Μηανήματα καθαρισμoύ
υψηλής πίεσης

Πάντoτε στην καθαρή πλευρά.
Τα μηανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης 2010.

Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρνια εμπειρίας
στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ.
Η εταιρεία Kärcher είναι o κoρυφαίoς πρoμηθευτής
πoιoτικών συστημάτων καθαρισμoύ, πρoϊντων
καθαρισμoύ και υπηρεσιών πoυ καλύπτoυν και τις πιo
υψηλές απαιτήσεις. Την επέτειo των 75 ρνων απ την ίδρυση
της εταιρείας μας γιoρτάoυμε με πoλλά νέα και καινoτoμικά
πρoϊντα πoυ για μία ακμη φoρά απoδεικνύoυν τι η επιλoγή
της Kärcher απoτελεί τη σωστή απφαση.
Kärcher makes a difference.
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Η νέα σειρά X-Range –
με τoν κατάλληλo εoπλισμ για κάθε
εργασία.
Με τα μηανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης της Kärcher oι
ακαθαρσίες δεν έoυν καμία ελπίδα. Είτε πρκειται για τo σπίτι ή
γύρω απ αυτ, στoν κήπo ή για τoν καθαρισμ τoυ αυτoκινήτoυ
και της μoτoσικλέτας. Με τη σειρά X-Range είστε εoπλισμένoι
για κάθε ρήση. Ιδιτητες, πως oι υδρψυκτoι κινητήρες, η τηλεσκoπική λαή, o ταυσύνδεσμoς Quick Connect, τo σύστημα
Plug ’n’ Clean, η τύλιη σωλήνα και η αυτματη τύλιη καλωδίoυ
εασφαλίoυν ιδανική άνεση κατά την εργασία και μετατρέπoυν
την εργασία σε απλυτη απλαυση. Δείτε και μνoι σας.
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Υπoδειγματική ισύς και απδoση –
Η νέα σειρά X-Range.
Τα μoντέλα της νέας σειράς X-Range της Kärcher δεν εντυπωσιάoυν απλώς με τη σύγρoνη εμφάνισή τoυς. Τα εντυπωσιακά
μηανήματα καταπλήσσoυν επίσης άρη στις πρακτικές τoυς
ιδιτητες, πως π.. τα μικρτερα διαστήματα συναρμoλγησης,
τoν πιo άνετo ειρισμ, την εαιρετικά μεγάλη διάρκεια ωής
και τη μεγαλύτερη ενεργειακή απδoση και ισύ. Με λίγα
λγια: Ιδανικά μηανήματα για πρώτης τάεως απoτελέσματα
καθαρισμoύ!
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1 Η λύση για μεγάλη διάρκεια
ωής τoυ μηανήματoς: τo νερ
Xάρη στη ρήση υδρψυκτων κινητήρων αυάνεται σημαντικά η διάρκεια
ωής των μηανημάτων μας. μως αυτ
δεν αρκεί. Η καινoτoμική τενoλoγία
ψύης παρέει ακμη περισστερα
πλεoνεκτήματα. Τα μoντέλα των σειρών
K 3 – K 5 είναι συγκριτικά έως 11 %
ελαφρύτερα απ τα συματικά μηανήματα με αερψυκτo κινητήρα. Έτσι
εασφαλίεται μία σαφώς μεγαλύτερη
ευκινησία. Επιπλέoν, o κινητήρας
διακρίνεται για τη αμηλτερη κατανάλωση ενέργειας: σε σύγκριση με τoυς
αερψυκτoυς κινητήρες εoικoνoμεί
περίπoυ 5% με ίδια ισύ.

2 Η απδoση έει νoμα: X-Range
Η νέα σειρά X-Range παρέει τη
δυναττητα της υπεύθυνης διαείρισης
των πρων. Η κατoυρωμένη με δίπλωμα
ευρεσιτενίας τενoλoγία ακρoφυσίων
της Kärcher και η ιδανική πρoσαρμoγή
στα επιμέρoυς μoντέλα εασφαλίoυν
αυτή τη δυναττητα. Σε σύγκριση με
τoυς ανταγωνιστές, τα μηανήματα της
Kärcher διακρίνoνται για τη μεγαλύτερη
απδoση απoμάκρυνσης ρύπων και τη
μεγαλύτερη καθαριστική απδoση. Με
απλά λγια: O καθαρισμς oλoκληρώνεται πιo γρήγoρα, ενώ εoικoνoμείτε
έως 50% ρνo, ενέργεια και νερ –
αιoπρσεκτα πλεoνεκτήματα, τα oπoία
επιεαιώνει επιστημoνικά τo φημισμένo
και ανεάρτητo ίδρυμα Fraunhofer Institut.

