
τέφρας

n

n

Μεταλλικ
μπεκ αρμών

n

n = κατάλληλo
n = κατάλληλo για ρήση με ηλεκτρικά εργαλεία
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Kärcher Α.Ε.Ε.
Νικηταρά 31-33 &
Κωνσταντινυπλεως
13671 Ααρναί
Τηλ.: ++30-210-2316153
(12 γραμμές)
Fax: ++30-210-2316159
e-mail: sales@karcher.gr
www.karcher.gr
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Για περισστερες πληρφρίες,
παρακαλύμε επικινωνήστε
μαί μας:

