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STOKKER Finance pirkimo išsimokėtinai paslauga privatiems 
asmenims ir įmonėms

STOKKER Finance suteikia galimybę mokėti už prekes išsimokėtinai. Pirkimas 
išsimokėtinai leidžia naudotis įrankiu iš karto, išskaidant mokėjimą dalimis.
PRIVATIEMS ASMENIMS
• Pirkimas išsimokėtinai taikomas turtui, kurio vertė 150 – 10000 Eur. 
• Išsimokėjimo laikotarpis nuo 3 iki 48 mėnesių.
• Maksimalus mokestis už sutartį 15 Eur.
• Sandoriai įforminami tiesiogiai tinklo parduotuvėse per 15 min.
• Pavyzdžiui, perkant prekę už 1000 Eur akcijos sąlygomis, kai sutartis sudaroma 
48 mėn., be pradinio įnašo, eilinės įmokos mokamos kas mėnesį, metinė palūkanų 
norma 18% nuo sumos likučio, sutarties mokestis 15 Eur., bendra vartojimo kredito 
kainos metinė norma – 18,85%, eilinės įmokos suma 29,82 Eur. Bendra kredito gavėjo 
mokama suma – 1431,66 Eur. 
ĮMONĖMS
• Privalomas direktoriaus arba valdybos nario arba savininko laidavimas.
• Palūkanų norma 19%
Teiraukis STOKKER pirkimo išsimokėtinai parduotuvėse, nes tai:
• GREITA • LENGVA • LANKSTU
Finansavimo paslaugą teikia UAB „Stokker Finance“. Pirkimas išsimokėtinai yra 
finansinis įsipareigojimas.  Atidžiai susipažinkite su paslaugos sąlygomis ir jei reikia, 
pasikonsultuokite su ekspertu.
Šiame leidinyje nurodomos pirkimo išsimokėtinai sumos privatiems asmenims yra 
suskaičiuotos 48 mėn. laikotarpiui, palūkanų norma 18%, sutarties mokestis 15 Eur.
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VILNIUS                  KAUNAS                  KLAIPĖDA                  ALYTUS                  ŠIAULIAI                   UTENA                  TAURAGĖ                  PASVALYS 

Kodėl verta plauti grindis?

Grindų plovimo mašina B 40 W. Diskinių šepečių mazgas, 51cm darbinis plotis, nereika-
laujantys aptarnavimo akumuliatoriai (24V 105Ah), ratų pavara ir KIK raktų sistema. 
Papildomos galimybės: eco!efficiency funkcija - ilgesniam darbo laikui; talpos praplovi-
mo sistema - panaudoto vandens talpos praplovimui be jokio taškymosi; automatinio 
užpildymo sistema - talpos pripildymui vandeniu su automatiniu atsijungimu; DOSE 
plovimo priemonės dozavimo sistema - tiksliam plovimo priemonės dozavimui. 
Komplektavimo galimybės: platus komplektavimo pasirinkimas iš 
galimų priedų ir galimybių, pavyzdžiui - skirtingi akumuliatoriai, 
elektra varoma modifikacija, su arba be ratų pavara, 
su skirtingo tipo šepečių mazgais ir ir skirtingais 
darbiniais pločiais.

Darbinis plotis, šepetys    400-550 mm
Darbinis plotis, siurbimas    850 mm
Rezervuaras švarus/purvinas vanduo  40/40 l
Maksimalus išvalomas plotas   2500 m²/h
Šepečio apsisukimo greitis   180 rpm
Šepečio prispaudimas   30 g/cm²
Dažnis      50-60 Hz
Įtampa      100-240 V
Variklio galia     1300 W
Svoris      93 kg
Matmenys (I x P x A)    1249x575x1145 mm
Baterijos įtampa     24 V
Baterijos talpa     76 - 105 Ah.

Grindų plovimo mašina B 80 W Bp su įvairių tipų akumuliatoriais (24 V 170-240 Ah). 
Diskinių šepečių mazgas, automatinis siurbimo balkio pakėlimas ir nuleidimas, 75cm 
darbinis plotis, didelis spalvotas LCD ekranas, ratų pavara ir KIK raktų sistema. Papildo-
mos galimybės: eco!efficiency funkcija - ilgesniam darbo laikui; talpos praplovimo siste-
ma - panaudoto vandens talpos praplovimui be jokio taškymosi; automatinio užpildymo 
sistema - talpos pripildymui vandeniu su automatiniu atsijungimu. Komplektavimo 
galimybės: platus komplektavimo pasirinkimas iš galimų priedų ir galimybių, pavyzd-
žiui - skirtingi akumuliatoriai, elektra varoma modifikacija, su arba be DOSE plovimo 
priemonės dozavimo sistema, su skirtingo tipo šepečių mazgais ir 
skirtingais darbiniais pločiais.

Darbinis plotis, šepetys    550-650mm
Darbinis plotis, siurbimas   940 mm
Rezervuaras švarus/purvinas vanduo  80/80 l
Maksimalus išvalomas plotas  3500 m²/h
Šepečio apsisukimo greitis   600-1400 rpm
Šepečio prispaudimas    375 g/cm²
Dažnis      50-60 Hz
Įtampa      100-240 V
Variklio galia     2200 W
Svoris      129 kg
Matmenys (I x P x A)    1550x809x1154 mm
Baterijos įtampa     24 V
Baterijos talpa     170 – 240 Ah.

Sėdimas plovimo ir džiovinimo įrenginys su priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriu-
mi ir pridedamu įkrovikliu turi DOSE dozavimo sistemas, kurios užtikrina mažą valymo 
priemonės sunaudojimą. Valymo priemonės dozė gali būti reguliuojama priklausomai 
nuo užterštumo laipsnio. Tikslus dozavimas gali būti reguliuojamas nuo 0.5 iki 3% (0.5% 
pakopomis). Įrenginys turi Flexible Application Control Technology (FACT), suteikiančia 
optimalų šepečio greičio reguliavimą. Šis prietaisas gali būti naudojamas su cilindrinių 
arba diskinių šepečiu skirtingo darbinio ploto (55, 65 ir 75 cm) galvutėmis. Tai leidžia pa-
siekt maksimalų lankstumą. Šepečiai yra varomi dantytų ratuko mechanizmo pagalba. 
Dėl 1.6 m sukimosi rato šis įrenginys yra labai lankstus ir suteikia puikų manevringumą. 
Šis įrenginys taip pat turi padidintos talpos 
rezervuarą, į kurį lengva pripilti šviežio vandens. 
Įrenginys yra kompaktiškas dėl to lengvai 
sandėliuojamas, pakraunamas ir 
transportuojamas. Akumuliatoriaus skyriaus 
angos užtikrina pakankamą ventiliaciją net 
dirbant ilgą laiką. Papildomas plokščias 
gofruotas filtras apsaugo turbiną nuo 
korozijos. Taigi tai yra manevringa 
alternatyva bet kuriam dideliam stumiamam
įrenginiui.

Darbinis plotis, šepetys   550–750 mm
Darbinis plotis, siurbimas  850 mm
Rez. švarus/purvinas vanduo  90/90 l
Maksimalus išvalomas plotas  2500-4500 m²/h
Baterijos įtampa    24 V
Baterijos talpa    170 Ah
Svoris     275 kg
Matmenys (I x P x A)   1450x800x1200 mm
Garso slėgio lygis   69 dB(A).

4 rūšių akumuliatoriaus pasirinkimas. Ekonominis režimas. 
Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų.  
Priekiniai varantieji ratai. Nešvaraus vandens talpos nesitaškantis išplovimas. 
Švaraus vandens pripildymo sistema AutoFill. 
Plovimo priemonės dozavimo sistema DOSE.

Darbinis plotis, siurbimas   750 mm
Rezervuaras švarus/purvinas vanduo 150/150 l
Išvalomas plotas    4500m²/h
Šepečio apsisukimų greitis  180-1300
Šepečio prispaudimas   34-560
Baterijos įtampa    36 V
Svoris     560 kg
Matmenys (I x P x A)   1790x1080x1410

Grindų plovimo mašina B40 Grindų plovimo mašina B80

Sėdima grindų plovimo mašina B90 Sėdima grindų plovimo mašina B150

Pramoninėse sistemose valymas užtikrina ne tik švarą, bet ir proceso saugumą, taip pat padeda 
išvengti technikos gedimų ir pratęsti jos veikimo laiką. Bet kokios rūšies nešvarumai – pradedant 
metalo ar plastiko drožlėmis ir baigiant riebalais, alyva ar emulsija – pašalinami greitai ir efekty-
viai, nenutraukiant gamybos proceso ir visada užtikrinant visišką saugumą.
Gamybos procesas sklandžiai gali vykti tik tada, kai visos jo dalys puikiai sąveikauja tarpusavy-
je. Tą patį galima pasakyti ir apie valymo procesą: valymas efektyviausias tik tada, kai visi šio 
proceso sprendimai harmoningai dera tarpusavyje. Būtent todėl Kärcher, kaip visų sričių valymo 
sistemų tiekėjas, siūlo efektyvius, saugius, patikimus ir suderinamus valymo sprendimus – nuo 
paviršinio iki giluminio valymo. Visoms jūsų sistemoms, sandėliams ir biurams. Ir viskas veiks be 
priekaištų!
Jeigu reikia, kad grindys spindėtų ir būtų higieniškai švarios – naudokite Kärcher valymo, plo-
vimo ir džiovinimo mašinas. Jos idealiai tinka kietiems ir minkštiems paviršiams valymui, pri-
žiūrėti bei leidžia daryti viską – nuo giluminio valymo ir reguliarios priežiūros iki poliravimo, nuo 
pavyzdinio kampų išvalymo iki efektyvaus didelių plotų valymo. Kärcher produkcija apima visas 
panaudojimo sritis.

Grindų plovimo mašinos



3

W W W . S T O K K E R . L TVILNIUS                  KAUNAS                  KLAIPĖDA                  ALYTUS                  ŠIAULIAI                   UTENA                  TAURAGĖ                  PASVALYS 

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

979 €

194 €

785 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

1543 €

314 €

1229€
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

2670 €

541 €

2129€

Akumuliatorinis plovimo-džiovinimo įrenginys, kurio cilindriniai šepečiai nau-
dojami iki 15 000 m² plotų paviršių giliam, techniniam valymui ir poliravimui.  
Įrenginys yra labai patogus. Simboliai aiškiai parodo valymo, plovimo, poliravi-
mo ir siurbimo funkcijas. Įrenginys automatiškai parenka reikiamą programą, 
todėl jį lengva naudoti neįgudusiems operatoriams. Cilindrinis šepetys auto-
matiškai prisitaiko prie parinktos programos. Padidintos galios valymo funkcija 
pašalina sunkiai įveikiamą purvą ir nešvarumus. Ypač tylus valymas vidutinio 
užterštumo pašalinimui ir švelnus valymas nešvarumų sluoksnių pašalinimui. 
Valdymo rankena ir vairas gali būti reguliuojami lengvesniam naudojimui. 
Stipriai pagerinta visų ratų trauka posūkiuose, sumažinta paviršiaus apkrova 
ir prailgintas tarnavimo laikas. Iš smūgiams atsparaus plastiko pagaminta 
galvutė juda horizontaliai ir vertikaliai išvengdama susidūrimo su kliūtimis ir 
išvengdama žalos. 
Kontaktinis spaudimas automatiškai sumažėja esant perkrovai, kad apsaugotų 
šepečio variklį.