Επιστημoνικά επικυρωμένη απ
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3 Τύλιη σωλήνα –
τακτική απoθήκευση
Τέλoς με την ακαταστασία των σωλήνων.
Xάρη στo νέo ευκίνητo σύστημα τύλιης
σωλήνων. Η άνετη απoθήκευση επάνω
στo μηάνημα εαλείφει τα ενoλητικά
παραπατήματα. Ελεύθερo είναι μνo τo
απoλύτως απαραίτητo μήκoς σωλήνα. O
υπλoιπoς σωλήνας είναι τακτικά τυλιγμένoς και απoθηκεύεται για περισστερη
άνεση στην ανέμη σωλήνα τoυ μηανήματoς. Κατ' αυτν τoν τρπo, τo μηάνημα είναι πάντoτε σε ετoιμτητα.
4 Quick Connect –
ισυρς σύνδεσμoς
Oι καλές συνδέσεις είναι σημαντικές.
Αυτ ισύει και για τα μηανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης. Με τo σύστημα
Quick Connect, η Kärcher παρέει στoυς
πελάτες της ένα άνετo σύστημα ταυσυνδέσμoυ. O σωλήνας υψηλής πίεσης
συνδέεται άνετα με τo πιστλι και τo
μηάνημα – και απoσυνδέεται και πάλι
με πάτημα ενς κoυμπιoύ. Κατ' αυτν
τoν τρπo εμπλέκεται γρηγoρτερα
και ευκoλτερα. Λάετε υπψη: λα τα
μηανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης
για ιδιώτες της Kärcher μπoρoύν να
εoπλισθoύν με αμηλ κστoς με τo
σετ Quick Connect. Κατ' αυτν τoν
τρπo και oι ιδιoκτήτες παλαιτερων
μoντέλων μπoρoύν να αιoπoιήσoυν τα
πλεoνεκτήματα τoυ κατoυρωμένoυ με
δίπλωμα ευρεσιτενίας συστήματoς
ταυσυνδέσμoυ.
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5 Σύστημα Plug ’n’ Clean –
εαιρετικές δυναττητες αλλαγής
Xάρη στo νέo, εαιρετικά άνετo σύστημα, παρέεται τώρα η δυναττητα ρήσης απoρρυπαντικών με γρήγoρo και ι
ρoνoρo τρπo με μία μνo κίνηση –
ωρίς κoυραστικ γέμισμα, ωρίς
υπερείλιση. Τίπoτε δεν μπoρεί εδώ να
μην πάει καλά! Αφαιρέστε απλώς την
παλαιά φιάλη, τoπoθετήστε την καινoύργια στo σύστημα και συνείστε την εργασία σας. Αλλά και η αλλαγή διαφρων
απoρρυπαντικών είναι δυνατή ωρίς
πρoλήματα.
6 Αυτματη τύλιη καλωδίoυ –
αρατη απoθήκευση
Xάρη στην αυτματη τύλιη, τo καλώδιo
σύνδεσης εαφανίεται με μαγικ τρπo
στo εσωτερικ τoυ μηανήματoς. Η
ρoνoρα τύλιη με τo έρι είναι πλέoν
περιττή. Ένα σύντoμo τράηγμα και τo
καλώδιo τυλίγεται αυτματα απ μνo
τoυ.
7 Τηλεσκoπική λαή – συμπαγής
απoθήκευση, εργoνoμική μεταφoρά
Η πρακτική τηλεσκoπική λαή σε
εργoνoμικ ύψoς εασφαλίει άνετη
κίνηση κατά τη μεταφoρά τoυ μηανήματoς. Μπoρείτε να απoθηκεύσετε τo
μηάνημα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης
Kärcher με κατεασμένη τη λαή
εoικoνoμώντας ώρo και με άνετo
τρπo μέρι την επμενη ρήση τoυ.
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Πoλύπλευρες δυναττητες ρήσης και
πάντoτε με ισυρή πίεση.
Τα μηανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης της Kärcher είναι
απoδoτικά στην αντιμετώπιση ακαθαρσιών κάθε είδoυς, αλλά
ταυτρoνα ήπια πρoς την καθαριμενη επιφάνεια και για τo
λγo αυτ κατάλληλα για πoλλά πεδία εφαρμoγής. Για τo
αυτoκίνητo, τo σκάφoς, για δάπεδα, παράθυρα, πλακάκια ή
ρoλά – σε συνδυασμ με τα πoλυάριθμα εαρτήματα, τα μηανήματα καθαρισμoύ υψηλής πίεσης της Kärcher παράγoυν
oλoκληρωμένo έργo σε κάθε ρήση.
1

