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W a cicielom ogródków dzia kowych oraz nie-

du ych domów Kärcher poleca now  klas  urz -

dze  K 2 z linii x-range. Doskonale usuwaj

lekkie i wi ksze zabrudzenia z mebli i narz -

dzi ogrodowych, rowerów, skuterów oraz mo-

tocykli. Dzi ki bogatej ofercie akcesoriów do-

datkowych mog  te  czy ci  okiennice, okna, 

tarasy i balkony, a tak e zatkane rury i ryn-

ny dachowe.

Zalet  urz dze  wysokoci nieniowych 

Kärcher s  pompy ss co-t ocz ce, które umo -

liwiaj  pobór wody z sieci oraz ze zbiorników 

(np. beczek). Zapewnia to mo liwo  stosowania 

urz dze  w miejscach pozbawionych dost pu

do sieci wodoci gowej, np. w ogródkach dzia -

kowych. Zu ywaj  one niewielk  ilo  energii 

elektrycznej i wody, dzi ki czemu s  ekono-

miczne w eksploatacji i ekologiczne. 

W a cicielom du ych domów z ogrodem oraz 

wi cej ni  jednego samochodu, Kärcher pro-

ponuje nowe urz dzenia jubileuszowe K 4.650 

i K 6.250 w wersji z T-racer’em lub bez. Oba 

modele doskonale radz  sobie z czyszczeniem 

podjazdów, ogrodowych alejek czy kamiennych 

ogrodze  z porastaj cych je mchów i zabrudze

atmosferycznych. Umo liwiaj  szybkie i dok ad-

ne mycie samochodów osobowych, elewacji 

domu czy basenu. Modele wyposa one w urz -

dzenia do czyszczenia powierzchni p askich 

T-Racer pozwalaj  na mycie powierzchni pozio-

mych i pionowych bez rozprysków wody. 

Jubileuszowe urz dzenia wysokoci nienio-

we zosta y wyposa one w trwa e, ch odzone 

wod  (K 4.650) lub powietrzem (K 6.250) silni-

ki oraz system Quick Connect umo liwiaj cy 

szybkie podpi cie w a do urz dzenia i do pi-

stoletu. Kolejn  zalet  jest system Plug ’n’ Clean 

u atwiaj cy wymian rodka czyszcz cego oraz 

pokr t o, za pomoc  którego mo liwe jest stero-

wanie dozowaniem rodka czyszcz cego.
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Na wiosn  – urz dzenia 
wysokoci nieniowe Kärcher
Urz dzenia wysokoci nieniowe s  niezb dne w ka dym domu. Szczególnie 

na wiosn , gdy topniej niegi, a spod nich wyzieraj  brudne alejki ogro-

dowe, tarasy i podjazdy. To w a nie wówczas zabieramy si  za ich czysz-

czenie oraz mycie fasad, okien, bram gara owych, kamiennych ogrodze

czy pozostawionych w ogrodzie na zim  mebli. W tych wszystkich po-

rz dkach pomog  nam urz dzenia wysokoci nieniowe Kärcher.
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