Darbinis cilindrinių šepečių plotis  1400 mm
Siurbimo balkio plotis   1020-1400 mm
Švaraus/purvino vandens talpa   250/250 l
Akumuliatorių talpa    630 Ah
Teorinis išvalomas plotas   15000 m²/h
Praktinis išvalomas plotas   8000 m²/h
Šepečio apsisukimo greitis   600-1200 rpm
Šepečių prispaudimas   230 g/cm²
Įtampa     100-240 V
Akumuliatoriaus įtampa   36 V
Važiavimo ir valymo greitis   6 km/h
Svoris     720 kg
Garso slėgio lygis    67 dB(A).
Priekiniai varantieji ratai. Nešvaraus vandens talpos nesitaškantis išplovimas.
Švaraus vandens pripildymo Sistema AutoFill. Plovimo priemonės dozavimo 
Sistema DOSE.

Sėdima grindų plovimo mašina B250

Grindų plovimo mašina  
BDS 33/180 C Adv.

Plovimo priemonė RM 780, 10L 

Grindų plovimo mašina  
BDS 43/Duo C Adv *EU

Grindų plovimo priemonė RM 69 ASF, 10L 

Grindų poliravimo mašina  
BDP 50/1500 C

Giluminio valymo priemonė RM 764, 10 L 

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

83 €

21,50 €

61,50 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

56,50 €

14,60 €

41,90 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

104,50 €

27,50 €

77 €

1.291-220&KAR
BDS 33/180 C Adv diskinis grindų valymo įrenginys. 
Tinka kietų grindų dangų ar kiliminės dangos valymui. 
Dėka nedidelio svorio, bei 330mm skersmens šiuo įren-
giniu patogiai galėsite dirbti ir mažose ar apstatytose 
zonose. Papildomai galite užsisakyti talpą ploviklių 
naudojimui, kuri turi patogią rankeną jos nešimui ir yra 
lengvai nuimama.

Darbinis plotis  330 mm; 
Darbinis aukštis  90 mm;
Variklio galia  700 W; 
Šepečio apsisukimo greitis 180 rpm; 
Garso slėgio lygis  63 dB(A);
Dažnis   50 Hz; 
Įtampa   220-240 V; 
Svoris   31 kg;
Matmenys (I x P x A)  500x356x1180

6.294-997&KAR
Veiksminga valymo ir priežiūros priemonė, 
skirta valyti visus vandeniui atsparius 
kietus ir elastingus paviršius bei dangas. 
Dėl neslydimo savybių (įvertinimas pagal 
DIN V 18032-2:2001-04) ypač tinka sporto 
ir įvairios paskirties salių grindims. Mažai 
putojantis RM 780 džiūsta nepalikdamas 
žymių.

1.291-223&KAR
Dviejų greičių diskinis grindų valymo įrenginys. BDS 43/
Duo C Adv diskinis grindų valymo įrenginys kietų grindų 
dangų ar kiliminės dangos valymui. Taip pat tinkamas 
poliravimui ir parketo šveitimui. Šepečio sukimosi greitį 
galite keisti tiesiog ant valdymo rankenos. Didelė - 
1560W galia ir 432mm valymo plotis užtikrina greitą 
didelių grindų plotų valymą. Papildomai galite 
užsisakyti vandens talpą, šveitimo diską ir kitus 
priedus.

Darbinis plotis  432 mm
Darbinis aukštis  90 mm
Variklio galia  1560 W
Diskinio šepečio prispaudimas 45 g/cm2
Šepečio apsisukimai  150-300 rpm 
Dažnis   50
Įtampa   220 – 240 V
Svoris   47 kg
Matmenys (IxPxA)  660x430x1180 mm.

6.295-120&KAR
Grindų valiklis - pH 12
Efektyvi stipriai užterštų grindų plovimo 
priemonė.Šalina riebalų, suodžių ir 
mineralinius nešvarumus. Rekomenduo-
jama pramoninėms grindims plauti. 
Dozavimas 0,5-25%

1.291-141&KAR
BDP 50/1500 C turi įspūdingus kompaktiškus išmatavimus 
ir yra lengvai manevruojamas dėl centrinio pagalbinio 
rotoriaus. Dėl 1500 rpm sukimosi greičio, prietaisas leidžia 
pasiekti puikius poliravimo rezultatus. Paprasti valdymo 
elementai garantuoja intuityvų reguliavimą. Rotacinė 
apsauga neleidžia sukilti dulkių debesims. Inertiška 
siurbimo sistema surenka dulkes į 1 l talpos filtro 
maišelį, pagamintą iš perdirbtos medžiagos. 
Įrenginys nenukrypsta nuo kurso ir įgalina 
nuoseklią eigą tiesia linija, o tai leidžia 
pasiekti maksimalų produktyvumą.

Darbinis plotis  508 mm
Nusiurbiamas  plotis  560 mm
Darbo našumas  900 m2/h
Šepečio greitis  1500 rpm
Šepečio prispaudimas 4 g/cm2
Galingumas  1100 W
Svoris   4,5 kg
Matmenys (I x P x A)  760 x 550 x 1250 mm

6.295-290&KAR
Galinga giluminio kilimų valymo pri-
emonė RM 764 Classic tinka visų tipų 
minkštų tekstilinių grindų dangoms. 
Dozavimas 1%.

 

Išsimokėtinai

23,5 € / mėn.  

Išsimokėtinai

36,54 € / mėn.
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Valymo priemonių tiekėjų asociacijos atlikti tyrimai parodė, kad:

- iki 94 % grunto į objektą atneša pėsčiųjų srautas;

- per 20 dienų 1000 žmonių tokiu būdu gali prinešti 11 kg grunto;

- pašalinti 1 kilogramą grunto kainuoja daugiau nei 1000 Eur;

- gruntas lemia paviršių nusidėvėjimą, jis veikia taip pat efektyviai kaip 
švitrinis popierius GR120;

- jei tam tikra grindų vieta praeis 1500 žmonių, jie gali nutrinti 42 % 
apdailos.

Kada ir kur valyti?

1.517-106&KAR
Kärcher KM 70/20 C siūlo greitą ir patogią alternatyvą šlavimui šluota. 
Prietaisas turi 20 litrųšiukšlių konteinerį, reguliuojamą cilindrinį šepetį ir 
šoninį šepetį kraštams. O taip pat yra lengvas ir paprastas naudoti. Smulkių 
dulkių filtras. Sulankstoma rankena. Plieninių krumpliaračių pavara.

Maks. darbo našumas   2800 m²/h.
Darbinis plotis    480 mm.
Darbinis plotis su šonine šluota   700 mm.
Šiukšlių talpa    42 l.
Svoris     23 kg.
Matmenys (IxPxA)    1300x765x1035

1.517-213&KAR
KM 70/30 C yra patobulinta KSM 690 modelio versija. Šis modelis sukurtas remiantis 
sėkmingu KM 70/20 C įrenginiu su visais jo išskirtiniais bruožais. KM 70/30 C 
pagrindinis cilindrinis šepetys ir šoninis šepetys yra varomi elektra, taigi, 
pavyzdžiui, kampų šlavimas yra labai paprastas. Pagrindinis cilindrinis šepetys ir 
šoninis šepetys yra lengvai reguliuojamo aukščio, todėl lengvai pritaikomi 
skirtingiems paviršiams. Pagrindinis cilindrinis šepetys reguliuojamas 
rankenėle 6 etapais. Pridedami 12 V akumuliatorius ir tinkamas įkroviklis 
(230 V, apsauginis jungiklis).

Pavaros galia    12/195 W
Maks. išvalomas plotas   2800m²/h
Darbinis plotis    480
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu  700
Konteinerio talpa/medžiaga   42/30
Įkraunamos baterijos krovimo laikas  12
Baterijos veikimo trukmė   2,5
Filtravimo zona    0,61
Svoris     47 kg
Matmenys (I x P x A)    1240x710x1150

1.517-107&KAR
Stumiamas šlavimo įrenginys paprastam ir lengvam lauko zonų valymui. 
Šešis kartus greitesnis už šluotą. Beveik nepaliekantis dulkių valymas, todėl 
tinkamas naudoti skirtingiems paviršiams. Pagrindinis cilindrinis šepetys yra 
varomas abiem ratais. Reguliuojama trijų padėčių rankena leidžia pritaikyti 
prie vartotojo ūgio ir pasiekiamumo, ir gali būti visiškai nuleidžiama, kad 
būtų sutaupoma erdvė sandėliuojant. Standartinis įrenginys turi 2 
šoninius šepečius.

Maks. darbo našumas   3680 m²/h.
Darbinis plotis    480 mm.
Darbinis plotis su šonine šluota   700 mm.
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais  920 mm.
Šiukšlių talpa    42 l.
Svoris     26 kg.
Matmenys (IxPxA)   1300x920x1050

1.335-500&KAR
Savaeigis šlavimo įrenginys KM 80 P su benzininiu vidaus degimo varikliu 
visiems metų laikams. Įrenginys pasižymi puikiu manevringumu, o dėka 
galimų priedų įvairovės, kurių pakeitimui nereikalingi papildomi įrankiai, 
yra ypač universalus. Pavyzdžiui nedidelis sniego kiekis gali būti pašalina-
mas naudojant tik šepetį, o esant dideliam sniego kiekiui, kartu su 
šlavimo šepečiu galima naudoti sniego stumdymo peilį. Spyruoklins 
sniego stumdymo peilio fiksavimo mechanizmas veikia kaip 
apsauginis bamperis, kuris netik palengvina kliūčių įveikimą, 
bet ir apsaugo įrenginį. Lapai, purvas ir kitos šiukšlės gali 
būti sušluojamos į specialų konteinerį, kuris turi laisvai 
besisukiojančius ratus, taip užtikrinant lengvą 
vairavimą ir tylų darbą naudojant konteinerį. 
Pagrindinio šepečio prispaudimas ir šlavimo 
kryptis yra lengvai keičiami priklausomai 
nuo poreikių. KM 80 P skirtas 
profesionaliam naudojimui ir yra puikus 
pagalbininkas miesto 
teritorijų priežiūrai, įmonės 
teritorijos švaros 
palaikymui ar kitose įvairiose 
srityse. Visi įrenginio 
komponentai yra testuoti 
atsparumui ir kartu su tvirtu 
metaliniu rėmu užtikrina ilgalaikį 
patikimą įrenginio eksploatavimo laiką.

Variklis    Honda/Benzinas
Galingumas   1.6 kW/3.5 AG.
Maksimalus našumas   1680 m²/h.
Darbinis plotis   800 mm.
Šiukšlių talpa (užsakomas atskirai) 40 l.
Svoris     70 kg.
Greitis    2.1 km/h.