1

Καθαρισμς γυάλινων επιφανειών

2

Καθαρισμς ωρίς πρλήματα

Η επανάσταση στoν τoμέα τoυ καθα-

Σε εράντες, μπαλκνια, τoίoυς,

ρισμoύ: Τo Delta-Racer είναι η πρώτη

εισδoυς γκαρά ή τίυς – τα

oύρτσα πoυ καθαρίει με υψηλή πίεση

εαρτήματα T-Racer της Kärcher ενδεί-

– γρήγoρα, απoτελεσματικά και με ήπιo

κνυνται απλυτα για τoν καθαρισμ μη

τρπo σε λες τις εωτερικές επιφάνειες. ευαίσθητων επιφανειών ωρίς πιτσιλίΓια λα σεδν τα υλικά – απ τη λάκα

σματα. Τo μoντέλo T 400 Plus διακρίνεται

και τo γυαλί έως τo πλαστικ. Xάρη στoν

επιπλέoν για την ειδική πρoστατευτική

έυπνo συνδυασμ της ριπής υψηλής

σάρα. Κατ' αυτν τoν τρπo μπoρείτε

πίεσης και της ειρωνακτικής πίεσης της

να καθαρίετε ωρίς πρoλήματα ακμη

oύρτσας, τo Delta-Racer εoικoνoμεί

και επιφάνειες με αλίκι ωρίς να

ενέργεια, νερ και ρνo σε πoσoστ

πρoκαλoύνται ημίες στo μηάνημα.

έως 30 %.
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Καθαρισμς σκαλιών και γκαρά

4

Απoτελεσματική αφαίρεση

Ισυρς και απoτελεσματικς – τρία

επιστρώσεων ρύων

μπεκ υψηλής πίεσης και ένα ενσωματω-

Με τη νέα σειρά X-Range, oύτε oι

μένo λαστιένιo είλoς εασφαλίoυν

επιστρώσεις ρύων σε πεoδρμια

πoλλαπλάσια καθαριστική απδoση με

ή τoίoυς απoτελoύν πρλημα. Τα

τη ύρτσα PS 40. Ακμη και oι επίμoνoι μηανήματα αυτά εασφαλίoυν με
ρύπoι αφαιρoύνται ωρίς πρoλήματα

υψηλή πίεση τα ιδανικά απoτελέσματα

απ κάθε επιφάνεια. Ιδανική για τoν

καθαρισμoύ. Και μάλιστα με αμηλή

καθαρισμ σκαλιών, γκαρά και

κατανάλωση νερoύ και ενέργειας.

μπαλκoνιών.
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Η νέα κατηγoρία Middle –
πoλλά πλεoνεκτήματα, μικρή δαπάνη.
Υδρψυκτoι κινητήρες, εύκoλη απoθήκευση, ελτιωμένη
ευκινησία – τα μηανήματα των σειρών K 3 και K 4 αναδεικνύoνται σε πρακτικoύς και απoτελεσματικoύς oηθoύς
κατά την αφαίρεση μέτριων έως έντoνων ακαθαρσιών σε

NEO

Τoύρμπo μπεκ:
Περιστρεφμενη ριπή
για καθαρισμ σε
μεγάλες επιφάνειες.
Ρυθμιμενη κάνη Vario
Power: Εναλλαγή μεταύ
υψηλής και αμηλής πίεσης
με περιστρoφή της κάνης

K 3.500
Π
 oλύ μεγάλη διάρκεια ωής

άρη στoν υδρψυκτo κινητήρα

Q
 uick Connect
 Σ ωλήνας απoρρυπαντικoύ

Τενικά αρακτηριστικά
Πίεση

bar/MPa

20 – μέγ. 120/2 – μέγ. 12

Πoστητα νερoύ

l/h

Μέγ. 420

Μέγ. θερμoκρασία εισδυ νερoύ°C

40

Ισύς

kW

1,8

Βάρoς ωρίς εαρτήματα

kg

10,9

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

285 x 325 x 876

Δεαμενή απoρρυπαντικoύ

l

–

Κωδικς παραγγελίας
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1.180-100.0

oπoιoδήπoτε σημείo τoυ σπιτιoύ. Με τoν κατάλληλo εoπλισμ,
η εργασία διευκoλύνεται σε πoλύ μεγάλo αθμ – και oι ακαθαρσίες εαφανίoνται.

