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URZĄDZENIA W YSOKOCIŚNIENIOWE KÄRCHER

Koszt budowy domu czy zakupu samochodu to zazwyczaj znaczny wydatek. 
Stąd każdy chciałby korzystać z niego przez długi czas, bez narażania się na 
dodatkowe naprawy. Dlatego niezbędna jest tu właściwa konserwacja i nie-
odzowna dla niej – dbałość o czystość. W utrzymaniu czystości wokół domu 
polecane są skuteczne, a przy tym przyjazne środowisku urządzenie wysoko-
ciśnieniowe popularnie dziś w Polsce zwane „kercherem”. To najskuteczniejsze 
narzędzia do usuwania zalegającego wokół domu brudu. Dotyczy to zarówno 
podjazdów, ścieżek, elewacji, jak również elementów ruchomych gospodarstwa 
domowego: mebli i sprzętu ogrodniczego, samochodu, roweru etc. Aby jednak 
wybrać właściwy model urządzenia Kärcher należy odpowiedzieć sobie na kilka 
pytań: 
� do jakich prac urządzenie wysokociśnieniowe będzie wykorzystywane? 
� gdzie będzie stosowane?
� jakiej intensywności zabrudzeń czyszczonych obiektów możemy oczekiwać?
� jak często trzeba będzie je myć?

W przypadku okazjonalnego 
korzystania z urządzeń wysokoci-
śnieniowych, czyszczenia niewiel-
kich obiektów: narzędzi, roweru 
czy do typowego mycia samo-
chodu osobowego odpowiednim 
urządzeniem jest model Kärcher 
z klas wydajności K2, K3 oraz 
K4 pracujący z ciśnieniem robo-
czym do 120 bar i z wydatkiem 
tłoczenia do 400 l/h. Ze względu 
na sporadyczne użytkowanie - 
zakup urządzenia o wyższych 
parametrach, a co za tym idzie – 
droższego, nie jest ekonomicznie 
uzasadniony. 

Niezmiennie bogata oferta urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher stanowi 
gwarancję, iż każdy z użytkowników znajdzie model spełniający jego oczekiwa-
nia. Warto przy tym pamiętać, że stosowanie w pracach porządkowych wyso-
kociśnieniowych urządzeń czyszczących wpływa na ograniczenie zużycia wody 
(dzięki urządzeniom Kärcher zużycie wody ograniczone jest do 80% w stosunku 
do tradycyjnego mycia wężem ogrodowym), a w wielu wypadkach pozwala zre-
zygnować ze stosowania nieprzyjaznej środowisku chemii. Uzyskane korzyści to 
nie tylko pieniądze, ale również dbałość o środowisko naturalne.

Jeżeli urządzenie służyć ma weekendowemu myciu samochodu / kilku samo-
chodów osobowych znajdujących się w gospodarstwie domowym lub też 
czyszczeniu większych powierzchni, jak np. średniej wielkości podjazdów, tara-
sów, chodników, elewacji czy ogrodzenia to poszukiwane winny być urządzenia 
pracujące z ciśnieniem roboczym co najmniej 120 bar (urządzenia Kärcher klasy 
K5 i wyższej).  Z wykorzystaniem urządzenia o takich parametrach pracy, utrzy-
manie czystości wokół domu nie będzie stanowiło żadnego problemu. Stosując 
dodatkowe wyposażenie (przedłużki, szczotki) zminimalizowany zostanie także 
czas i wysiłek włożony w pracę.

Gdy natomiast wymagane jest regularne mycie otoczenia domu lub też należy 
usunąć zanieczyszczenia z dużych, mocno zabrudzonych powierzchni, pole-
camy urządzenia Kärcher klasy wydajności K7 o ciśnieniu roboczym 150 bar 
i maksymalnie dużym wydatku tłoczenia. Wybór urządzenia o wysokich para-
metrach  gwarantuje długi okres jego użytkowania. W ofercie Kärcher obecna 
jest również grupa wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących o wspólnej 
nazwie X-Range, które wyposażone są w silnik chłodzony wodą (klasa K3 – K5)! 
To rozwiązanie zapewnia i dłuższą żywotność, i oszczędność energii oraz cichą 
pracę. Kärcher jako jedyny wprowadził tego typu rozwiązanie w domowych 
urządzeniach wysokociśnieniowych! 
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