Mechaninė šluota KM 70/20 C Akumuliatorinė šluota KM 70/30 C Bp Pack Adv 

Mechaninė šluota M 70/20 C 2SB Benzininė šluota KM 80 WP 

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

3209 €

610 €

2599€
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

813 €

164 €

649 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

2145 €

430 €

1715 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

724 €

145 €

579 €

Šlavimo mašinos

Nuo kompaktiškos rankinės valymo mašinos iki savaeigės  valymo 
mašinos su konteinerio keltuvu. Kärcher valymo mašinos ir dulkių 
siurbliai visada yra patys šiuolaikiškiausi. Šios nepaprastai apgalvotos 
mašinos leis atlikti išplėstinį valymą ir naudoti vakuuminę technolo-
giją. Tobulos mašinos, skirtos efektyviai ir ekonomiškai valyti patalpų 
viduje ir lauke. 
Kärcher valymo mašinos – tai paskutinis technikos žodis. Nuo aparatų, 
kuriuos žmogus stumia priešais save, iki pramoninių valymo mašinų – 
visi įrenginiai aprūpinti itin praktiškais mazgais ir garantuoja efekty-
vią valymo ir vakuuminio apdirbimo technologiją. Idealiai tinka nau-
doti patalpose ir lauke, siekiant tobulo rezultato. Tai puiki išmanios 
ergonomikos ir paprasto naudojimo kombinacija, kurią užtikrina EASY 
operacijos, šias mašinas paprasta prižiūrėti, jos optimaliai efektyvios – 
dėl visų šių savybių Kärcher valymo mašinos yra iš tiesų unikalios.

 

Išsimokėtinai

17,45 € / mėn.  

Išsimokėtinai

50,82 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

19.5 € / mėn.  

Išsimokėtinai

79,79 € / mėn.
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Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

15987 €

3988 €

11999 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

5191 €

1042 €

4149 €

1.049-207&KAR
Akumuliatorinis, stumiamas vakuuminis šlavimo įrenginys. Pridedamas 
akumuliatorius ir elektroniniu būdu kontroliuojamas įkroviklis. Šiukšlių 
konteineris su įleistomis rankenėlėmis - patogu išimti ir išvalyti. Trumpas 
išleidimo laikas. Efektyvi filtro sistema su mechaniniu filtro valymu. 1.8 m² filt-
ruojamo ploto filtrai prailgina jų priežiūros bei keitimo intervalus. Pagamintas 
iš plaunamo poliesterio medžiagos ilgesniam tarnavimo laikui. 
Mechaniška filtro valymo sistema su ergonomiška rankena. 
Lengvai prižiūrimas. Filtras ir cilindrinis šepetys 
nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai 
paprasta. EASY valdymo koncepcija. Aiškiai 
išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje 
palengvina naudojimą. Standartinės 
piktogramos visiems Kärcher šlavimo
įrenginiams.

Pavaros galia    24/400 W
Maks. išvalomas plotas   3375 m²/h
Darbinis plotis    550
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu  750
Konteinerio talpa/medžiaga   40
Gebėjimas laipioti kalnais  12
Darbinis greitis   4,5
Filtravimo zona    ,8
Svoris     124 kg
Matmenys (I x P x A)    1430x780x1180

1.047-302&KAR
KM 90/60 R Bp Pack akumuliatorinis, sėdimas vakuuminio šlavimo įrenginys su ratų pavara ir veiksminga auto-
matine filtro valymo sistema. Šlavimo sistema: suvertimo sistema; reguliuojamas siurbimo srauto sustabdymas 
šluojant šlapius paviršius; pneumatinis cilindrinis šepetys ir šoninio šepečio pakėlimas/nuleidimas; pagrindinio 
cilindrinio šepečio pakeitimas be įrankių; slankus pagrindinis cilindrinis 
šepetys. Filtravimo sistema: automatinis filtro valymas, 
filtras gali būti pakeičiamas be įrankių. Nešvarumų 
konteineris: talpa 60 l; stalčiaus sistema su 2 
nešvarumų konteineriais, kurių kiekvieno talpa 
30 l. Valdymas: EASY valdymo ekranas; priekinė 
ir atbulinė eiga, stambaus purvo skydelis, 
valdomas kairiuoju pedalu; patogi, reguliuojama 
vairuotojo sėdynė su atlošu; priekinio rato 
valdymas palenktas link vairuotojo; darbo 
valandų skaitiklis; didelės, pneumatinės 
padangos.

Pavaros galia    1200 W
Maks. išvalomas plotas   5400 m²/h
Darbinis plotis    615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu  900
Darbinis plotis su 2 šoniniu šepečiu  1150
Konteinerio talpa/medžiaga   60
Gebėjimas laipioti kalnais  12
Darbinis greitis   6
Svoris     355 kg
Matmenys (I x P x A)    1635x980x1260

1.511-106.0
Šis įrenginys veikia suvertimo principu, t.y. cilindrinis šepetys pakelia purvą ir permeta jį į nešvarumų konteinerį. 
Mygtuko paspaudimu, naudotojas gali perjungti pagrindinį šlavimo volelį iš fiksuotos padėties į slankią padėtį 
(ir priešingai). Jis automatiškai pasikeičia į mažo nusidėvėjimo, fiksuotą poziciją, kai įrenginys yra išjungtas. Tai 
padidina cilindrinio šepečio patvarumą ir sumažina šlavimo sąnaudas. Pagrindinio šlavimo volelio bei šoninio 
šepečio pakėlimas ir nuleidimas yra valdomi vienu disku. Hidrostatinė ašis užtikrina įrenginio stabilumą. Pagrin-
dinis cilindrinis šepetys yra pakeičiamas be įrankių. Stambaus purvo skydelis yra integruotas volelio priekyje ir 
aktyvuojamas pedalu. Veiksminga apvalaus filtro sistema, kurio 
filtravimo plotas yra 9 m2, ir automatinė filtro valymo funkcija 
užtikrina dulkių nesukeliantį veikimą. Su įmontuota nauja 
nuolatinio filtro valymo funkcija, šlavimas gali būti 
atliekamas be trukdžių labai smulkių dulkių valymui. 
Hidrauliškai pakeliamas 150 l talpos nešvarumų 
konteineris gali būti ištuštinamas įvairiuose 
aukščiuose nuo 0.5 m iki 1.5 m pakreipiant atgal. 
Nauja valdymo koncepcija garantuoja lengvą 
įrenginio valdymą. KM 120/150 R P taip pat nustato 
komforto standartus. Prieiga yra galima iš abiejų 
pusių, sumažinti priėjimo aukščiai. 
Reguliuojamas vairas ir reguliuojama sėdynė 
su porankiais leidžia pasiekti ilgus, pastangų 
nereikalaujančius ir saugius darbo intervalus.

Pavaros galia    9,5
Maks. išvalomas plotas   9600m²/h
Darbinis plotis    850
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu  1200
Konteinerio talpa/medžiaga   150
Gebėjimas laipioti kalnais  18
Darbinis greitis   8
Filtravimo zona    9
Svoris     600kg
Matmenys (I x P x A)    1900x1223x1390

1.186-121.0 
Tvirtas, pilnai hidraulinis LGP varomas KM 130/300 R Lpg pramoninis šlavimo įrenginys, tinkamas naudoti ir 
vidaus patalpose, ir lauke, o taip pat tinka naudoti daug pastangų reikalaujantiems darbams, pvz., statybinių 
medžiagų ir metalo apdirbimo pramonėse ar liejyklose bei visuose didelio užterštumo sektoriuose. Semtuvėlio 
principo dėka, ir smulkios šiukšlės, ir stambus purvas yra patikimai surenkami. Cilindrinis šepetys automatiškai 
prisitaiko prie nelygių paviršių, o novatoriška šlavimo sistema sumažina nusidėvėjimą iki minimalaus lygio. 
Pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti lengvai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Atliekų konteineris automa-
tiškai užsidaro transportuojant. Du horizontaliai įmontuoti plokšti 
gofruoti filtrai užtikrina švarų orą esant didelio užterštumo 
sąlygoms. Filtro valymą galima atlikti paspaudus mygtuką ir 
naudojant ypač veiksmingą dvigubą gremžtuką. Filtras yra
optimaliai pasiekiamas ir gali būti lengvai pakeičiamas 
nenaudojant įrankių. Variklį taip pat galima 
lengvai pasiekti. Pagrindinės funkcijos lengvai 
parenkamos valdymo rankenėle EASY 
valdymo koncepcijos dėka. Cikloninis 
filtras išvalo orą prieš jam pasiekiant 
variklį ir žymiai padidina tarnavimo laiką.

Pavaros galia    17,5
Maks. išvalomas plotas   13000 m²/h
Darbinis plotis    1000
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu  1300
Darbinis plotis su 2 šoniniu šepečiu  1550
Konteinerio talpa/medžiaga   300
Gebėjimas laipioti kalnais   18
Darbinis greitis   10
Svoris     900 kg
Matmenys (I x P x A)    2150x1330x1430

Akumuliatorinė šluota KM 75/40 Sėdima vakuumine šluota KM 90/60 R Bp Pack Advanced

Sėdima vakuumine šluota KM 120/150 R Sėdima vakuumine šluota KM 130/300 

 

Išsimokėtinai

122,32 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

352,91 € / mėn.
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Stacionarus aukšto slėgio įrenginys užtikrina vandens ti-
ekimą į tolimesnius naudojimo taškus per vamzdžių siste-
mą. Galima dirbti su karštu arba šaltu vandeniu, taip pat 
galimos operacijos su keliais purkštuvais. Tai kompaktiškas 
įrenginys, visada paruoštas darbui ir siūlantis maksimalią 
operacijų įvairovę.
Stacionarios aukšto slėgio Kärcher valymo sistemos – tai 
puiki kokybė, efektyvumas ir patikimas valymas autoremon-
to dirbtuvėse, automobilių, chemijos ar metalo apdirbimo 
pramonės patalpose, taip pat įvairiose maisto pramonės, 
angarų priežiūros srityse, plaukiojimo baseinuose ir žemės 
ūkyje – nuo gyvulininkystės reikmenų iki transporto priemo-
nių valymo.

Stacionarios plovyklos

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

932 €

203 €

729 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

1789 €

400 €

1389 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

5532 €

1083 €

4449 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

4449 €

890 €

3559 €

1.520-141&KAR
Patogus, mobilus, universalus: HD 5/15 CX Plus aukšto slėgio plovimo šaltu 
vandeniu įrenginys gali būti naudojamas ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyse. 
Šis įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinio slėgio 
sumažinimo funkciją.

Galia     2,8 kW.
Įtampa     1/230/50 f/V/Hz.
Našumas     500 l/h.
Darbinis slėgis    150/15 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis    180/18 bar/Mpa.
Maks. tiekiamo vandens temperatūra  60 C.
Svoris     28,3 kg.
Matmenys    380x360x930 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas “Easy Press”. Aukšto slėgio žarna 15 m. Purškimo antgalis
 840 mm. Trijų padėčių purkštukas. Rotacinis purkštukas. Ritė aukšto slėgio 
žarnai.

Aukšto slėgio plovykla HD 5/15 CX Plus Aukšto slėgio plovykla HD 9/20-4M
1.524-400&KAR
Aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo su patikimu 4 polių trijų fazių lėtaei-
giu varikliu.

Galia     7 kW.
Įtampa     3/400/50 f/V/Hz.
Našumas     460-900 l/h.
Darbinis slėgis    40-200/4-20 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis    220/22 bar/Mpa.
Maks. tiekiamo vandens temperatūra  60 C.
Svoris     48 kg.
Matmenys    467x407x1010 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas “Easy Press”. Slėgio reguliatorius “Servo Control”. Aukšto 
slėgio žarna 10 m. Purškimo antgalis 1050 mm. Trijų padėčių purkštukas.  
4 polių lėtų apsukų variklis. Keramikiniai stūmuokliai.