NEO

NEO

K 3.550

K 4.600

Π
 oλύ μεγάλη διάρκεια ωής

Π
 oλύ μεγάλη διάρκεια ωής

Q
 uick Connect
 Σ ύστημα Plug ’n’ Clean

 Σ ύστημα Plug ’n’ Clean
 Σ υμπαγείς διαστάσεις άρη στην

20 – μέγ. 120/2 – μέγ. 12

20 – μέγ. 130/2 – μέγ. 13

Μέγ. 420

Μέγ. 440

40

40

1,8

1,9

12,6

13,0

άρη στoν υδρψυκτo κινητήρα

άρη στoν υδρψυκτo κινητήρα

τηλεσκoπική λαή

300 x 325 x 876

349 x 395 x 655 – 867

1

1

1.180-130.0

1.180-600.0
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Η νέα σειρά K 5 –
Μηανήματα κoρυφαίας ισύoς.
Για τη γρήγoρη και ασφαλή αφαίρεση έντoνων ακαθαρσιών
διαφρων ειδών η Kärcher παρέει τo κατάλληλo μηάνημα
για κάθε ρήστη με την υψηλής απδoσης σειρά K 5. Με τoν
υδρψυκτo κινητήρα, την τηλεσκoπική λαή για απoθήκευση

NEO

Τoύρμπo μπεκ:
Περιστρεφμενη ριπή
για καθαρισμ σε
μεγάλες επιφάνειες.
Ρυθμιμενη κάνη Vario
Power: Εναλλαγή μεταύ
υψηλής και αμηλής πίεσης
με περιστρoφή της κάνης

K 5.600
Π
 oλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη
στoν υδρψυκτo κινητήρα

 Σ υμπαγείς διαστάσεις άρη στην
τηλεσκoπική λαή

 Σ ύστημα Plug ’n’ Clean

Τενικά αρακτηριστικά
Πίεση

bar/MPa

20 – μέγ. 140/2 – μέγ. 14

Πoστητα νερoύ

l/h

Μέγ. 460

Μέγ. θερμoκρασία εισδυ νερoύ°C

40

Ισύς

kW

2,1

Βάρoς ωρίς εαρτήματα

kg

13,3

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

349 x 427 x 655 – 867

Δεαμενή απoρρυπαντικoύ

l

1

Κωδικς παραγγελίας
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1.181-200.0

με εoικoνμηση ώρoυ και την άνετη τύλιη σωλήνα, η σειρά
K 5 εντυπωσιάει με τις εαιρετικά ρήσιμες λεπτoμέρειες τoυ
εoπλισμoύ. Έτσι ώστε η εργασία να είναι σo τo δυνατν πιo
ευάριστη και απoδoτική.

NEO

K 5.700
Π
 oλύ μεγάλη διάρκεια ωής άρη
στoν υδρψυκτo κινητήρα

 Τ ύλιη εύκαμπτoυ σωλήνα υψηλής πίεσης
 Σ ύστημα Plug ’n’ Clean

20 – μέγ. 140/2 – μέγ. 14
Μέγ. 460
40
2,1
14,5
349 x 426 x 878
1
1.181-300.0
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Η νέα σειρά K 6 –
Συνδυασμς ισύoς και άνεσης.
Για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες καθαρισμoύ με εντoντερη
ακαθαρσία αναπτύθηκε η σειρά K 6. Διακρίνεται για τη μεγάλη
ισύ, τoν εαιρετικά άνετo ειρισμ και τις έυπνες λεπτoμέρειες εoπλισμoύ. Είτε πρκειται για τo διπλ άγκιστρo καλωδίoυ,

NEO

Τoύρμπo μπεκ:
Περιστρεφμενη ριπή
για καθαρισμ σε
μεγάλες επιφάνειες.
Ρυθμιμενη κάνη Vario
Power: Εναλλαγή μεταύ
υψηλής και αμηλής πίεσης
με περιστρoφή της κάνης

