
2006

257

Charakterystyka ogólna

Złote Laury Konsumenta 2005 i 2006 zostały przyzna-

ne przez użytkowników wysokociśnieniowym urządze-

niom czyszczącym Kärcher, które znajdują zastosowa-

nie w przydomowym warsztacie, ogrodzie, przy myciu

elewacji domu, myciu samochodów, rowerów, narzędzi

i sprzętów ogrodniczych!

Warto pamiętać, że technologia mycia wysokociśnie-

niowego to znaczące oszczędności i wygoda! 

Zalety 

Stosowanie wysokociśnieniowych urządzeń czysz-

czących Kärcher ogranicza aż do 80% zużycie

wody, w stosunku do tradycyjnego mycia wężem

ogrodowym. Uzyskana oszczędność to nie tylko pie-

niądze, ale i czyste środowisko! Kärcher daje Pań-

stwu szeroki wybór w  grupie domowych urządzeń

wysokociśnieniowych: od urządzeń kompaktowych

do osiągających wielkość ciśnienia aż 150 bar!

Możecie Państwo wybierać pomiędzy większą

i mniejszą mocą i szeroką gamą wyposażenia, aby

wybrane urządzenie spełniło wszystkie Państwa

oczekiwania. Dla najbardziej wymagających użyt-

kowników polecamy K 7.85 M Plus, którego nowo-

czesny design nie jest jedynym atutem. Parametry

techniczne urządzenia zapewniają najwyższą sku-

teczność w zachowaniu czystości wokół domu. Istot-

na jest również wygoda obsługi K 7.85 M Plus. Urzą-

dzenie wyposażone jest we wbudowany bęben na

wąż i w dwa zbiorniki środka czyszczącego, które

umożliwiają naprzemienne użycie np. środka czysz-

czącego i wosku, kiedy myjemy samochód. Stan-

dardowe wyposażenie K 7.85 M Plus obejmuje

szczotkę myjącą i dyszę Variopower (regulacja

ciśnienia bezpośrednio na lancy spryskującej) oraz

dla zapewnienia najlepszych efektów pracy – dyszę

rotacyjną.

Dane techniczne

Ciśnienie – 20-150/2-15 bar/MPa

Wydajność tłoczenia – 550 l/h

Maks. temp. doprowadzanej wody – 60°C

Moc przyłącza – 3 kW

Ciężar (kg) – 28 kg

Zbiornik środka czyszczacego – 2 x 1 l

Wąż z pistoletem – 12 m

Wymiary dł. x szer. x wys. – 400x380x959 mm

Orientacyjna cena – K 7.85 M Plus  2300 zł
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Wysokociśnieniowe urządzenia 

czyszczące Kärcher – po prostu czysto!
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