Aukšto slėgio plovykla HDS 10/20-4 M Aukšto slėgio plovykla HDS 9/18-4 M Aukšto slėgio plovykla HDS 13/20-4 S
1.071-420&KAR
Purškimo pistoletas “Easy Press”. Slėgio reguliatorius “Servo Control”. 
Aukšto slėgio žarna 10 m. Purškimo antgalis 1050 mm. Purkštukas. 4 
polių lėtų apsūkų variklis.SDS sistema.

Galia   7,8 kW.
Įtampa   3/400/50 f/V/Hz.
Našumas   500-1000 l/h.
Darbinis slėgis  30-200/3-20 bar/Mpa.
Maks. temperatūra  80/155 C.
Kuro bakas  25 l.
Degalų sąnaudos  6,4 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 
20+10 l.
Svoris   
179 kg.
Matmenys  
1330x750x1060 mm.

Vidutinės ir aukštos klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu išsiskiria iš kitų valymo prietaisų savo šešiomis pagrindinėmis savybėmis: 1. Aplinkos tausojimas Dėka naujo ekonominio 
režimo, vandens srauto reguliatoriaus, galingo pūstuvo, tikslaus valymo priemonės kiekio dozatoriaus, optimizuotos degiklio technologijos ir didelio siurblio našumo, šis įrenginys valo dar efektyviau. 2. Patogus 
naudojimas Patogų valdymą užtikrina centrinis valdymo skydelis, patogus purškimo lanceto laikiklis, LED ekranai bei kitos savybės. 3. Valymo efektyvumas Didelį valymo našumą užtikrina patentuota antgalių 
technologija, keraminiai stūmokliai, galingi pūstuvai ir patobulintas siurblio našumas. Priedai, skirti darbo našumo optimizavimui, yra pritaikyti įvairiems klientų poreikiams. 4. Mobilumas Mobilumą ir patogų 
transportavimą užtikrina besisukantys ratukai, dideli guminiai ratai, ergonomiškos stūmimo rankenos, mašinos pakėlimo kilpos, tvirtinimo kilpos ir pakėlimo pamina. 5. Veikimo patikimumas Patikimą veikimą 
užtikrina išmetamųjų dujų priežiūros funkcija, rūdims, deformacijai atspari ir patvari važiuoklė, saugos nustatymai, trijų stūmoklių siurblys su keraminiais stūmokliais ir karščiui atsparia medžiaga dengta 
išmetamųjų dujų išėjimo jungtis. 6. Lengvas valdymas Patogus priėjimas prie visų priežiūros reikalaujančių dalių ir jungtukų, gedimo atvejais naudojamų eksploatacinių duomenų pateikimui.

1.077-810&KAR
Naujo dizaino vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su 
vandens pašildymu ne tik puikiai valo, tačiau yra tvirtos konstrukcijos 
ir patogus naudoti. Dėka naujo Kärcher sukurto ekonominio veikimo 
režimo šie įrenginiai tampa tiesiog neprilygstami. Nustačius įrangą 
dirbti ekonominiu režimu, mašina automatiškai veikia ekonomiškiausi-
ame temperatūros intervale. Tai ne tik sumažina išlaidas, bet ir tausoja 
aplinką.

Galia   6,4 kW.
Įtampa  3/400/50 f/V/Hz.
Našumas   450-900 l/h.
Darbinis slėgis  30-180/3-18 bar/Mpa.
Maks. temperatūra  80/155 C.
Kuro bakas  25 l.
Degalų sąnaudos  5,8 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 
20+10 l.
Svoris   
156 kg.
Matmenys  
1330x750x1060 mm.

Komplektacija:
Purškimo 
pistoletas
 “Easy Press”. 
Slėgio reguliatorius
 “Servo Control”.

1.071-800&KAR
Naujo dizaino vidutinės ir aukštos klasės aukšto slėgio plovimo įren-
ginys su vandens pašildymu ne tik puikiai valo, tačiau yra tvirtos konst-
rukcijos ir patogus naudoti. Dėka naujo Kärcher sukurto ekonominio 
veikimo režimo, šie įrenginiai tampa tiesiog neprilygstami. Nustačius 
įrenginį dirbti ekonominiu režimu, jis automatiškai veikia ekonomiš-
kiausiame temperatūros intervale. Tai ne tik sumažina eksploatacijos 
išlaidas, bet ir tausoja aplinką.

Galia   9,3 kW.
Įtampa   3/400/50 f/V/Hz.
Našumas   600-1300 l/h.
Darbinis slėgis  30-200/3-20 bar/Mpa.
Maks. temperatūra  80/155 C.
Kuro bakas  25 l.
Degalų sąnaudos  6,6 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 
20+10 l.
Svoris   
186 kg.
Matmenys   
1330x750x1060 mm.

Komplektacija:
Purškimo 
pistoletas “Easy 
Press”. Slėgio 
reguliatorius “Servo 
Control”Aukšto slėgio 
žarna 10 m.

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

4212 €

843 €

3369 €

Aukšto slėgio plovyklos

 

Išsimokėtinai

99.4 € / mėn.  

Išsimokėtinai

105 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

131,13 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

21,85 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

41,24 € / mėn.
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Hiperslėgis (Ultra-high pressure – UHP) patiems 
sudėtingiausiems uždaviniams įveikti – UHP valomo-
sios mašinos Woma (Kärcher Group). Jos pravers tais 
atvejais, kai paprastos aukšto slėgio valymo maši-
nos yra neefektyvios. Hiperslėginės UHP valomosios 
mašinos Woma naudoja karštą vandenį, kurio slėgis 
siekia 800 bar, arba šaltą vandenį, kurio slėgis siekia 
2500 bar. Itin našūs varikliai atitinka griežčiausius 
ekologinius standartus, tokius kaip ES galiojantys 
taršos normatyvai. UHP valomosios mašinos Woma 
montuojamos ant priekabos važiuoklės.  Kai buksy-
ravimo masė yra 1500 kg, esant tuščiam bakui, hi-
perslėginę valomąją mašiną galima lengvai pervežti 
vidutinio dydžio automobiliu.
Kuris aukšto ir/arba hiperaukšto slėgio įrenginys 
kokioms užduotims tinka?
Įrangos pasirinkimą nulemia tokie veiksniai: konk-
retus objektas, kuriam reikalingas valymas, jo pavir-
šiaus struktūra ir užterštumas. Mūsų konsultantas 
išsamiai apžvelgs asortimentą ir padės išsirinkti 
tinkamą įrenginį. Kai kuriais atvejais rekomenduo-
jama atlikti bandymus, kad būtų nustatyta, kokia 
įrenginio ir jo priedų kombinacija yra optimaliausia. 
Asmeninis vadybininkas – jūsų paslaugoms.

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

8721 €

1752 €

6969 €

Hiperslėginės aukšto 
slėgio plovyklos

Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 S Aukšto slėgio plovykla HD 1050 B Cage Aukšto slėgio plovykla 
HD 9/50-4 

1.286-120&KAR
„Upright“ klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys be 
vandens pašildymo. „Servopress“ reguliatorius, skirtas 
reguliuoti vandens srautą tiesiai ant pistoleto, slėgio 
jungiklis, patogus laikyti „Easy-Press“ pistoletas, 
besisukantis nerūdijančio plieno purkštuvas, valiklio
talpa, skyrius antgaliams.

Galia    9,2 kW.
Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Našumas    500-1000 l/h.
Darbinis slėgis   30-250/3-25 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis   275/27,5 bar/Mpa.
Maks. vandens temperatūra  60 C.
Svoris    62 kg.
Matmenys   560x500x1090 mm.

Komplektacija: 

Purškimo pistoletas “Easy Press”. 
Slėgio reguliatorius “Servo Control”. 
Aukšto slėgio žarna 10 m. 
Purškimo antgalis 1050 mm. 
Trijų padėčių purkštukas. 
4 polių lėtų apsukų variklis.

1.810-975&KAR
Kompaktiško dizaino aukšto slėgio plovimo įrenginys su  benzininiu 
varikliu skirtas intensyviam darbui.

Variklio tipas   Honda GX 390/benzinas.
Variklio galia   9,75 kW/13 AG.
Vandens srautas   400-930 l/h.
Darbinis slėgis   40-230 bar.
Maks. slėgis 2  50 bar.
Maks. vandens temperatūra  60 ° C.
Svoris    77 kg.
Matmenys (IxPxA)   975 x 790 x 870 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas “Easy Press”. 
Vandens srauto reguliatorius “Servo Control”.
Aukšto slėgio žarna 15 m. 
Purškimo antgalis 1050 mm. 
Trijų padėčių purkštukas.
Narvo tipo rėmas.

1.367-156&KAR
Šis įrenginys veikia esant iki 500 bar slėgiui
ir nuvalo net ir labai sunkiai  pašalinamą 
purvą. Patvarus rėminis dizainas užtikrina
visapusę apsaugą bei užtikrina saugų
perkėlimą kranu. Įrenginys turi vežimėlio 
principu sukurtą funkciją patogiam 
transportavimui.

Galia    15 kW.
Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Našumas    500-900 l/h.
Darbinis slėgis   150-500/15/50 bar/Mpa.
Maks.slėgis   640/64 bar/Mpa.
Maks. vandens temperatūra  60 C.
Svoris    190 kg.
Matmenys   930x800x920 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas. 
Aukšto slėgio žarna 10 m. 
Purškimo antgalis 700 mm. 
Aukšto slėgio purkštukas.

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

2344 €

495 €

1849 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

4168 €

839 €

3329 €

 

Išsimokėtinai

54,76 € / mėn.  

Išsimokėtinai

98,23 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

205,15 € / mėn.
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Šilumos energija – svarbus valymo proceso veiksnys. Padidėjus temperatū-
rai, cheminės reakcijos vyksta greičiau: kas kartą, temperatūrai padidėjus 
10 ˚C, reakcijų greitis padidėja du kartus, temperatūrą padidinus 20 ˚C, 
reakcijų greitis dar pagreitėja. Alyva, riebalai arba suodžiai veikiant šilumai 
atsiskiria nuo paviršių ir juos galima lengvai pašalinti. Tepalai ir riebalai 
esant didesnei temperatūrai vandenyje emulguojasi greičiau. Galų gale, 
įšilęs paviršius greičiau išdžiūsta. Praktikoje tai reiškia, kad aukštesnės tem-
peratūros vanduo gali sutrumpinti valymo laiką iki 40 % bei leisti pasiekti 
daug geresnių rezultatų.