K 6.260
 Quick Connect
 Σύστημα Plug ’n’ Clean
 Σκληρή θήκη για την
απoθήκευση των
εαρτημάτων

Τενικά αρακτηριστικά
Πίεση

bar/MPa

20 – μέγ. 150/2 – μέγ. 15

Πoστητα νερoύ

l/h

Μέγ. 550

Μέγ. θερμoκρασία εισδυ νερoύ°C

60

Ισύς

kW

2,5

Βάρoς ωρίς εαρτήματα

kg

18,6

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

362 x 459 x 972

Δεαμενή απoρρυπαντικoύ

l

1

Κωδικς παραγγελίας

12

1.167-121.0

την τύλιη σωλήνα ή την αυτματη τύλιη καλωδίoυ – η νέα
σειρά K 6 διευκoλύνει την άνετη και εκoύραστη εργασία και
εασφαλίει αστραφτερά απoτελέσματα καθαρισμoύ.

NEO

NEO

K 6.300

K 6.450

 Τύλιη εύκαμπτoυ σωλήνα

 Εαιρετικά άνετoς ειρισμς
 Τύλιη καλωδίoυ και εύκαμπτoυ




υψηλής πίεσης
Σύστημα Plug ’n’ Clean
Σκληρή θήκη για την απoθήκευση
των εαρτημάτων

σωλήνα υψηλής πίεσης

 Σύστημα Plug ’n’ Clean

20 – μέγ. 150/2 – μέγ. 15

20 – μέγ. 150/2 – μέγ. 15

Μέγ. 550

Μέγ. 550

60

60

2,5

2,5

19,5

20,5

362 x 459 x 972

407 x 447 x 972

1

1

1.167-201.0

1.167-300.0
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Η νέα σειρά K 7 –
Καθαρισμς με υψηλή πίεση πoυ εντυπωσιάει.
Πρώτης τάεως απδoση, πλoύσιoς εoπλισμς, εαιρετικά
άνετoς ειρισμς – η σειρά K 7 απλoυστεύει σε πoλύ μεγάλo
αθμ ακμη και τις μεγαλύτερης έκτασης εργασίες καθαρισμoύ.
Ακμη και oι επίμoνoι ρύπoι καθαρίoνται με αυτά τα υψηλής

Τoύρμπo μπεκ:
Περιστρεφμενη ριπή
για καθαρισμ σε
μεγάλες επιφάνειες.

Ρυθμιμενη κάνη Vario
Power: Εναλλαγή μεταύ
υψηλής και αμηλής πίεσης
με περιστρoφή της κάνης

NEO

K 7.260 T 400

NEO

K 7.350

 Quick Connect
 Quick Connect
 Σύστημα Plug ’n’ Clean  Σύστημα
 Συμπαγείς διαστάσεις
Plug ’n’ Clean
άρη στην τηλεσκoπική  Μεγάλoι τρooί

για κίνηση σε
ανώμαλo έδαφoς

λαή

Τενικά αρακτηριστικά
Πίεση

bar/
MPa

20 – μέγ. 160/2 – μέγ. 16

20 – μέγ. 160/
2 – μέγ. 16

Πoστητα νερoύ

l/h

Μέγ. 600

Μέγ. 600

Μέγ. θερμoκρασία εισδυ νερoύ°C

60

60

Ισύς

kW

3

3

Βάρoς ωρίς εαρτήματα

kg

19,6

20,9

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

mm

362 x 459 x 730 – 913

407 x 459 x 972

Δεαμενή απoρρυπαντικoύ l

1

1

Κωδικς παραγγελίας

1.168-120.0

1.168-220.0
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απδoσης ανώτερα μηανήματα ωρίς κπo, απoτελεσματικά
και σε πoλύ λίγo ρνo. Xρήσιμες ιδιτητες τoυ πρoϊντoς, πως
π.. η τηλεσκoπική λαή, o ταυσύνδεσμoς Quick Connect, τo
σύστημα Plug ’n’ Clean, η τύλιη σωλήνα και η αυτματη τύλιη
καλωδίoυ καλύπτoυν λες τις απαιτήσεις και μετατρέπoυν την
εργασία σε καθαρή απλαυση.

NEO

NEO

K 7.400

K 7.450

 Τύλιη εύκαμπτoυ σωλήνα

 Εαιρετικά άνετoς ειρισμς
 Τύλιη καλωδίoυ και εύκαμπτoυ




υψηλής πίεσης
Σύστημα Plug ’n’ Clean
Μεγάλoι τρooί για κίνηση
σε ανώμαλo έδαφoς

σωλήνα υψηλής πίεσης

 Σύστημα Plug ’n’ Clean

20 – μέγ. 160/2 – μέγ. 16

20 – μέγ. 160/2 – μέγ. 16

Μέγ. 600

Μέγ. 600

60

60

3

3

21,8

22,5

407 x 459 x 972

407 x 447 x 972

1

1

1.168-301.0

1.168-300.0
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Ειδικς εoπλισμς για ειδικές
εφαρμoγές: Τα εαρτήματα.
Με τo σωστ συνδυασμ μηανήματoς και εαρτημάτων,
ακμη και oι πλέoν επίμoνoι ρύπoι δεν έoυν καμία ελπίδα.
Τo πργραμμα ειδικών εαρτημάτων και απoρρυπαντικών
της εταιρείας μας παρέει πάντoτε τη σωστή λύση – για
κάθε πιθανή και απίθανη ρήση.

1

1

T 400 Plus με ειδικ

2

Μπεκ αφρoύ

πρoστατευτικ πλέγμα

Τo μπεκ αφρoύ έει ωρητικτητα 0,6

Ιδανικ για κήπoυς, επειδή με τo T 400

λίτρων. Η πoστητα αφρoύ ρυθμίεται

Plus μπoρείτε επίσης να καθαρίετε

με τo δoσoμετρικ σύστημα και άρη στη

ωρίς πρoλήματα ακμη και επιφάνειες

διαφανή φιάλη παρέεται η δυναττητα

αλικιoύ. Τo ειδικ πρoστατευτικ

παρακoλoύθησης της στάθμης τoυ

πλέγμα απoτρέπει τη διείσδυση αλικιών

απoρρυπαντικoύ ανά πάσα στιγμή. Ένα

στo εσωτερικ τoυ μηανήματoς και

ιδιαίτερα αφρίoν και δραστικ απoρρυ-

εγγυάται τη μεγάλη διάρκεια ωής τoυ.

παντικ για ρήση με τα Kärcher μπεκ
αφρoύ της Kärcher είναι τo Ultra Foam
Cleaner.
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2

3

4

3

Βoύρτσα PS 40

4

Plug ’n’ Clean

Τρία μπεκ υψηλής πίεσης και τo ενσωμα-

Xάρη στo πρακτικ σύστημα Plug ’n’

τωμένo λαστιένιo είλoς εασφαλίoυν

Clean για τη νέα σειρά X-Range παρέε-

πoλλαπλάσια καθαριστική απδoση σε

ται τώρα η δυναττητα επιλoγής μεταύ

σύγκριση με μία κoινή oύρτσα. Ιδανική

διαφρων απoρρυπαντικών ωρίς κoυρα-

για τoν καθαρισμ γωνιών, σκαλιών,

στική εκκένωση ή μετάγγιση: γάετε τo

μπαλκoνιών και γκαρά. Κατάλληλη για

παλι δoείo, τoπoθετείτε τo καινoύργιo

λα τα καταναλωτικά μηανήματα καθα-

και είστε έτoιμoι! Η Kärcher παρέει ήδη

ρισμoύ υψηλής πίεσης Kärcher.

τo νέo σύστημα Plug ’n’ Clean για έι
διαφoρετικά είδη απoρρυπαντικών.
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17 ιδανικά μηανήματα καθαρισμoύ
υψηλής πίεσης – και τo δικ σας. H νέα
σειρά X-Range με μία ματιά.
NEO

NEO

Τoύρμπo μπεκ:
Περιστρεφμενη ριπή
για καθαρισμ σε
μεγάλες επιφάνειες.
Ρυθμιμενη κάνη Vario Power:
Εναλλαγή μεταύ υψηλής
και αμηλής πίεσης με
περιστρoφή της κάνης

K3
Oνoμασία
Κωδικς
παραγγελίας
Μέγ. bar
Μέγ. l/h

K4

K 3.500

K 3.550

1.180-100.0

1.180-130.0

K 3.550 T200

K 4.600

1.180-131.0 1.180-600.0

K 4.600 T200
1.180-601.0

20 – μέγ. 120/ 20 – μέγ. 120/ 20 – μέγ. 120/ 20 – μέγ. 130/ 20 – μέγ. 130/
2 – μέγ. 12
2 – μέγ. 12
2 – μέγ. 12
2 – μέγ. 13
2 – μέγ. 13
Μέγ. 420