HDS vs. HD

Plovimo priemonė RM 31, 20L Bekontaktė plovimo priemonė
RM 806 20L 

Ypatingai blizgus vaškas RM 824 20 L

Aktyvios putos RM 812, 20 l Skysta fosforinimo priemonė RM 48, 20 l Plovimo priemonė detalėms plauti
RM 39 20 L 

Paviršių valymo priedas su 
drenažo s-ma frv 30

Žarna aukšto slėgio 30m DN6, max. 120bar

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

111,50 €

32,50 €

79 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

208 €

59 €

149 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

193,50 €

50,50 €

143 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

142,20 €

32,30 €

109,90 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

95 €

26 €

69 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

139 €

40 €

99 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

105 €

27,10 €

77,90 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

569,30 €

120,30 €

449 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

206,80 €

41,80 €

165 €

6.295-069&KAR
Riebalų bei alyvos nešvarumų plovimo 
priemonė. Naudojama maisto pra-
monėje ir dirbtuvėse.Efektyviai valo 
bet kokioje temperatūroje ir šalina 
įsisenėjusias riebalų, alyvos, suodžių, 
degimo produktų dėmes. Šarminė - 
pH 13.5. Naudojama (dažniausiai) su 
aukšto slėgio įrenginiais ir išankstiniam 
apipurškimui Skiedimas: 1+3 
Dozavimas: 1.5-10%

6.295-430&KAR
Intensyvus automobilinis šampūnas, 
tinkantis ir vaškavimui. Specialiai sukurtas 
sumažinti šepečių slydimo trintį ir taip 
apsaugoti transporto priemonės paviršių. 
Dozavimas 0,2-0,8 %

6.295-219&KAR
Nuriebalinimas ir fosforinimas vieno dar-
bo ciklo metu. Suteikia laikiną apsaugą 
nuo korozijos ir puikų pagrindą dažams. 
Padengta priemonė suteikia pilkai me-
lsvą geležies fosfatų dangą. Dozavimas 
0,5-1%.

6.390-029&KAR
30 m ilgio lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta vamzdžių valymui 
(srieginė jungtis, skirta R 1/8 antgaliui).

6.295-165&KAR
Medžiagą apsaugantis valymo ir 
nuriebalinimo produktas efektyviai pašalina 
tepalų, riebalų ir suodžių nuosėdas nuo me-
talo komponentų ir taip pat suteikia laikiną 
apsaugą nuo korozijos. Dozavimas 1-5%.

2.642-999&KAR
Pavirširių valymo priedas su nešvaraus vandens drenažo sistema tinka 
vidaus ir lauko paviršiams. Po paviršių plovimo nereikia skalauti, nes 
purvas su vandeniu yra pašalinamas pro 5m ilgio drenažinę žarną. Įren-
ginyje sumontuoti 3 atraminiiai ratukai, todėl jis
lengvai valdomas. Maksimalus darbinis slėgis 
250 bar@1300 l/h . Maksimali darbinė 
temperatūra 60 ° C
Pastaba: purkštukai perkami 
atskirai (2.642-430/-431/-432/-433).

Putų antgalis HD/HDS 1 L 

6.394-668&KAR
Trumpas, patogus putų purkštuvas su 
reguliuojamu purškimo kampu, su 1 litro talpos 
bakeliu valymo priemonei. Dėl savo kompaktiško 
dizaino idealiai tinka mašinų plovimui.

6.295-433&KAR
Koncentratas RM 806 gali pašalinti bet 
kokius nešvarumus, pavyzdžiui, dulkių, alyvos, 
tepalų, vabzdžių, dervų ir purvo. 
Dozavimas: 0,5-2%.

6.295-438&KAR
Džiovinimas, apsauga ir priežiūra 
viename. Šis vaškas greitai skaido 
vandenį ir užtikrina labai greitą džiūvimą, 
ypač jei naudojamas kietas vanduo. 
Dozavimas 0,1-0,2%

Priedai ir valymo priemonės

10,00 EUR / mėn.
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Nauji HDS treileriai – galinga aukšto slėgio valymo karštu vandeniu technologija, užkelta ant ratų. Dabar ji gali būti 
naudojama netgi ten, kur nėra elektros tiekimo ar vandens šaltinio. Tvirtumas, patikimumas ir efektyvumas – toks yra šio 
kūrinio šūkis. Daugelis jo komponentų identiški tiems, kurie buvo naudojami jau patikrintuose ir išbandytuose HDS linijos 
modeliuose. Kadangi įrenginį galima lengvai konfigūruoti, jį labai paprasta naudoti, kiekvienas HDS treileris gali atlikti 
konkrečias užduotis.
Galingi ir patikimi dyzeliniai varikliai Yanmar leidžia įrenginiui veikti nepriklausomai nuo maitinimo šaltinio. HDS treileryje 
yra viskas, ko reikia, kad būtų galima atlikti valymo darbus: yra vandens, yra priedų, yra valymo priemonių. Didelis įmontu-
otas vandens bakas užtikrina nepriklausomą plovimą, kuris gali trukti iki 30 minučių, arba iki valandos, esant mažesnėms 
vandens sąnaudoms. Treileris turi didelį degalų baką, skirtą ilgalaikiam nenutrūkstamam darbui.
Keletas duomenų:
•500 litrų vandens bakas • 100 litrų degalų bakas • 19 kW dyzelinis variklis Yanmar 

Cisternų plovimas

Moduliai – mūsų sisteminio sprendimo pagrindą sudaro 
moduliniai komponentai, kuriuos galima sukomponuoti 
pagal kiekvieno kliento poreikius.  Tam, kad būtų galima 
patenkinti įvairiausius poreikius, bet kurią sistemą galima 
prijungti bet kuriuo metu. 

Didelis proceso patikimumas – reguliarus automatinis 
valymas užtikrina nuolatinę aukštą valymo kokybę ir 
stabilią atitiktį griežtiems kokybės standartams. 

Ekologiškumas ir efektyvumas – pasinaudokite mažes-
nių operacinių sąnaudų teikiamais privalumais, naudo-
dami mūsų ekologiškus ir resursų atžvilgiu ekonomiškus 
sprendimus, kurie yra ypač efektyvūs dėl ilgo kompo-
nentų veikimo laiko.

Plovykla ant ratų

Cisternų ir bakų plovimas

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

16313 €

3263 €

13050 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

3352 €

673 €

2679€

Automatinė detalių plovykla PC 60/130 T  Sauso ledo valytuvas IB 15/120 Detalių plovykla PC 100 M2 BIO 
1.626-704&KAR
Automatinis detalių plovimo 
įrenginys, skirtas universaliam 
naudojimui gamybos, remonto, 
dirbtuvių, metalo apdirbimo 
srityse. Detalių plovimo 
įrenginiai naudoja vandens 
pagrindo valymo priemones
 be jokių tirpiklių.

Purškimo slėgis   1,5 bar.
Purškimo srautas   4500 l/val.
Galingumas   5500 W.
Darbo vieta   600x310 mm.
Maks temperatūra   80 C.
Reguliuojmas plovimo laikas  1-30 min.
Maks keliamoji galia   130 kg.
Bako talpa   100 l.
Svoris    165 kg.
Išmatavimai   1080x1000x1250 m.

1.574-104&KAR
Prietaisas skirtas šalinti nešvarumus sauso ledo 
granulėmis, kurias greitina oro srovė. Sauso 
ledo granulės atsimuša į valomą paviršių ir 
pašalina nešvarumus. Šios granulės, kurių 
temperatūra yra -79 °C, sukelia papildomą 
karsčio įtampą tarp valomo paviršiaus ir 
nešvarumų, kuri taip pat padeda pašalinti 
nešvarumus. Be to, purškiamas sausas ledas 
iš karto pavirsta į dujų pavidalo anglies 
dvideginį. Valomas paviršius lieka sausas.
Prietaisas naudojmas su kompresoriumi arba 
prijungiamas prie turimų gamybinių suslėgto oro tinklų.
Valymui naudojant ledo granules, skirtingai nei naudojant smėlį, nepa-
žeidžiamas valomos medžiagos paviršius, o tik nuvalomas rūdžių ar dažų 
sluoksnis.

Galingumas   0,6 kW.
Laido ilgis   7 m.
Oro srautas   2-12 m3/min.
Slėgis    2-16 bar.
Garso lygis   125 dB(A).
Sauso ledo kiekis   40 kg.
Sauso ledo diametras  3 mm.
Sauso ledo suvartojimas  30-120 kg/h.
Svoris be priedų   91,5 kg.

1.626-722&KAR
Aplinką tausojantis mechaninis 
detalių plovimo įrenginys.

Purškimo slėgis   0,3 bar.
Purškimo srautas   900 l/val.
Galingumas   1000 W.
Darbo vieta   1041x660 mm.
Maks temperatūra   40 C.
Maks keliamoji galia   100 kg.
Bako talpa   80 l.
Svoris    44 kg.
Išmatavimai   952x1181x1067 m.

Panaudojimo pavyzdžiai
Valymas:
• Bakų ir bunkerių 
• 20-ties pėdų konteinerių 
• Geležinkelio cisternų 
• IBC konteinerių 
• Statinių

»

 

Išsimokėtinai

383,79 € / mėn.  

Išsimokėtinai

79,13 € / mėn.
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Pramoniniai dulkių siurbliai Kärcher naudojami tais atvejais, kai iš pramoninių 
dulkių siurblių reikalaujama maksimalaus mobilumo, galingumo ir ilgo veikimo 
laiko. Kompaktiškas dizainas, puikus pritaikymas transportavimui ir gausus priedų 
pasirinkimas – dėl visų šių savybių pramoniniai dulkių siurbliai Kärcher puikiai tinka 
įvairioms užduotims atlikti – ir stacionarioms, ir mobilioms. Jie idealiai tinka nau-
doti chemijos, farmacijos, metalo apdirbimo, inžinerinės, tekstilės ir stiklo pramonės 
įmonėse bei statybose, pagalbinėse ir medžio apdirbimo dirbtuvėse. Kärcher dulkių 
siurbliai specialiai sukurti naudoti pramonėje.
Kai siūlomas apskaičiuotas galios suvartojimas yra nuo 1,2 iki 7,5 kW, o konteinerio 
dydis nuo 30 iki 120 litrų, galite iš pramoninių Kärcher siurblių sąrašo išsirinkti jums 
tinkantį aparatą bet kokiems valymo poreikiams tenkinti. Galingi ir patikimi dulkių 
siurbliai idealiai tinka nenutrūkstamo ciklo operacijoms. Taip pat siūlomi siurbliai, 
turintys apsaugą nuo dulkių sprogimo (22 klasės zona) ir su apsauga nuo dulkių (M 
ir H klasė).

Pramoniniai dulkių siurbliai

1.667-286&KAR
Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio 
manevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės
praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. NT 65/2 Kärcher Tact² 
standartinį modelį sudaro pilnas antistatinis paketas. Sistema pajėgi 
įveikti net ir didelius smulkių dulkių kiekius.

Oro srautas   2x74 l/s.
Vakuumas   254/25,4 mbar/kPa.
Konteinerio talpa   65 l.
Įtampa    220-240 V.
Maks. galingumas   2,7 kW.
Priedų pajungimas   DN40.
Laido ilgis   10m. 
Siurbimo žarnos ilgis  4m.
Garso lygis   73 dB.
Svoris    26,5 kg.
Matmenys (I x P x A)   575 x 490 x 880 mm.

Automatinio filtro nupurtymo sistema Tact2. 
Kärcher NT 65/2 Tact² standartinį modelį sudaro 
pilnas antistatinis paketas.

1.428-500&KAR

Oro srautas   67 l/s.
Vakuumas   200 mbar.
Laido ilgis   7,5m.
Priedų pajungimas   35 mm.
Maks.galingumas   1380 W.
Konteinerio talpa   27 l.
Įtampa    230V/50-60Hz. 
Garso lygis   72 dB(A). 
Svoris    8,1 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2.5m., Metalinis siurbimo 
vamzdis 2x0.5 m. Antgalis šlapioms ir 
sausoms grindims 300 mm. Plyšinis 
antgalis. Filtro kasetė.

1.184-505&KAR
NT 35/1 Ap yra pagamintas remiantis NT 25/1 Ap modeliu, turi 10 litrų 
didesnę talpą bei yra patobulinta NT 361 Eco versija.

Oro srautas   61 l/s.
Oro vakuumas   230 mbar.
Šiukšlių talpa   35 l.
Naudojama galia   1380 W.
Pajungimo skersmuo  35 mm.
Triukšmo lygis   67 dB.
Elektros kabelio ilgis   7,5 m.
Masė    11,5 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2,5 m. Metaliniai siurbimo 
vamzdžiai 2x0,50 m. Grindų siurbimo 
antgalis. Plyšių antgalis.

1.184-856&KAR
NT 35/1 Tact yra patogus ir patvarus pramoniniam naudojimui sukurtas 
sauso/drėgno valymo siurblys. Jis turi novatorišką ir patentuotą Tact 
sistemą pilnai automatizuotam filtro valymui. NT 35/1 Tact modelis turi 
kištukinį lizdą ir automatinę įjungimo/išjungimo funkciją. Šios funkcijos 
pagalba, prijungus elektrinį įrankį, siurblys gali būti valdomas nuotoli-
niu būdu. Be to, šio modelio variklio reguliavimo
greitis yra bepakopis. NT 35/1 Tact Te modelis turi 
didelę priedų įvairovę, kurie patogiai laikomi 
sudėti integruotoje dėžėje.

Oro srautas   61 l/s.
Oro vakuumas   230 mbar.
Šiukšlių maišo talpa   35 l.
Naudojama galia   1380 W.
Pajungimo skersmuo  35 mm.
Triukšmo lygis   63 dB.
Elektros kabelio ilgis   7,5 m.
Siurbimo žarnos ilgis  2,5 m.
Svoris    12,5kg.

Automatinė filtro valymo funkcija. 
Jungtis elektrosįrankiui.

1.667-287&KAR
Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio ma-
nevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės 
praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. Modeliai, turintys 
pakeliamą korpusą, yra ypatingai paklausūs įvairiose pramonės šakose 
ten, kur reikia surinkti skysčius, purvą ir kitus nešvarumus.

Oro srautas   2x74 l/s.
Vakuumas   25,4/254 mbar/kPa.
Konteinerio talpa   65 l.
Įtampa    220-240 V.
Maks. galingumas   2,7 kW.
Priedų pajungimas   DN40.
Laido ilgis   10m.
Siurbimo žarnos ilgis  4m.
Garso lygis   73 dB.
Svoris    26,5 kg.
Matmenys (I x P x A)   575 x 490 x 880 mm.

Kärcher NT 65/2 Tact² Tc vežimėlis lengvam 
konteinerio išpylimui.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 Tact² 

Vakuuminis dulkių siurblys NT 27/1Vakuuminis dulkių siurblys NT 35/1 Ap Vakuuminis dulkių siurblys NT35/1 Tact Te 

Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 Tact² Tc

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

1291 €

262 €

1029 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

570 €

121 €

449 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

223 €

45 €

178 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

374 €

64,90 €

309,10 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

1172 €

233 €

939 €

Vakuuminiai dulkių siurbliai

 

Išsimokėtinai

28,02 € / mėn.  

Išsimokėtinai

30,67 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

13,63 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

9,52 € / mėn.
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9.986-059&KAR 
Nerūdijančio plieno IVR-L 100/24-2 Tc Me pramoninio siurblio 
versija puikiai tinka siurbimui kietųjų dalelių – įskaitant korozi-
nes medžiagas ir skysčius, bei jų atskyrimui.

Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas   118 l/s.
Oro srautas   425 m3/h.
Vakuumas   230 mbar.
Konteinerio talpa   100 l.
Galingumas   2,4 kW.
Filtro plotas   0,45 m2.
Priedų prijungimo diametras  ID52 mm.
El.kabelio ilgis   7 m.
Garso lygis   76 dB(A).
Svoris    55 kg.
Matmenys (IxPxA)   740x620x1180 mm.

Priedai komplektuojami atskirai.

»Panaudojimo pavyzdžiai 
Vakuuminis šalinimas: 

•Metalo drožlės, granulės, štampa vimo atraižos 
• Sveikatai kenksmingos dulkės 
• Sprogios dulkės 
• Šaldymo agentai, tepimo medžiagos, alyva 
• Milteliai 
• Skaidulingi kompozitai

Stacionarios įsiurbimo sistemos – visiškas ištraukimas 
iš vieno šaltinio. Ringler – našus pagalbininkas, skirtas 
specializuotiems vakuuminio ištraukimo sprendimams, 
įskaitant vamzdžių sistemos sukūrimą ir stacionarų 
įrengimą. 

Kad pramoniniai procesai būtų švarūs – tvarkingas ir 
švarus apdirbimas (pavyzdžiui, metalo) padeda užtikrinti 
aukštą produkcijos kokybę. Mūsų siūlomi ištraukimo 
sprendimai yra ypač efektyvūs dėl ilgų naudojimo ciklų.

Pavojingoms dulkėms – jeigu šalinamos sprogios arba 
sveikatai kenksmingos dulkės, darbuotojų apsauga yra 
prioritetas.

Mūsų siūlomų sprendimų saugumas atitinka pačius auk-
ščiausius standartus.

Stacionarios įsiurbimo sistemos

Pramoninis vakuuminis siurblys IV 100/40 

1.573-600&KAR
V 100/40 yra labai patvarus pramoninis vakuuminis siurblys, skirtas įvairių tikslinių grupių poreikių tenkini-
mui. Šį siurblį lygiu paviršiumi be jokio vargo gali transportuoti 
vienas asmuo. Šis siurblys yra varomas patvaraus aukštos 
kokybės variklio. Dėl variklio konstrukcijos, šį siurblį galima 
naudoti nepertraukiamam darbui. Siurblys veikia esant 
400 V, 50 Hz. Priklausomai nuo valymo paskirties, 
konteineris (sausam valymui), užs.nr. 6.394-527.0, arba 
konteineris (drėgnam valymui), užs.nr. 6.394-529.0, turi 
būti užsakomas atskirai.

Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas   139 l/s.
Oro srautas   500 m3/val.
Vakuumas    180 mbar.
Konteinerio talpa   100 l.
Galingumas   4 kW.
Filtro plotas   2,2 m2.
Priedų prijungimo diametras  61 mm.
Svoris    141 kg.

Konteineris ir priedai užsakomi atskirai.

1.576-101&KAR
Kompaktiškas pramoninis siurblys gamyklinių patalpų ir įrangos 
valymui. Dėl dilimui atsparaus variklio, šis siurblys tinkamas 
naudoti nepertraukiamam darbui. Siurblys taip pat gali 
būti naudojamas kaip stacionari siurbimo sistema 
gamybos ar pakavimo mašinose.

Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas   68 l/s.
Vakuumas 2  86 mbar.
Konteinerio talpa   60 l.
Galingumas   3 kW.
Filtro plotas   1,9 m2.
Priedų prijungimo diametras  42 mm.
Svoris    95 kg.

TACT² automatinė filtro išvalymo sistema 
užtikrina ilgą nepertraukiamą darbą ir pastovią 
siurbimo galią. Priedai komplektuojami atskirai.

9.986-072&KAR
Mažas, tačiau galingas IVR-B 30/15 Me pramoninis siurblys esu įmontuotu nerūdijančio plieno konteineriu. 
Universalus. Idealus drožlėms, šiurkščioms dulkėms ir pan.

Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Oro srautas   58 l/s.
Oro srautas   210 m3/h.
Vakuumas   200 mbar.
Konteinerio talpa   30 l.
Galingumas   1,5 kW.
Filtro plotas   0,7 m2.
Priedų prijungimo diametras  ID52 mm.
El.kabelio ilgis   6 m. 
Pagr. filtras   M klasė.
Garso lygis   70 dB(A).
Svoris    52 kg.
Matmenys (IxPxA)   700x400x677 mm.

Priedai komplektuojami atskirai.

Pramoninis vakuuminis siurblys 
IVR-L 120/24-2 Tc Me

Pramoninis vakuuminis dulkių siurblys 
IVC 60/30 Tact² 

Pramoninis vakuuminis siurblys IVR-B 30/15 Me

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

5784 €

1085 €

4699 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

3875 €

676 €

3199 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

7477 €

1278 €

6199€

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

4075 €

685 €

3390 €

 

Išsimokėtinai

100,02 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

94,41 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

182,53 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

138,47 € / mėn.
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Kiliminei dangai biuruose, viešbučiuose ir mokyklose kasdien tenka nemažas kiekis nešvarumų. Specialūs 
Kärcher įrenginiai, skirti kilimams valyti, – dulkių siurbliai ir plovimo mašinos – savo privalumus demonst-
ruoja jau ne vieną dešimtmetį. Šie gerai apgalvoti, galingi ir lankstūs aparatai yra sukurti atlikti giluminį, 
tarpinį ir taškinį kilimų valymą bei dėmių šalinimą nuo tekstilinių paviršių. Jais taip pat galima atlikti gilu-
minį užuolaidų, apmušalų ir automobilių sėdynių valymą. Plovimo mašinos, veikiančios purškimo principu, 
idealiai tinka visiems audinių tipams. Apgalvota technologija, ypač galingas siurbimas ir visų reikalingų 
priedų rinkinys leidžia pasiekti išties puikių rezultatų. Kärcher valymo mašinos su dviem kreipiančiosiomis, 
skirtos kilimams valyti, puikiai funkcionuoja, o tai labai svarbu norint, kad būtų teisingai naudojamas 
šampūnas. Giliai nusėdęs purvas ištirpsta ir yra lengvai pašalinamas nuo audinio gijų. Tai idealus ir neįtikė-
tinai lankstus giluminio tekstilinių paviršių pluošto valymo sprendimas.

Tekstilės priežiūra

1.783-450&KAR
Judrus, lengvas, tylus: BR 35/12 C grindų plovimo įrenginys 
turi greitai įkraunamą, didelio našumo ličio jonų akumuliatorių,
besisukančią šepečio galvutę, KART ir cilindrų technologiją ir 
eco!efficiency režimą.

Darbinis plotis   350 mm.
Siurbimo plotis   450 mm.
Darbo našumas   1400 m2/h.
Šepečių variklio galingumas  500 W.
Švaraus/purvino vandens talpos 12/12 L.
Šepečio prispaudimo jėga  150 g/cm2.
Šepečio sukimosi greitis  700-1500 aps/min.
Svoris    35 kg.
Išmatavimai (IxPxA)   450x1000x1300 mm.

Komplektacija: 
Šveitimo šepetys, akumuliatorius ir 
kroviklis, transportavimo ratukai, vandens talpos, 
šepečio prispaudimo jėgos reguliavimas.

1.100-225&KAR
Siurblys skirtas kiliminės dangos ir automobilio salono plovimui.

Oro srautas    61 l/s.
Vakuumas    230 mbar.
Rezervuaras švariam vandeniui   8 l.
Rezervuaras nešvariam vandeniui  7 l.
Purškimo srautas    1 l/min.
Purškimo slėgis    2,5 bar.
Variklio galingumas    1380 W.
Svoris     10 kg. 

2,5 m purškimo žarna su integruotu vandens 
padavimu.Baldinis antgalis.

1.006-671&KAR
Puikiai išvalo kilimus ir palieka juos sausus jau po 20 minučių. 
Naudojant iCapsol technologiją, kilimai išvalomi tam skiriant 
minimaliai pastangų ir laiko.

Darbinis našumas:    300 m2/h.
Šepečio darbinis plotis:   430 mm.
Švaraus vandens talpa:   7,5 l.
Variklio galingumas:    370 W.
Svoris:     25 kg.

Grindų plovimo mašina BR 35/12 C  Grindų valymo mašina BR 40/10 C Adv 

Plaunantis siurblys PUZZI 8/1 Kilimų valymo mašina BRS 43/500C 

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

2789 €

560 €

2229 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

534 €

139 €

395 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

2344 €

475 €

1869 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

3708 €

967,10 €

2740,90€

Grindų priežiūros mašinos

1.783-311&KAR
Ekonomiškiausias savo kategorijoje įrenginys BR 40/10 
yra patobulinta BR 400 modelio versija. Šios kompaktiško 
dizaino ir galingos mašinos darbinis plotis yra 400 mm, 
rezervuaro talpa: 10l.  Patobulintas įrenginys turi papildo-
mus transportavimui skirtus ratus ir šepečio kontaktinio 
slėgio reguliavimą.

Darbinis plotis   400 mm.
Siurbimo plotis   400 mm.
Darbo našumas   400 m2/h.
Galingumas   2710 W.
Švaraus/purvino vandens talpos 10/10 l.
Šepečio prispaudimo jėga  100-200 g/cm2.
Šepečio sukimosi greitis 1 100 aps/min.
Svoris    30 kg.
Išmatavimai (IxPxA)   520x470x380 mm.

Komplektacija: 
2 šveitimo šepečiai, transportavimo ratukai, vandens 
talpos, šepečio prispaudimo jėgos reguliavimas.

 

Išsimokėtinai

80,96 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

55,34 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

12,05 € / mėn.
 

Išsimokėtinai

65,92 € / mėn.
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Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

119 €

30 €

89 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

457 €

118 €

339 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

425 €

110 €

315 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

211 €

36 €

175 €

1.545-127&KAR
Kärcher pristatė pirmąją komercinės paskirties akumuliatorinę elektrinę 
šlavimo mašiną EB 30/1 Professional Li-ion. Šis modelis vietoj standartinio 
turi greitą akumuliatoriaus įkroviklį, kuris sumažina įkrovimo laiką nuo 3 
valandų iki 90 minučių. Su cilindriniu šepečiu ir šiukšlių talpa, šis modelis 
yra šluota ir semtuvėlis viename. Šis modelis greitai, tyliai (56 dB/A) ir 
patikimai surenka šiukšlės nuo kietų paviršių bei kilimų.

Baterija     7,2V/2,6Ah.
Darbinis plotis    300 mm.
Konteinerio talpa    1 l.
Baterijos darbo laikas   82-104 min,
Svoris     2,3 kg.
Matmenys    250x300x1100 mm.

1.527-154&KAR

Oro srautas    61 l/s.
Vakuumas    244 mbar.
Konteinerio talpa    10 l.
Maks. galingumas    1250 W.
Standartinis priedų prijungimas  32 mm.
Laido ilgis    12 m.
Garso lygis    63 dB(A).
Svoris     6,5 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2,5 m. Metalinis siurbimo vamzdis 2x0,5 m. 
Perjungiamas grindų antgalis 262 mm. Apsaugos nuo 
įsielektrinimo sistema.

1.527-181&KAR

Oro srautas    40 l/s.
Vakuumas    230 mbar.
Konteinerio talpa    7 l.
Maks. galingumas    1000 W.
Standartinis priedų prijungimas  35 mm.
El.laido ilgis    7,5 m.
Garso lygis    75 dB(A).
Svoris     3,5 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2 m. Plastikiniai siurbimo vamzdžiai 
3x0,35 m. Grindų antgalis 270 mm.

1.355-235&KAR
Su šiuo sauso valymo siurbliu T 15/1 mes modernizuojame turimą 
pramoninio naudojimo sauso valymo siurblių asortimentą bei iš 
naujo užimame šią svarbią rinkos dalį, galėdami pasiūlyti aukščiausios 
klasės modelį.

Oro srautas     61 l/s.
Vakuumas     244 mbar.
Konteinerio talpa     15 l.
Maks. galingumas     1300 W.
Standartinis priedų prijungimas   32 mm.
Laido ilgis     15 m.
Garso lygis     59 dB(A).
Svoris      8 kg.

Komplektacija:
Siurbimo žarna 2,5 m. Metalinis siurbimo vamzdis 2x0,5 m.
Perjungiamas grindų antgalis 285 mm.

Akumuliatorinė šluota EB 30/1 Li-Ion EUVakuuminis dulkių siurblys T 10/1 Adv 

Vakuuminis dulkių siurblys T 7/1 Classic Vakuuminis dulkių siurblys T 15/1 HEPA Professional 

 

Išsimokėtinai

9,7 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

10,4 € / mėn.
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Automobiliams reikalingas toks valymas, kuris bylotų apie jų kokybę lygiai taip 
pat, kaip ir bet kuris automobiliui teikiamas servisas. Kärcher siūlo gausų efekty-
vios kokybiško automobilių valymo įrangos asortimentą: nuo švelnaus salono 
valymo iki intensyvaus lengvųjų automobilių ir visureigių kėbulų plovimo. Visa 
automobilio plovimo programa yra efektyvi sąnaudų atžvilgiu, ji nustato šios 
veiklos planus ir standartus. Įrangos įsigijimo ir eksploatavimo išlaidos visada 
išlieka nedidelės, o tai yra svarus argumentas Kärcher automobilių plovyklų nau-
dai.
Transporto priemonės turi būti švarios. Kärcher siūlo optimalias sistemas, skirtas 
greitai, lengvai ir efektyviai plauti sunkvežimius – pavyzdžiui, Kärcher TB. Krovinių 
atramų plovimo sistema skirta efektyviai plauti automobilius. Kärcher siūlo mobi-
lias vieno šepečio plovimo sistemas, tinkamas plovimo priemones ir ekonomiškas 
vandens valymo sistemas. Kärcher lengvai įvykdys visus reikalavimus.

Kaip pasirinkti plovyklą?

Tai idealus sprendimas norint greitai ir kruopščiai 
nuplauti nedidelio automobilių parko mašinas 
(šonines, priekines ir galines dalis).

Mobili vieno šepečio sistema RBS 6000 skirta 
efektyviai ir ekonomiškai išvalyti autobusų ir didelių 
automobilių išorę ir vidų. 

Modelis RBS 6000 – tai operatoriaus rankiniu būdu 
valdoma komercinio transporto plovimo sistema.
Sistema naudoja besisukantį plaunantįjį volelį, kad 
atsargiai nuvalytų kelio dulkes. Kiekviename plo-
vimo procese, kai naudojamas vanduo ir plovimo 
priemonės, susidaro nepalanki aplinka. Dėl šios 
priežasties bendrovė Kärcher skiria ypatingą dė-
mesį, kad įrenginys būtų optimaliai apsaugotas nuo 
dėvėjimosi ir korozijos. Todėl karkasas padarytas iš 
suvirintų aliuminio konstrukcijų. Plastiku aptrauktos 
rankenos, suapvalinti važiuoklės rėmo kraštai, 
rateliai saugo operatorių ir automobilį. Baltos ir 
geltonos spalvos šepetys (diametras darbo metu 
apie 1 000 mm) sudarytas iš polietileninių volelių, 
išdėstytų ant keičiamų pusių.

Plovimo sistemos Kärcher užtikrina efektyvų ir ap-
galvotą rezultatą. Jos skirtos automobilių salonams, 
degalinėms, automobilių plovykloms, viešbučiams 
ir prekybos centrams.

Galvojant automobilių plovimo sprendimus būtina 
siekti lankstumo, efektyvumo ir idealaus rezultato. 
Portalinės sistemos CB montavimas užtrunka 
trumpai, o jos priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos 
mažos, ji ilgaamžė ir lanksti papildomų progra-
mų montavimo atžvilgiu, turint omenyje kliento 
poreikius. Ypač ilgaamžiai komponentai iš cinkuoto 
plieno ir karkasas, padengtas milteliniais dažais, 
užtikrina ilgus intervalus tarp priežiūros darbų, 
mažas nuolatines sąnaudas ir didelį pelną. Lanksti 
portalinės sistemos CB konfigūracija leis klientui 
parinkti ekonomišką sprendimą ir dėl pageidau-
jamų plovimo rezultatų, ir dėl automobilių srauto. 
Mūsų asortimente yra ir portalinių sistemų su 
standartinėmis plovimo programomis ne itin reik-
liems klientams, kurių automobilių parkas nedide-
lis, ir efektyvus daugiaprogramis (iki 18 programų) 
kompleksas komerciniams plovimo centrams. CB 
portalinės sistemos buvo specialiai pagamintos 
kaip lankstus, konfigūruojamas sprendimas, galintis 
patenkinti bet kokius reikalavimus, kai automobilių 
srautas nuo 300 iki 2 200 per mėnesį.  

Daugiavietis savitarnos plovimo įrenginys kom-
paktiškas ir su žetonų arba monetų sistema. Labai 
paprastas naudoti – programas galima parinkti 
mygtuku priekiniame įrenginio prietaisų skyde. 
Kiekvieną plovimo programą vaizduoja ikona, 
programos išdėstytos chronologine tvarka ir 
lengvai suprantamos. Per nustatytą plovimo laiką 
klientas gali pakeisti programą. 

Savitarnos plovimo aikštelę Kärcher galima įrengti 
ir kaip konteinerinio tipo plovyklas, ir kaip atskiras 
plovyklas techninėse patalpose. Priklausomai nuo 
sistemos ir kliento poreikių galima įrengti nuo 
vienos iki aštuonių vietų. Aikštelę galima apšildyti 
naudojant dujas, dyzeliną ar elektrą. 

Taip pat galima įrengti vienos ar dviejų vietų 
savitarnos dulkių siurblius su 50 centų nominalo 
monetų sistema. 

RBS 6000 – plovykla su vienu šepečiu Automatinės plovyklos CB 

Automatinės plovyklos TB komerciniam transportui Savitarnos plovimo aikštelė SB 

 Stacionarūs valymo įrenginiai

Plovimo sistemos Kärcher skirtos valyti įvairių 
komercinių visų dydžių transporto priemonių nuo 
lengvųjų sunkvežimių iki autobusų, konteinervežių 
ir magistralinių vilkikų su puspriekabėmis išorę nep-
riklausomai nuo automobilio tipo ir formos. 

Dvi poros šviesos barjerų užtikrina plovimo proceso 
tikslumą, galima nustatyti platų diapazoną tokių 
modifikacijų kaip aptakai, hidroliftai, autobusų 
veidrodžiai ir t. t. 

Maksimalus plovyklos plotis 2,90 m, o maksimalus 
aukštis 5,05 m.

Plauti sunkvežimį – paprasta. Pastačius automobilį 
plovimo įrenginys pravažiuoja ir pagal parinktą 
programą jį nuvalo iš visų pusių.

Yra keturi plieno konstrukcijų aukščiai. Plieno konst-
rukcija sumontuota taip, kad galima palaipsniui 
sumažinti įrenginio aukštį ir plovimo aukštį iki 300 
mm po 100 mm.

Sistema TB lanksčiai konfigūruojama pagal kliento 
poreikius. Bazinis įrenginys cinkuotas karštuoju 
būdu ir esant būtinybei gali būti padengtas milteli-
niais dažais. 

Elektros spinta sumontuota iš dešinės pusės, o 
vandens ir cheminių priemonių tiekimo spinta – iš 
kairės pusės. Abi aukštos kokybės plastiko spintos 
lengvai prieinamos iš priekio. Dvi šviesos barjerų 
poros teikia plovimo procesui tikslumo, užtikrinda-
mos platų modifikacijų diapazoną ir padidindamos 
saugumo lygį.
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Sanitarinių patalpų valymo priemonė CA 20 
C, 1L 

Plovimo priemonė RM 760 800g

Kilimų valymo priemonė iCapsol RM 768 10L

Grindų ploviklis CA 50 C, 5 L Universalus įvairių paviršių valiklis CA 30 C, 
5L

Universalus įvairių paviršių valiklis CA 30 C, 
1 L

Sanitarinių patalpų valymo priemonė CA 10 
C, 1 L 

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

5,40 €

1,50 €

3,90 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

125 €

32,50 €

92,50 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

16 €

4,10 €

11,90 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

5 €

1,10 €

3,90 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

16,90 €

4,40 €

12,50 €

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

6,50 €

1,60 €

4,90 €

6.295-481&KAR
Ekologiškas sanitarinių patalpų valiklis kasdieniniam naudojimui. Leng-
vai pašalina kalkių nuosėdas, muilo likučius, riebalus. Sumažina purvo 
laikymąsi ir palengvina vėlesnį valymą. Malonaus gaivaus kvapo. pH 2,1.
Koncentratas.

6.290-175&KAR
Klasikiniai tekstilinių dangų, kilimų, baldų apmušalų valymo milte-
liai. Naudojama su išpurškimo/susiurbimo įrenginiais (plaunamai-
siais siurbliais).
Ištirpinti miltelius vandens rezervuare (1% tirpalas, 100g ištirpinti 
10 l vandens).Užpurkšti tirpalą ir tuo pačiu nusiurbti. Jei danga 
stipriai sutepta, užpurkštą priemonę palaikyti 5-10 min. Perplauti 
švariu vandeniu.pH-9, 1% tirpalo.

6.295-562&KAR
Veiksmingas ir aktyvus putojantis kilimų valymo skystis, skirtas kas-
dieniniam valymui. Skaido purvą pluošte ir tuo pačiu metu jį sutraukia 
(apgaubimo technologija). Purvas yra paprasčiausiai išsiurbiamas po 
itin trumpo džiūvimo laiko (20-120 min). Kilimus netrukus vėl galima 
naudoti. Švelnus valymo procesas. Dozavimas 6%.

6.295-809&KAR
Grindų ploviklis skirtas įvairių tipų grindų valymui. Taip pat tinka ir kitų 
blizgančių paviršių ar stalvirčių valymui. Pašalina batų žymes, dulkes ir 
kitus nešvarumus. Nepalieka jokių žymių ant blizgančių paviršių. Malo-
naus šviežių citrusų kvapo. pH 7,4. Koncentratas. Dozavimas 0,3-1%.

6.295-485&KAR
Universalus įvairių paviršių valiklis. Galima naudoti ant visų vandeniui 
atsparių paviršių, greitai pašalina purvą ir nepalieka žymių. Malonaus, 
gaivaus kvapo. pH 7,4. Koncentratas. Dozavimas 1%

6.295-484&KAR
Universalus įvairių paviršių valiklis. Galima naudoti ant visų vandeniui 
atsparių paviršių, greitai pašalina purvą ir nepalieka žymių. Malonaus, 
gaivaus kvapo. pH 7,4. Koncentratas. Dozavimas 1%.

6.295-477&KAR
Koncentruotas sanitarinių patalpų valiklis giluminiam valymui. Lengvai 
pašalina įsisenėjusius nešvarumus, kalkių nuosėdas, muilo likučius, rie-
balus. Dėl gelio formulės puikiai laikosi ant vertikalių paviršių. Sumažina 
purvo laikymąsi ir palengvina vėlesnį valymą. Malonaus gaivaus kvapo. 
CA 10 C - ypač aukštos kokybės ir greitai veikiantis valiklis. pH 2,1. 
Koncentratas. 

Rankinės valymo priemonės

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

18,50 €

4.60 €

13.90 €



Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

846 €

171 €

675 €
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

4212 €

843 €

3369€

Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

2344 €

495 €

1849€
Laimite €:

Akcijos kaina €:

Įprasta kaina: 

4168 €

839 €

3329 €

1.667-291&KAR
NT 65/2 Ap yra galinas pramoniniam naudojimui skirtas dviejų variklių 
sauso/drėgno valymo siurblys. Dėl efektyvaus plokščio gofruoto filtro 
valymo oro srautais siurbimo galia išlieka beveik pastovi.

Oro srautas    2x56 l/s.
Oro vakuumas    235 mbar.
Šiukšlių konteinerio talpa   65 l.
Naudojama galia    2750 W.
Priedų prijungimo skersmuo   40 mm.
Triukšmo lygis    74 dB.
Elektros kabelio ilgis    10 m.
Siurbimo žarnos ilgis   4 m.
Svoris     19 kg.

Pusiau automatinis filtro nupurtymas ApClean. 
Skysčių išleidimo žarna.

Komplektacija: 

Siurbimo žarna 4 m.
Metaliniai siurbimo vamzdžiai 2x0,5 m.
Grindų antgalis 360 mm.
Plyšinis antgalis. 
Plokščias filtras.

1.286-120&KAR
„Super“ klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo. „Servocontrol“ 
reguliatorius, skirtas reguliuoti vandens srautą tiesiai ant pistoleto, slėgio jungiklis, 
patogus laikyti „Easy-Press“ pistoletas, besisukantis nerūdijančio plieno purkštuvas, 
valiklio talpa, skyrius antgaliams.

Galia     9,2 kW.
Įtampa     3/400/50 f/V/Hz.
Našumas     500-1000 l/h.
Darbinis slėgis    30-250/3-25 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis    275/27,5 bar/Mpa.
Maks. tiekiamo vandens temperatūra  60 C.
Svoris     62 kg.
Matmenys    560x500x1090 mm.

Komplektacija:

Purškimo pistoletas “Easy Press”. 
Slėgio reguliatorius “Servo Control”. 
Aukšto slėgio žarna 10 m. 
Purškimo antgalis 1050 mm. 
Trijų padėčių purkštukas. 
4 polių lėtų apsukų variklis.

1.077-810&KAR
Naujo dizaino vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su 
vandens pašildymu ne tik puikiai valo, tačiau yra tvirtos 
konstrukcijos ir patogus naudoti. Dėka naujo Kärcher 
sukurto ekonominio veikimo režimo šie įrenginiai 
tampa tiesiog neprilygstami. Nustačius įrangą dirbti 
ekonominiu režimu, mašina automatiškai veikia 
ekonomiškiausiame temperatūros intervale. Tai ne 
tik sumažina išlaidas, bet ir tausoja aplinką.

Galia    6,4 kW.
Įtampa    3/400/50 f/V/Hz.
Našumas    450-900 l/h.
Darbinis slėgis   30-180/3-18 bar/Mpa.
Maks. temperatūra   80/155 C.
Kuro bakas   25 l.
Degalų sąnaudos   5,8 kg/h. 
Plovimo priemonės talpa  20+10 l.
Svoris    156 kg. 
Matmenys   1330x750x1060 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas “Easy Press”. 
Slėgio reguliatorius “Servo Control”. 
Aukšto slėgio žarna 10 m. 
Purškimo antgalis 1050 mm. 
Purkštukas.4 polių lėtų apsūkų variklis.
SDS sistema.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 Ap 

Aukšto slėgio plovykla HD 10/25-4 S Aukšto slėgio plovykla 
HD 1050 B Cage 

Aukšto slėgio plovykla HDS 9/18-4M 

Žemės ūkio įmonėms

1.810-975&KAR
HD 1050 B Cage aukšto slėgio valymo įrenginys be 
vandens pašildymo su benzininiu varikliu sukurtas 
intensyviam darbui. Idealiai tinka ten, kur nėra 
galimybės prisijungti prie elektros tinklo. 13 hp rankinio 
paleidimo Honda variklis ir siurblys sumontuoti rūdims 
atspariame vamzdiniame plieno rėme, kuris užtikrina 
visapusę dalių apsaugą bei turi pakėlimo kilpą kranui

Variklio tipas   Honda GX 390/benzinas.
Variklio galia   9,75 kW/13 AG.
Vandens srautas   400-930 l/h.
Darbinis slėgis   40-230 bar.
Maks. slėgis   250 bar.
Maks. vandens temperatūra  60 ° C.
Svoris   77 kg.
Matmenys (IxPxA)   975 x 790 x 870 mm.

Komplektacija:
Purškimo pistoletas “Easy Press”. 
Vandens srauto reguliatorius “Servo Control”.
 Aukšto slėgio žarna 15 m. P
urškimo antgalis 1050 mm. 
Trijų padėčių purkštukas. 
Narvo tipo rėmas.

Efektyvumas ir ekonomiškumas, švara ir higiena, funkcionalumas ir kokybė. Inovatyvūs Kärcher sprendimai tokie pat įvairūs, kaip ir 
reikalavimai, keliami gyvulininkystės, žuvininkystės, žemdirbystės, vynininkystės ir miškų ūkio srityse. Su Kärcher galėsite mesti iššūkį 
bet kokiems uždaviniams. Mes žinome, kad įranga, kuriai įsigyti reikia kapitalinių investicijų, turi be jokių problemų dirbti daugelį 
metų, ir kad aukšti įstatymų keliami švaros ir higienos reikalavimai bei standartai turi būti patenkinti, – tik tokiu atveju galima 
tikėtis sėkmės ir perspektyvumo. Todėl mes siūlome sprendimus, kurie gali užtikrinti optimalią jūsų įrangos, augalų, pastatų ir 
gyvūnams skirtų statinių apsaugą ir puikią jų priežiūrą. Su profesionaliais priedais ir kruopščiai sukurtais įrenginiais jūs savo 
kasdienėje veikloje pasieksite pačių geriausių rezultatų. Paprastas naudojimas ir įspūdingi rezultatai. Su Kärcher technologi-
jomis visos jūsų atliekamos operacijos vyks sklandžiai, saugiai ir efektyviai. O būtent tai ir sudaro sėkmės bei perspektyvumo 
pagrindą.
Aukšti higienos standartai – neatskiriama profesionalios gyvulininkystės dalis, o užtikrinta kokybė – pirmas žingsnis kelyje į 
optimalius darbo rezultatus. Kruopštus reguliarus aptvarų ir gardų valymas, t. y. pirminis valymas, dezinfekavimas, bei tarpi-
nis valymas, – yra tai, ko reikia, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo patogenų ir parazitų. Su aukšto slėgio valymo mašinomis 
Kärcher galėsite visa tai atlikti greitai, lengvai ir efektyviai. Pagerinsite ne tik higienos sąlygas, bet ir gyvūnų sveikatos būklę, 
be to, o tai taip pat svarbu, sutaupysite laiko ir brangiam gydymui reikalingų lėšų.

Valymo technika žemės ūkiui

 

Išsimokėtinai

54,76 € / mėn.  

Išsimokėtinai

98,23 € / mėn.

 

Išsimokėtinai

20,27 € / mėn.  

Išsimokėtinai

99,41 € / mėn.