Μέγ. 420

Μέγ. 420

Μέγ. 440

Μέγ. 440

Μέγ. θερμoκρασία νερoύ (°C)

40

40

40

40

40

kW

1,8

1,8

1,8

1,9

1,9

Βάρoς ωρίς
εαρτήματα
σε kg

10,9

12,6

12,6

13,0

13,0

Διαστάσεις
(Μ x Π x Υ)
Δεαμενή
απoρρυπαντικoύ

285 x 325 x 300 x 325 x 300 x 325 x 349 x 395 x
876
876
876
655 – 867

349 x 395 x
655 – 867

–

1l

1l

1l

1l










6m

Εoπλισμς
Πιστλι υψηλής
πίεσης
Σωλήνας υψηλής
πίεσης

6m

6m

6m

6m

Τύλιη σωλήνα

–

–

–

–

–

Quick Connect











Αυτματη τύλιη
καλωδίoυ

–

–

–

–

–

Ρυθμιμενη
κάνη
Vario Power:











Τoύρμπo μπεκ











Εάρτημα
επιφανειών

–

–

T 200

–

T 200

Βoύρτσα πλύσης
(5 762-310 0)

–

–

–

–

–

Σύστημα
Plug ’n’ Clean

–









Απoρρυπαντικ

–

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

Αναρρφηση
νερoύ











Ενσωματωμένo
λεπτ φίλτρo
πλύσης











 Περιλαμάνεται στoν στάνταρ εoπλισμ.

18

NEO

NEO

K5

K6

K 5.600

K 5.600 T200

K 5.700

K 6.250 T 300

K 6.300

K 6.310 T 300

1.181-200.0

1.181-201.0

1.181-300.0

1.167-122.0

1.167-201.0

1.167-202.0

20 – μέγ. 140/ 20 – μέγ. 140/ 20 – μέγ. 140/ 20 – μέγ. 150/ 20 – μέγ. 150/ 20 – μέγ. 150/
2 – μέγ. 14
2 – μέγ. 14
2 – μέγ. 14
2 – μέγ. 15
2 – μέγ. 15
2 – μέγ. 15
Μέγ. 460

Μέγ. 460

Μέγ. 460

Μέγ. 550

Μέγ. 550

Μέγ. 550

40

40

40

60

60

60

2,1

2,1

2,1

2,5

2,5

2,5

13,3

13,3

14,5

18,6

19,5

19,5

349 x 427 x
655 – 867

349 x 427 x
655 – 867

349 x 426 x
878

362 x 459 x
972

362 x 459 x
972

362 x 459 x
972

1l

1l

1l

1l

1l

1l













7,5 m

7,5 m

9m

9m

9m

7,5 m rubber

–

–



–

















–

–

–

–

–

–

























–

T 200

–

T 300

–

T 300

–

–

–

–

















γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

























 Περιλαμάνεται στoν στάνταρ εoπλισμ.
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NEO

K7
K 6.450

K 7.260 T 400

K 7.350

K 7.400

K 7.410 T 400

K 7.450

1.167-300.0

1.168-120.0

1.168-220.0

1.168-301.0

1.168-302.0

1.168-300.0

20 – μέγ. 150/ 20 – μέγ. 160/ 20 – μέγ. 160/ 20 – μέγ. 160/ 20 – μέγ. 160/ 20 – μέγ. 160/
2 – μέγ. 15
2 – μέγ. 16
2 – μέγ. 16
2 – μέγ. 16
2 – μέγ. 16
2 – μέγ. 16
Μέγ. 550

Μέγ. 600

Μέγ. 600

Μέγ. 600

Μέγ. 600

Μέγ. 600

60

60

60

60

60

60

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

20,5

19,6

20,9

21,8

21,8

22,5

407 x 447 x
972

362 x 459 x
730 – 913

407 x 459 x
972

407 x 459 x
972

407 x 459 x
972

407 x 447 x
972

1l

1l

1l

1l

1l

1l













9m

9 m rubber

12 m

12 m

12 m rubber

12 m



–

–





















–

–

–

–



























–

T 400

–

–

T 400

–





–



















γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

γενικής
ρήσης

























 Περιλαμάνεται στoν στάνταρ εoπλισμ.
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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:

