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Všetko pre záhradu

UŽÍVAŤ SI ZÁHRADU – S ČISTÝM SVEDOMÍM

Šťavnato zelená a kvitnúca záhrada potrebuje veľa starostlivosti a samozrejme vody. Výrobky Kärcher pre záh

radu spájajú inovačnú špičkovú technológiu s trvalou udržateľnosťou a umožňujú zodpovedné a šetrné využíva

nie vody. Konkrét   ne to znamená, že potrebná voda sa inteligentne riadi, prepravuje s úsporou energie a podľa 

možností bez strát sa používa v cieľovom mieste. Teda presne tam, kde je potrebná. 
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EFEKTÍVNE 

ZAVLAŽOVANIE 

S  KÄRCHEROM 

1    Zásobovanie  
z alternatívnych zdrojov

2   Riadenie

prietoku vody

4   Cielené polievanie
bez plytvania vodou

Cielené polievanie

Nový Kärcher Rain System® sa riadi exaktne pod

ľa potrieb vašich rastlín a dá sa ideálne u  miest        niť 

v kroví, kríkoch, zeleninových a kvetinových zá  ho    

noch.         Voda bez strát, ekologicky a úsporne skon        čí presne 

tam, kde je potrebná. Jednotné rozvádzanie tlaku zabezpe

 čí aj pri dĺžke 50 metrov rovnomerné nanášanie vody.  

V závislosti od potrieb je možné prietok vody na staviť 

aj bodovo.

Úspora vody

Nový zavlažovací počítač SensoTimer s rádiovými 

senzormi vlhkosti predstavuje inteligentné a efek

tív   ne zavlažovanie. Vlhkosť pôdy sa zisťuje kaž dých 30 mi

nút a zavlažovanie sa spustí až vte dy, keď je skutočne 

potreb  né. Aby sa predišlo dvojité  mu po lie       vaniu, meria sen

zor vlhkosť v blízkosti ko            re   ňov. Vďaka funkcii eco!ogic je 

mož né zavlažo vanie na že       la   nie odložiť a ušetriť ďalšiu 

vodu. 

Zodpovedný výber materiálu

Kärcher kladie veľký dôraz na dôkladný výber ma

te  riálov a predchádza používaniu látok škodlivých 

životné  mu prostrediu a zdraviu, ako sú ftaláty a ťaž    ké 

kovy. Ďalší plusový bod: Hadice s optimalizovanou funk

ciou a ma       nipu láciou presviedčajú odolnosťou, flexibilitou 

a odolnosťou voči prelomeniu.

3   Preprava
potrebného množstva vody

4
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3
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Hadicový box 
Premium CR 7.220 Automatic
Obj. č.: 2.645218.0

Kompaktný 
hadicový box CR 3.110 Balcony
Obj. č.: 2.645210.0

Kovová striekacia 
pištoľ Premium
Obj. č.: 2.645270.0

Záhradná sprcha 
Obj. č.: 2.645181.0

Zavlažovacie systémy

Polievací tyčový nadstavec 
Premium
Obj. č.: 2.645137.0

Kärcher Rain System®
K tomu viac na stra   nách 
146 – 151

SensoTimer 
ST 6 Duo eco!ogic
Obj. č.: 2.645214.0

BP 3
Garden Set
Obj. č.: 1.645357.0

BP 7 Home & Garden
Obj. č.: 1.645373.0  

Zavlažovacie systémy

Tlakové čerpadlá
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Pravouhlý zavlažovač 
OS 5.320 SV 
Obj. č.: 2.645135.0

Hadicový vozík 
HT 4.520 Kit
Obj. č.: 2.645168.0

Hadicový bubon 
Premium so súpravou 
HR 7.315 Kit
Obj. č.: 2.645164.0

Hadica PrimoFlex® 
Premium 
Obj. č.: 2.645152.0

Univerzálna 
hadicová spojka Plus
Obj. č.: 2.645193.0 
So systémom Aqua Stop:
Obj. č.: 2.645194.0 

SP 7 Dirt Inox 
Obj. č.: 1.645506.0

SP 5 Dual
Obj. č.: 1.645580.0

BP 1 Barrel Set
Obj. č.: 1.645465.0

BP 2 Cistern
Obj. č.: 1.645420.0  

BP 6 Deep Well 
Obj. č.: 1.645422.0  

Ponorné čerpadlá



AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE PODĽA POTREBY

Samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke, nepotrebujete si robiť sta
rosti o vašu záhradu: Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém 
presne podľa plánu.

SENZOR MERANIA VLHKOSTI

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE 
PODĽA POTREBY

SENZOR MERANIA VLHKOSTI

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE 
PODĽA POTREBY

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic SensoTimer ST 6 eco!ogic Náhradná podložka

K Zavlažovanie riadené podľa vlhkosti: spustí sa automaticky, ak vlh

kosť pôdy klesne pod nastavenú hodnotu; nastavenie v 5 stupňoch

K  Možnosť nastaviť 2 zavlažovacie časy (ráno a večer)

K  Funkcia prestávky: Vynechanie zavlažovania na 24 h 

K  Funkcia eco!ogic: Čas zavlažovania je možné posunúť o 1 – 7 dní

K  Odoberateľný displej na komfortné programovanie

K  Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfiltra

K   9 V batéria nie je súčasťou balenia, v prípade vybitia batérie sa zav

lažovanie automaticky zastaví

K Náhradná podložka 

sen    zora pre  Senso

Timer ST 6 eco!ogic  

a ST 6 Duo eco!ogic

K  Odporúčanie: Podlož

ku        vymieňajte raz 

ročne 

K  2 ks v balení

K  Vrátane 2 programovateľných 

výstupov

K  Vrátane 2 senzorov vlhkosti 

(na každý výstup 1 senzor)

K  Vrátane 1 programovateľného 

výstupu

K  Vrátane 1 senzoru na meranie 

vlhkosti

Automatické zavlažovanie

Pripojovací závit G3/4 a G1 G3/4 a G1 

Obj. č. 2.645-214.0 2.645-213.0 2.645-242.0

Cena v €* 179,99 129,99 7,99 (3,995/kus)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Zavlažovacie hodiny WT 2

Kombinujú výhody 3cest

né  ho rozvádzača a zavla žo

vacích hodín v jednom pro

dukte.

Zavlažovací automat WT 5

Vďaka presnému programo

vaniu na báze dní v týždni 

sa WT 5 obzvlášť hodí 

pre re  gióny s obmedzeniami 

pri zavlažovaní.

Neustály bezdrôtový kontakt 

Nameraná hodnota vlhkosti 

pôdy sa bezdrôtovo vysiela 

každých 30 minút do zaria

denia SensoTimer.

Inteligentné zavlažovanie

Pri príliš nízkej vlhkosti 

pôdy sa zavlažovanie auto

maticky spustí v najbližšom 

nastavenom čase.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic SensoTimer ST 6 eco!ogic Náhradná podložka

K Zavlažovanie riadené podľa vlhkosti: spustí sa automaticky, ak vlh

kosť pôdy klesne pod nastavenú hodnotu; nastavenie v 5 stupňoch

K  Možnosť nastaviť 2 zavlažovacie časy (ráno a večer)

K  Funkcia prestávky: Vynechanie zavlažovania na 24 h 

K  Funkcia eco!ogic: Čas zavlažovania je možné posunúť o 1 – 7 dní

K  Odoberateľný displej na komfortné programovanie

K  Vrátane prípojky na vodovodný kohútik a predfiltra

K   9 V batéria nie je súčasťou balenia, v prípade vybitia batérie sa zav

lažovanie automaticky zastaví

K Náhradná podložka 

sen    zora pre  Senso

Timer ST 6 eco!ogic  

a ST 6 Duo eco!ogic

K  Odporúčanie: Podlož

ku        vymieňajte raz 

ročne 

K  2 ks v balení

K  Vrátane 2 programovateľných 

výstupov

K  Vrátane 2 senzorov vlhkosti 

(na každý výstup 1 senzor)

K  Vrátane 1 programovateľného 

výstupu

K  Vrátane 1 senzoru na meranie 

vlhkosti

Automatické zavlažovanie

Pripojovací závit G3/4 a G1 G3/4 a G1 

Obj. č. 2.645-214.0 2.645-213.0 2.645-242.0

Cena v €* 179,99 129,99 7,99 (3,995/kus)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Zavlažovací automat WT 5 Zavlažovací automat WT 4 Zavlažovacie hodiny WT 2

K Presné programovanie 

na bá  ze dní v týždni 

K  Začiatok a trvanie zavla žo

vania presné na minútu, 

max. 120 min

K  2 zavlažovania denne

K  Možné ručné zavlažovanie

K  Odoberateľný displej 

na kom  fortné programovanie

K Funkcia prestávky: vynecha

nie zavlažovania na 24 h 

K Vrátane prípojky na vo  do

vodný kohútik a predfiltra

K Zastavenie vody pri prázdnej 

batérii, batéria nie je súčas

ťou balenia

K Individuálne a jednoduché 

programovanie

K  Max. trvanie zavlažovania 

120 min

K  Možné ručné zavlažovanie

K  Odoberateľný displej 

na kom   fortné programovanie

K  Vrátane prípojky na vodo

vod      ný kohútik a predfiltra

K  Zastavenie vody pri prázdnej 

batérii, batéria nie je súčas

ťou balenia

K Zavlažovanie sa automaticky 

zastaví po uplynutí nasta ve

ného času, max. 120 min

K Ideálne na pripojenie 3 hadíc 

na jeden vodovodný kohútik 

K 2 plynulo regulovateľné prí

poj ky vody

K 1 vodná prípojka so zavla žo

vacími hodinami

K  Vrátane prípojky na vodo vod

 ný kohútik a predfiltra

Automatické zavlažovanie

Pripojovací závit G3/4 a G1 G3/4 a G1 G3/4 a G1

Obj. č. 2.645-219.0 2.645-174.0 2.645-209.0

Cena v €* 70,99 49,99 39,99
*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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ZAVLAŽOVANIE S ČISTÝM SVEDOMÍM

Navzájom perfektne zosúladené zavlažovacie produkty značky Kärcher zabezpečujú zodpovedné zaobchádzanie 

s prírodnými zdrojmi. Takto sa optimálne a ekologicky využíva cenná voda. Inovačná technológia a presné senzo

 ry zaručujú, že tečie presne také množstvo vody, aké rastliny na svoj rast potrebujú. Pre radosť zo záh rady v sú 

lade s prírodou ponúka Kärcher postrekovače, pištole, zavlažovače, hadice, zavlažovacie automaty, zá  suv  né hadi

cové systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou efektivitou.



1 2 3

kovače alebo polievacie tyčové nadstavce, ponúka prie     stor   

 ný odkladací box na záhradné rukavice a pod. Ha di cový 

bu   bon sa dá jednoducho zložiť dole a podľa potreby slúži 

ako stacionárny alebo mobilný držiak hadice.

5 Prvý hadicový box špeciálne pre balkóny

CR 3.110 Balcony je ideálnym riešením pre zavlažovanie 

balkónov, strešných terás alebo malých záhrad. Vďaka prí   

pojke na vodovodný kohútik, ktorá patrí do štandardnej 

výbavy, sa dá hadicový bubon pripojiť na vonkajšie ako aj 

vnútorné vodovodné kohútiky. Hadicový box CR 3.110 Bal

cony sa hodí aj ako prívodná hadica pre K 2.200 Balcony.

6 Cielené zavlažovanie

Kärcher Rain System® sa inštaluje veľmi jednoducho. Vďaka 

schopnosti prispôsobenia systému sa voda dopraví vždy 

presne tam, kde je potrebná. Množstvo vody na po lie   vanie 

sa dá podľa potreby meniť a bodovo nastavovať. Skrátka: 

maximálna flexibilita pre maximálne efektívne za     vlažovanie.

7 SensoTimer ST 6 Eco!ogic a ST 6 Duo eco!ogic

Zavlažovacie automaty ST6 eco!ogic ponú  ka  jú flexibilné na 

stavovanie a umožňujú indi  vi duálne riadenie zavlažovania 

podľa potreby záhrady. Senzor meria vlhkosť   v blízkosti 

rast  linných koreňov a odošle in  for   máciu do zariadenia Sen

soTimer. Ak je vlhkosť nižšia ako želaná hodnota, spustí sa 

zavlažovanie automaticky v najbližšom nastavenom čase.

1 Striekanie na mnoho spôsobov

Náš rôznorodý program postrekovačov ponúka s otočnými 

úchytmi, jednoduchou reguláciou prietoku vody a pohodl

ný mi prvkami na uchytenie pre každú potrebu vhodné rie  

šenie. Produktové rady Plus a Premium pre  sviedčajú i no  

vačnou technológiou membrán – takto ne             vyj    de nazmar ani 

kvapka, práca v záhrade je prí jem  nejšia a efektív nej   šia! 

2 Hadicové spojky

Robustné a pevné univerzálne hadicové spojky Kärcher 

s dl     hou životnosťou sú kompatibilné s tromi najbežnejšími 

priemermi hadíc a všetkými dostupnými kliksystémami. 

Funkcia Aqua Stop umožňuje pohodlné odpájanie bez roz 

streku. Postrekovače, sprchy a tyčové polievacie nadstavce 

Kär cher sú taktiež kompatibilné so všetkými bežnými 

kliksystémami.

3 Technika, ktorá srší nápadmi

Či je záhrada veľká alebo malá, rovná alebo svahovitá – 

program zavlažovačov značky Kärcher ponúka vždy to 

správne riešenie pre každú situáciu. A aby sa uľahčila inšta

lácia a nasmerovanie, sú pravouhlé zavlažovače Kärcher 

vy   bavené dokonca ochranou proti postriekaniu.

4 Všetko vždy poruke

Kompaktná zavlažovacia stanica HR 7.300 je talent na u 

kla           danie s praktickými možnosťami upevnenia pre rozstre

5 6 7

4
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ŠETRENIE
VODOU

EFEKTÍVNE & CIELENÉ
ZAVLAŽOVANIE

Nový Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikrokvapkania a bežného zavla
žo  vania. Systém pra cu  je s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2” PVC hadicu s kvapkacími 
a striekacími manžetami. Redukčný ven  til a filter na ochranu pred tlakovým preťa  že 
ním a čiastočkami špiny je možné namontovať doda toč  ne. Kärcher Rain System® je 
mož   né individuálne prispôsobiť každej záhrade.

DÁŽĎ NA OBJEDNÁVKU! 

Časticový filter Redukčný ventil s filtrom T kus s reguláciou I-kus Koncovka Hrot 

K  Na ochranu systému Kärcher Rain 

System® pred čiastoč kami špi    ny

K  Filtračná vložka sa dá vybrať 

a vyčistiť

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipulá ciu

K  Vrátane prípojky na kohútik G3/4 

a prí pojky pre hadice sys tému 

Kärcher Rain System®

 

K  Na ochranu systému Kärcher Rain 

System® pred čiastoč kami špiny 

K  Filtračná vložka sa dá vybrať 

a vyčistiť

K  Znižuje vstupný tlak na hodno

 tu výstup né  ho tlaku 4 bar

K  Vrátane filtra

K  Vrátane prípojky na kohútik G3/4 

a prí pojky pre hadice sys   tému 

Kärcher Rain System®

K Na spojenie 3 hadíc  hadíc sys

tému Kärcher Rain System™  a 

kvapkacej hadice

K  Bočný výstup s regulovateľným 

prietokom

K  Umožňuje položiť 2 nezávislé 

hadicové vedenia 

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipuláciu 

K  2 ks v balení

K Na spojenie dvoch hadíc  hadice 

systému Kär cher Rain System®  

a kvapkacej hadice

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipulá ciu

K 2 ks v balení

K  Na uzavretie hadice Kärcher Rain 

System®

K  Na uzatvorenie kvap ka cej hadice

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipu lá ciu

K  2 ks v balení 

K  Na upevnenie hadíc systému 

Kärcher Rain System® a kvapka

cích hadíc v záhone

K  So značkovacou pomôckou 

pre optimálnu hĺbku zasunutia

K  5 ks v balení 

Kärcher Rain System® Kärcher Rain System®

Obj. č. 2.645-225.0 2.645-226.0 2.645-231.0 Obj. č. 2.645-232.0 2.645-233.0 2.645-237.0

Cena v €* 7,99 13,99 7,99 (3,995/kus) Cena v €* 4,99 (2,495/kus) 4,99 (2,495/kus) 4,99 (0,998/kus)

Kvapkacia manžeta Striekacie manžety Tesniaca manžeta Hadica Kärcher Rain System® Kvapkacia hadica 

K  Upevnenie na hadicu systému 

Kärcher Rain System®

K  Najjednoduchšia inštalácia vďaka 

manžete s ihlou

K  Individuálne nastaviteľný prietok 

vody

K  Kvapkanie nastaviteľné 

    od 0 do 10 l/h

K 5 ks v balení

K  Upevnenie na hadicu systému 

Kärcher Rain System® 

K Najjednoduchšia inštalácia vďaka 

manžete s ihlou

K  Prietok vody individuálne nasta

viteľný na hlave trysky 

    (od 0 do 55 l/h)

K  Nastaviteľný smer trysiek

K  5 ks v balení: 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

K Upevnenie na hadicu systému 

Kärcher Rain System®

K  Na opätovné uzatvorenie otvorov 

po manžete s ihlou

K  Najjednoduchšie upevnenie vďa

ka manžete 

K  S gumenou plochou zvnútra, 

ktorá utesňuje

K  5 ks v balení

K  Prívodná hadica systému Kärcher Rain System®

K  Kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety sa 

na ňu dajú perfektne upevniť 

K  Optimálne kombinovateľná pomocou spojovacích 

kusov

K  Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vply

vom počasia

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo 

K  Dá sa ľubovoľne skrátiť a kombinovať s kvapkacou 

hadicou

K  Efektívne zavlažovanie pozdĺž rastlín

K  Rovnomerné zavlažovanie po celej dĺžke

K  Dá sa ľubovoľne skrátiť a kombinovať so systémom 

Kärcher Rain System®

K  Možné predĺženie až na 50 m 

K  Optimálna prevádzka pri tlaku 2 bar

K  2vrstvová hadica s vnútornou časťou a textilným 

plášťom 

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

Kärcher Rain System® Kärcher Rain System®

Polomer striekania pri 2 bar 1,3 m Vnútorný priemer 1/2” 1/2” 1/2”

Polomer striekania pri 4 bar 1,8 m Dĺžka 10 m 10 m 25 m

Obj. č. 2.645-234.0 2.645-236.0 2.645-235.0 Obj. č. 2.645-227.0 2.645-229.0 2.645-228.0

Cena v €* 5,99 (1,198/kus) 10,99 5,99 (1,198/kus) Cena v €* 13,99 (1,399/meter) 15,99 (1,599/meter) 31,99 (1,279/meter)

Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.  
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Flexibilné pokladanie 

Pomocou spojovacích kusov sa dajú 
hadica a kvapkacia hadica systému  
Kärcher Rain System® navzájom 
ľubovoľne kombinovať.

Efektívne zavlažovanie kvapkaním

Spoľahlivé zavlažovanie pozdĺž 
rastlín. Vhodné na plochy dlhé až 
50 m.

PRIATEĽSKÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

BEZ
FTALÁTOV

ŠETRENIE
VODOU

EFEKTÍVNE & CIELENÉ
ZAVLAŽOVANIE

Časticový filter Redukčný ventil s filtrom T kus s reguláciou I-kus Koncovka Hrot 

K  Na ochranu systému Kärcher Rain 

System® pred čiastoč kami špi    ny

K  Filtračná vložka sa dá vybrať 

a vyčistiť

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipulá ciu

K  Vrátane prípojky na kohútik G3/4 

a prí pojky pre hadice sys tému 

Kärcher Rain System®

 

K  Na ochranu systému Kärcher Rain 

System® pred čiastoč kami špiny 

K  Filtračná vložka sa dá vybrať 

a vyčistiť

K  Znižuje vstupný tlak na hodno

 tu výstup né  ho tlaku 4 bar

K  Vrátane filtra

K  Vrátane prípojky na kohútik G3/4 

a prí pojky pre hadice sys   tému 

Kärcher Rain System®

K Na spojenie 3 hadíc  hadíc sys

tému Kärcher Rain System™  a 

kvapkacej hadice

K  Bočný výstup s regulovateľným 

prietokom

K  Umožňuje položiť 2 nezávislé 

hadicové vedenia 

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipuláciu 

K  2 ks v balení

K Na spojenie dvoch hadíc  hadice 

systému Kär cher Rain System®  

a kvapkacej hadice

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipulá ciu

K 2 ks v balení

K  Na uzavretie hadice Kärcher Rain 

System®

K  Na uzatvorenie kvap ka cej hadice

K  Ergonomický dizajn pre ľahkú 

manipu lá ciu

K  2 ks v balení 

K  Na upevnenie hadíc systému 

Kärcher Rain System® a kvapka

cích hadíc v záhone

K  So značkovacou pomôckou 

pre optimálnu hĺbku zasunutia

K  5 ks v balení 

Kärcher Rain System® Kärcher Rain System®

Obj. č. 2.645-225.0 2.645-226.0 2.645-231.0 Obj. č. 2.645-232.0 2.645-233.0 2.645-237.0

Cena v €* 7,99 13,99 7,99 (3,995/kus) Cena v €* 4,99 (2,495/kus) 4,99 (2,495/kus) 4,99 (0,998/kus)

Kvapkacia manžeta Striekacie manžety Tesniaca manžeta Hadica Kärcher Rain System® Kvapkacia hadica 

K  Upevnenie na hadicu systému 

Kärcher Rain System®

K  Najjednoduchšia inštalácia vďaka 

manžete s ihlou

K  Individuálne nastaviteľný prietok 

vody

K  Kvapkanie nastaviteľné 

    od 0 do 10 l/h

K 5 ks v balení

K  Upevnenie na hadicu systému 

Kärcher Rain System® 

K Najjednoduchšia inštalácia vďaka 

manžete s ihlou

K  Prietok vody individuálne nasta

viteľný na hlave trysky 

    (od 0 do 55 l/h)

K  Nastaviteľný smer trysiek

K  5 ks v balení: 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°

K Upevnenie na hadicu systému 

Kärcher Rain System®

K  Na opätovné uzatvorenie otvorov 

po manžete s ihlou

K  Najjednoduchšie upevnenie vďa

ka manžete 

K  S gumenou plochou zvnútra, 

ktorá utesňuje

K  5 ks v balení

K  Prívodná hadica systému Kärcher Rain System®

K  Kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety sa 

na ňu dajú perfektne upevniť 

K  Optimálne kombinovateľná pomocou spojovacích 

kusov

K  Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vply

vom počasia

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo 

K  Dá sa ľubovoľne skrátiť a kombinovať s kvapkacou 

hadicou

K  Efektívne zavlažovanie pozdĺž rastlín

K  Rovnomerné zavlažovanie po celej dĺžke

K  Dá sa ľubovoľne skrátiť a kombinovať so systémom 

Kärcher Rain System®

K  Možné predĺženie až na 50 m 

K  Optimálna prevádzka pri tlaku 2 bar

K  2vrstvová hadica s vnútornou časťou a textilným 

plášťom 

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

Kärcher Rain System® Kärcher Rain System®

Polomer striekania pri 2 bar 1,3 m Vnútorný priemer 1/2” 1/2” 1/2”

Polomer striekania pri 4 bar 1,8 m Dĺžka 10 m 10 m 25 m

Obj. č. 2.645-234.0 2.645-236.0 2.645-235.0 Obj. č. 2.645-227.0 2.645-229.0 2.645-228.0

Cena v €* 5,99 (1,198/kus) 10,99 5,99 (1,198/kus) Cena v €* 13,99 (1,399/meter) 15,99 (1,599/meter) 31,99 (1,279/meter)

Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.  
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Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť každej záhrade a perfektne 
spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby. Systém sa 
predáva v rôznych súpravách pripravených na napojenie: od základnej súpravy až 
po súpravu obsahujúcu praktický box na prenášanie. Vďaka rozdielnym striekacím 
a kvapkacím manžetám ako aj kvapkacej hadici je možné optimálne a cielené 
zavlažovanie – vhodné pre záhrady každej veľkosti a každý druh rastlín.

KÄRCHER RAIN SYSTEM® - SÚPRAVY PRE ZAVLAŽOVANIE NA MIERU

Súprava trysiek

K Doplnková súprava pre Kärcher Rain Box

K  Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System®

K  Na individuálne zavlažovanie rôznych rastlinných skupín 

K Obsahuje 5 kvapkacích manžiet

K Obsahuje 10 utesňovacích manžiet

K  Obsahuje 10 striekacích manžiet (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)

K Obsahuje 5 hrotov

Kärcher Rain System®

Obj. č. 2.645-239.0

Cena v €* 31,99
Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Súprava kvapkacích hadíc Spojovacia súprava

K Ideálna súprava na cielené zavlažovanie pozdĺž  

živých plotov a rastlín

K  Kompletná súprava pripravená na napojenie

K  Obsahuje 20 m kvapkaciu hadicu

K  Obsahuje časticový filter a koncovku

K Doplnková súprava pre Kärcher Rain Box

K  Na napojenie ďalších hadíc alebo kvapkacích hadíc 

systému Kärcher Rain System®

K  Obsahuje 4 Tkusy s reguláciou

K  Obsahuje 4 Ikusy

K  Obsahuje 5 koncoviek 

Kärcher Rain System®

Obj. č. 2.645-241.0 2.645-240.0

Cena v €* 42,99 21,99
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Cielené zavlažovanie

Kvapkacia manžeta s reguláciou prie
toku na cielené zavlažovanie priamo 
pri rastline.

Zavlažovanie kvetináčov

Kvetom v kvetináčoch na terase či 
balkóne je spoľahli   vo dopravená 
potrebná voda. 

Kärcher Rain Box

K Ideálna štartovacia súprava na efektívne zavlažovanie

K  Systém sa prispôsobí všetkým individuálnym podmienkam v záhrade

K  Súprava obsahuje varianty zavlažovania pre živé ploty, kríky, kvetinové a zeleninové záhony

K  Vrátane praktického plastového boxu na prenášanie

K  Obsahuje 10 m kvapkacej hadice a 15 m hadice Kärcher Rain System® (ako prívodná hadica alebo aj na po 

u ží  vanie rozprašovačov), 4 Tkusy s reguláciou prietoku vody, 4 Ikusy, 10 kvapkacích manžiet, 5 hro tov 

na upev nenie hadíc, 5 koncoviek, 1 filter a 2 spojky, 1 prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4

K  Príslušenstvo na objednávku: SensoTimer eco!ogic na zavlažovanie podľa potreby  

Kärcher Rain System®

Obj. č. 2.645-238.0

Cena v €* 85,99

Set na zavlažovanie kvetináčov

K Štartovacia súprava na zavlažovanie až 15 rastlín na balkóne a terase podľa potreby

K  Ideálna pre kvetináče a balkónové nádoby  jednoduchá montáž bez náradia

K  Obsahuje flexibilnú 1/2“ hadicu bez ftalátov (10 m), prípojku na kohútik G3/4 s redukciou G1/2 a hadico

vou spojkou na pripojenie na vodovodný kohútik

K  Obsahuje tenkú 4 mm hadicu bez ftalátov (10 m) na pripojenie na kvetináče

K  Vrátane 15 kvapkadiel, prietok vody regulovateľný od 0  do 10 l/h

K  Obsahuje 15 hrotov na upevnenie priamo na kvapkadlo alebo na upevnenie 4 mm hadice, 10 Tkusov 

na spojenie 4 mm hadíc a obsahuje koncovky (3 × malé, 1 × veľkú) na uzatvorenie hadíc

K  Individuálna konfigurovateľnosť a možnosť rozšírenia, napr. pomocou komponentov Kärcher Rain System® 

a aj systému SensoTimer eco!ogic na efektívne riadenie

Kärcher Rain System®

Obj. č. 2.645-276.0

Cena v €* 45,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 
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S Kärcherom sa zavlažovanie záhrady stáva veľkým potešením! Objavte napríklad 
našu novú kovovú multifunkčnú striekaciu pištoľ. Táto kvalitná pištoľ s náročným 
di zajnom ponúka 4 druhy rozstrekovaného prúdu. Inovačná technológia membrán 
sa postará o to, aby sa zabránilo kvapkaniu pri zmene druhu rozstrekovaného prú
du alebo pri vypínaní. Ďalší plusový bod: Individuálne nastaviteľná rukoväť je opat
rená pohodlnými mäkkými komponentmi a optimálne sedí v ruke.  Robustné kovo
 vé komponenty na pištoli podčiarkujú vysokú kvalitu značky Kärcher a predlžujú 
už aj tak dlhú životnosť produktu.

ZAVLAŽOVANIE PODĽA POTREBY

Multifunkčná kovová striekacia pištoľ Premium Kovová striekacia pištoľ Premium

K Nekvapká 

K  Kovové prvky pre zvláštnu odolnosť a dlhú život

nosť, elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia 

a ochrany

K  Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obslu

hovania

K  4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, horizon

tál ny plochý prúd, rozprašovaná hmla, perlový 

prúd

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od min. po max.

K  Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, perma

nentné zavlažovanie

K  Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obslu

hovania

K  Kovové prvky pre zvláštnu odolnosť a dlhú život

nosť

K  Elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia 

a o  ch  rany

K  Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný 

od bodového po kužeľový

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od min. po max.

K  Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, perma

nentné zavlažovanie

Postrekovače a pištole

Obj. č. 2.645-271.0 2.645-270.0

Cena v €* 25,99 19,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Jednoduchá zmena tvaru 
rozstreko vaného prúdu

Tvar rozstrekovaného prúdu 
sa dá kedykoľvek bez prob
lémov prispôsobiť potrebe 
zavlažovania.

Dobre sa hodí do ruky

Kvalitné mäkké komponen
 ty u  mož ňujú ergonomickú 
prácu bez šmý  ka nia a chrá
nia pred škodami.

Flexibilné prispôsobenie 
rukoväte

Otočná rukoväť sa dá opti
málne na   sta  viť podľa indi
viduálneho želania použí
vateľa.

Odolnosť voči kvapkaniu

Technológia dvojitej mem
brány sa stará o spoľahlivú 
ochranu pred kvapkaním 
pri zmene tvaru prúdu 
a po vyp  nutí.

Multifunkčná striekacia pištoľ Plus Striekacia pištoľ Plus 

K Nekvapká 

K  Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obslu

hovania

K  Elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia 

a ochrany

K  4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, hori

zontálny plochý prúd, rozprašovaná hmla, bodový 

prúd

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od min. po max.

K  Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, perma

nentné zavlažovanie

K  Otočná rukoväť pre možnosti individuálneho obslu

hovania

K  Elementy z mäkkého plastu pre viac pohodlia 

a och ra ny

K  Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný 

od bodového po kužeľový

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od min. po max.

K  Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, perma

nentné zavlažovanie

Postrekovače a pištole

Obj. č. 2.645-269.0 2.645-268.0

Cena v €* 17,99 12,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Regulovateľný postrekovač Postrekovač

K Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný 

od bodového po kužeľový

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od 0 po max.

K Krátka dráha prestavenia tvaru prúdu

K  Plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový 

prúd

K  Uzatvárateľný prietok vody 

Postrekovače a pištole

Obj. č. 2.645-267.0 2.645-264.0

Cena v €* 6,99 3,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Multifunkčná striekacia pištoľ Striekacia pištoľ

K Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný 

od bodového po kužeľový a sprchový prúd

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od min. po max.

K  Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, perma

nentné zavlažovanie

K Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný 

od bodového po kužeľový

K  Ergonomická regulácia prietoku jednou rukou 

od min. po max.

K  Jednoduchá aretácia spúšte pre pohodlné, perma

nentné zavlažovanie

Postrekovače a pištole

Obj. č. 2.645-266.0 2.645-265.0

Cena v €* 10,99 8,99
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Súprava s multifunkčnou striekacou 
pištoľou Plus Súprava so striekacou pištoľou

V zavlažovacej súprave sa nachádza

K  multifunkčná striekacia pištoľ Plus (2.645269.0)

K  univerzálna hadicová spojka Plus (2.645193.0)

K  univerzálna hadicová spojka Plus so systémom 

Aqua Stop (2.645194.0)

K  prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia 

G1/2 (2.645006.0)

V súprave sa nachádza

K  striekacia pištoľ (2.645265.0)

K  hadicová spojka pre 1/2" a 5/8"

K  hadicová spojka so systémom Aqua Stop pre 1/2" 

a 5/8"

K  prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia 

G1/2

Postrekovače a pištole

Obj. č. 2.645-290.0 2.645-289.0

Cena v €* 29,99 15,99

Súprava s postrekovačom Mosadzný postrekovač

V štartovacej súprave sa nachádza

K  postrekovač (2.645264.0)

K  hadicová spojka pre 1/2" a 5/8"

K  hadicová spojka so systémom Aqua Stop pre 1/2" 

a 5/8"

K  prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a redukcia 

G1/2

K Úchyt s gumeným krúžkom pre ľahkú manipuláciu

K Rozstrekovací prúd nastaviteľný od tvrdého 

po mäk  ký

Postrekovače a pištole

Obj. č. 2.645-288.0 2.645-054.0

Cena v €* 10,99 9,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Počas horúcich letných dní túžia ľudia a rastliny po ochladení. S novou záhradnou 
sprchou a tyčovými polievacími nadstavcami sa obratom ruky premení každá zá 
hra    da na osviežujúcu oázu! Praktická záhradná sprcha Kärcher tak neponúka iba 
radosť zo sprchovania, ale môže sa použiť aj na zavlažovanie rastlín. Postaví sa 
rýchlo a presviedča stabilným statívom a malou náročnosťou na miesto pri skla do
vaní. Ergonomický polievací tyčový nadstavec Kärcher Premium je taktiež maj
strovs    kým dielom z pohľadu perfekcionizmu a komfortu. Jeho všestranné možnosti 
využitia z neho robia univerzálneho pomocníka.

RADOSŤ V ZÁHRADE PRE CELÚ RODINU

Záhradná sprcha Nástenný držiak

K S trojnožkou a hrotom; postavená do 3 minút

K  Výškovo prestaviteľná od 1,50 do 2,20 m

K  Odnímateľný tyčový sprchovací a polievací nad

stavec (2v1)

K  Pohyblivá striekacia hlava (180°) so širokým spr

chovacím prúdom

K  Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia 

zapínania a vypínania

K  S pohodlným skladovaním nenáročným na miesto

K  Možnosť pripevnenia tyčových polievacích nad

stavcov pre použitie ako záhradnej sprchy

K  Môže sa používať aj na vnútorných stenách 

na odkladanie tyčových polievacích nadstavcov 

a ostatných rúrok (priemer rúrky 16 –20 mm)

K  Vrátane hmoždiniek a skrutiek

Sprcha a príslušenstvo

Obj. č. 2.645-181.0 2.645-182.0

Cena v €* 39,99 8,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Pre malých aj veľkých

Stlačením gombíka sa dá výška 
sprchy pohodlne jednou rukou nasta
vovať v rozsahu 1,50 m až 2,20 m.

Vaša predĺžená ruka

Pohodlné riešenie na univerzálne 
používanie – od zavlažovania pôdy až 
po prácu nad hlavou.

Polievací tyčový nadstavec Premium Polievací nadstavec Plus Tyčový polievací nadstavec

K  Nastavenie prietoku vody jednou 

ru  kou a funkcia zapínania a vypí

nania 

K  6 tvarov rozstrekovacieho prúdu

K Pohyblivá striekacia hlava (180°)

K  Komfortná možnosť zavesenia

K  Teleskopická tyč (70 –105 cm)

K  Nastavenie prietoku vody 

jednou rukou a funkcia za 

pínania a vypínania 

K  6 tvarov rozstrekovacieho 

prúdu

K Pohyblivá striekacia hlava 

(180°)

K  Komfortná možnosť zavesenia

K  Nastavenie prietoku vody jed 

nou rukou, funkcia zapínania 

a vypínania 

K  6 tvarov rozstrekovacieho prú  du

Tyčové polievacie nadstavce

Obj. č. 2.645-137.0 2.645-158.0 2.645-157.0

Cena v €* 25,99 21,99 17,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Je jedno, o aký priemer hadice ide, či 1/2”, 5/8” alebo 3/4”: Extra tesné hadicové 
spoj  ky Kärcher vždy sedia – zaručene. Okrem toho univerzálne hadicové spojky 
pre  sviedčajú vynikajúcou stabilitou a maximálnou pevnosťou v ťahu a odolnosťou 
voči prelomeniu. Spojky sa predávajú so systémom Aqua Stop alebo bez systému 
Aqua Stop. Uni ver zálna spojka Premium má navyše upevnenie hadice z hliníka 
a ú  chyty z mäkkého plas  tu na ešte lepšiu manipuláciu. Samozrejme sú všetky ná  
suvné systémy Kärcher kompatibilné so všetkými bežne predávanými klik systé 
mami.

JEDNA SPOJKA – TRI PRIEMERY

3/4” = 19 mm

5/8” = 15 mm 

1/2” = 13 mm 

Univerzálna hadicová 
spojka Premium

Univerzálna hadicová 
spojka Premium  Aqua Stop

Univerzálna hadicová 
spojka Plus

Univerzálna hadicová 
spojka Plus  Aqua Stop 2-cestný rozvádzač 3-cestný rozvádzač 2-cestná spojka 3-cestná spojka

K Robustný držiak hadi

 ce z hliníka 

K Úchyty z mäkkého 

plas     tu pre ľahkú mani

puláciu

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hrad  né hadice

K Robustný držiak hadi

 ce z hliníka 

K Úchyty z mäkkého 

plas    t     u pre ľahkú ma  ni

puláciu

K Odpájanie bez roz stre

 ku vďaka systému 

Aqua Stop

K  Použiteľná na všetky 

bežné záhradné hadice

K Úchyty z mäkkého 

plastu pre ľahkú ma  ni 

puláciu 

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné 

záhradné hadice

K Úchyty z mäkkého 

plastu pre ľahkú mani

puláciu

K Odpájanie bez roz stre 

 ku vďaka systému 

Aqua Stop

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hrad      né hadice

K 2 nezávislé regulova

teľné prípojky vody

K Ideálne sa hodí na pri

pojenie dvoch hadíc 

na jeden vodovodný 

kohútik so závitom 

G3/4

K Prípojka na vodovodný 

kohútik G3/4 s reduk

ciou G1/2

K Prípojka na vodovodný 

kohútik so závitom G1 

a redukciou G3/4

K Umožňuje zavlažo va

nie až s 3 hadicami 

súčasne

K 3 nezávislé, bezstup

ňo  vé regulátory

K S 3 prípojkami na vo 

do vodný kohútik

K 2cestná spojka 

na spojenie dvoch 

hadíc 

K Robustný dizajn

K 3cestná spojka 

na spojenie troch 

hadíc

K Robustný dizajn

Násuvné hadicové systémy Násuvné hadicové systémy

Obj. č. 2.645-195.0 2.645-196.0 2.645-193.0 2.645-194.0 Obj. č. 2.645-199.0 2.645-200.0 2.645-008.0 2.645-009.0

Cena v €* 6,99 8,99 4,99 5,99 Cena v €* 10,99 29,99 1,99 2,99

Univerzálna hadicová 
spojka

Univerzálna hadicová 
spojka  Aqua Stop

Univerzálna spojka 
na opravu hadíc

Regulačný ventil
Prípojka na vodovodný 
kohútik pre vnútorné 
armatúry

Prípojka na vodovodný 
kohútik G3/4 s reduk-
ciou G1/2

Prípojka na vodovodný 
kohútik G1 s redukciou 
G3/4

Strojová prípojka 
G1/2  I  G3/4

K Ergonomický dizajn 

pre ľahkú manipuláciu

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hrad     né hadice

K Ergonomický dizajn 

pre ľahkú manipuláciu

K Odpájanie bez rozstreku 

vďaka systému Aqua 

Stop 

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hradné hadice

K Ergonomický dizajn 

pre ľahkú manipuláciu

K Na spájanie alebo 

opra    vu dvoch hadíc

K Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hradné hadice

K Na reguláciu prietoku

K Vrátane 2cestnej 

spojky

K Na spojenie hadice 

a zavlažovača alebo 

2 hadíc

K Pre všetky dostupné 

kliksystémy a spojky

K Umožňuje pripojenie 

zá  hradnej hadice 

na vo       dovodný kohútik 

v do   me

K Pevné uchytenie po          

mo  cou vnútorného 

závitu z mosadze

K Ochrana závitu 

pre ľahkú fixáciu

K Obzvlášť odolná

K Redukcia umožňuje 

pripojenie na 2 veľ

kosti závitov

K Obzvlášť odolná

K Redukcia umožňuje 

pripojenie na 2 veľ

kosti závitov

K  Hodí sa hlavne na pri   

pojenie na zá  hradné 

čerpadlá Kär      cher

K Na pripojenie hadico

vý   ch      spojok a napr. za   

vlažovačov s vnú tor 

ným závitom

Násuvné hadicové systémy Násuvné hadicové systémy

Obj. č. 2.645-191.0 2.645-192.0 2.645-197.0 2.645-198.0 Obj. č. 2.645-010.0 2.645-006.0 2.645-007.0 2.645-098.0 l -099.0

Cena v €* 3,99 4,99 3,99 10,99 Cena v €* 5,99 1,99 1,99 1,99 l 1,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm. *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Aqua Stop

Pre bezpečné odpájanie bez roz
streko vania.

3-cestný rozvádzač

Kvalitný 3cestný rozvádzač 
s 3 nezávislými regulátormi.

Univerzálna hadicová 
spojka Premium

Univerzálna hadicová 
spojka Premium  Aqua Stop

Univerzálna hadicová 
spojka Plus

Univerzálna hadicová 
spojka Plus  Aqua Stop 2-cestný rozvádzač 3-cestný rozvádzač 2-cestná spojka 3-cestná spojka

K Robustný držiak hadi

 ce z hliníka 

K Úchyty z mäkkého 

plas     tu pre ľahkú mani

puláciu

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hrad  né hadice

K Robustný držiak hadi

 ce z hliníka 

K Úchyty z mäkkého 

plas    t     u pre ľahkú ma  ni

puláciu

K Odpájanie bez roz stre

 ku vďaka systému 

Aqua Stop

K  Použiteľná na všetky 

bežné záhradné hadice

K Úchyty z mäkkého 

plastu pre ľahkú ma  ni 

puláciu 

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné 

záhradné hadice

K Úchyty z mäkkého 

plastu pre ľahkú mani

puláciu

K Odpájanie bez roz stre 

 ku vďaka systému 

Aqua Stop

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hrad      né hadice

K 2 nezávislé regulova

teľné prípojky vody

K Ideálne sa hodí na pri

pojenie dvoch hadíc 

na jeden vodovodný 

kohútik so závitom 

G3/4

K Prípojka na vodovodný 

kohútik G3/4 s reduk

ciou G1/2

K Prípojka na vodovodný 

kohútik so závitom G1 

a redukciou G3/4

K Umožňuje zavlažo va

nie až s 3 hadicami 

súčasne

K 3 nezávislé, bezstup

ňo  vé regulátory

K S 3 prípojkami na vo 

do vodný kohútik

K 2cestná spojka 

na spojenie dvoch 

hadíc 

K Robustný dizajn

K 3cestná spojka 

na spojenie troch 

hadíc

K Robustný dizajn

Násuvné hadicové systémy Násuvné hadicové systémy

Obj. č. 2.645-195.0 2.645-196.0 2.645-193.0 2.645-194.0 Obj. č. 2.645-199.0 2.645-200.0 2.645-008.0 2.645-009.0

Cena v €* 6,99 8,99 4,99 5,99 Cena v €* 10,99 29,99 1,99 2,99

Univerzálna hadicová 
spojka

Univerzálna hadicová 
spojka  Aqua Stop

Univerzálna spojka 
na opravu hadíc

Regulačný ventil
Prípojka na vodovodný 
kohútik pre vnútorné 
armatúry

Prípojka na vodovodný 
kohútik G3/4 s reduk-
ciou G1/2

Prípojka na vodovodný 
kohútik G1 s redukciou 
G3/4

Strojová prípojka 
G1/2  I  G3/4

K Ergonomický dizajn 

pre ľahkú manipuláciu

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hrad     né hadice

K Ergonomický dizajn 

pre ľahkú manipuláciu

K Odpájanie bez rozstreku 

vďaka systému Aqua 

Stop 

K  Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hradné hadice

K Ergonomický dizajn 

pre ľahkú manipuláciu

K Na spájanie alebo 

opra    vu dvoch hadíc

K Univerzálne použiteľná 

na všetky bežné zá 

hradné hadice

K Na reguláciu prietoku

K Vrátane 2cestnej 

spojky

K Na spojenie hadice 

a zavlažovača alebo 

2 hadíc

K Pre všetky dostupné 

kliksystémy a spojky

K Umožňuje pripojenie 

zá  hradnej hadice 

na vo       dovodný kohútik 

v do   me

K Pevné uchytenie po          

mo  cou vnútorného 

závitu z mosadze

K Ochrana závitu 

pre ľahkú fixáciu

K Obzvlášť odolná

K Redukcia umožňuje 

pripojenie na 2 veľ

kosti závitov

K Obzvlášť odolná

K Redukcia umožňuje 

pripojenie na 2 veľ

kosti závitov

K  Hodí sa hlavne na pri   

pojenie na zá  hradné 

čerpadlá Kär      cher

K Na pripojenie hadico

vý   ch      spojok a napr. za   

vlažovačov s vnú tor 

ným závitom

Násuvné hadicové systémy Násuvné hadicové systémy

Obj. č. 2.645-191.0 2.645-192.0 2.645-197.0 2.645-198.0 Obj. č. 2.645-010.0 2.645-006.0 2.645-007.0 2.645-098.0 l -099.0

Cena v €* 3,99 4,99 3,99 10,99 Cena v €* 5,99 1,99 1,99 1,99 l 1,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm. *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Kvalitný rad mosadzných produktov od firmy Kärcher bol vyvinutý špeciálne 
na ná                ročné používanie v záhrade. Odolné produkty vynikajú excelentným spra co
va      ním a príkladnou dlhou životnosťou. Rad mosadzných produktov tým nespĺňa iba 
vy   so   ké nároky spoločnosti Kärcher na kvalitu, ale presviedča aj ohľadom ekolo gic
 ky zmysluplného využívania materiálu na predchádzanie vzniku odpadu.

ZAVLAŽOVANIE, KTORÉ MÁ FILIPA

Mosadzná hadicová spojka
1/2” a 5/8”

Mosadzná hadicová spojka
1/2” a 5/8” Aqua Stop

Mosadzná hadicová spojka
3/4” Mosadzná 2-cestná spojka Mosadzná 3-cestná spojka

Mosadzná prípojka na vodo-
vod          ný kohútik G3/4 s reduk-
ciou G1/2

K Kvalitná hadicová spojka z mo  

sadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú     

chy  te pre ľahkú manipu lá ciu 

a lepšiu fixáciu

K Hodí sa pre hadice 1/2” a 5/8”

K Kvalitná hadicová spojka z mo   

sadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú   

chy        te pre ľahkú manipulá ciu 

a lepšiu fixáciu

K Odpájanie bez rozstreku vďa ka 

systému Aqua Stop

K Hodí sa pre hadice 1/2” a 5/8”

K Kvalitná hadicová spojka z mo 

sadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú    

chyte pre ľahkú manipuláciu 

a lepšiu fixáciu

K Hodí sa pre hadice 3/4”

K Na spojenie dvoch hadíc 

a na predĺženie hadice

K Z odolnej mosadze

K Na spojenie troch hadíc

K Umožňuje položiť 2 nezávislé 

hadicové vedenia

K Z odolnej mosadze

K Kvalitná prípojka na vodovodný 

kohútik z mosadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú  

chy    te pre ľahkú manipuláciu 

a  lepšiu fixáciu

K Redukcia umožňuje pripojenie 

na 2 veľkosti závitov

Rad mosadzných produktov Rad mosadzných produktov

Obj. č. 2.645-015.0 2.645-017.0 2.645-016.0 Obj. č. 2.645-100.0 2.645-101.0 2.645-013.0

Cena v €* 7,99 8,99 8,99 Cena v €* 4,99 7,99 4,99

Mosadzná hadicová spojka
3/4” Aqua Stop

Mosadzná spojka na opravu 
hadíc 1/2” a 5/8”

Mosadzná spojka na opravu 
hadíc  3/4” Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1 Mosadzný postrekovač

K Kvalitná hadicová spojka z mo   

sadze

K Pohodlný gumený krúžok 

na úchyte pre ľahkú manipu láciu 

a lepšiu fixáciu

K Odpájanie bez rozstreku vďaka 

systému Aqua Stop

K Hodí sa pre hadice 3/4”

K Na spojenie hadíc s vnú tor ným 

priemerom 1/2“ a 5/8” 

K Na opravu poškodenej hadice

K Z odolnej mosadze

K Na spojenie hadíc s vnútorným 

priemerom 3/4” 

K Na opravu poškodenej hadice

K Z odolnej mosadze

K Nový materiál

K Umožňuje pripojenie zá  hradnej hadice na vo      

dovodný kohútik v do   me

K Pevné uchytenie po           mo  cou vnútorného závitu 

z mosadze

K Ochrana závitu pre ľahkú fixáciu

K Úchyt s gumeným krúžkom pre ľahkú manipuláciu

K Rozstrekovací prúd nastaviteľný od tvrdého 

po mäkký

  

Rad mosadzných produktov Rad mosadzných produktov

Obj. č. 2.645-018.0 2.645-102.0 2.645-103.0 Obj. č. 2.645-014.0 2.645-054.0

Cena v €* 9,99 8,99 9,99 Cena v €* 4,99 9,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm. *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Ůchyty

Pohodlný úchyt vďaka mäkkému 
plasto   vému krúžku. 

Praktická obsluha

Kompatibilné so všetkými bežnými 
kliksystémami.

Mosadzná hadicová spojka
1/2” a 5/8”

Mosadzná hadicová spojka
1/2” a 5/8” Aqua Stop

Mosadzná hadicová spojka
3/4” Mosadzná 2-cestná spojka Mosadzná 3-cestná spojka

Mosadzná prípojka na vodo-
vod          ný kohútik G3/4 s reduk-
ciou G1/2

K Kvalitná hadicová spojka z mo  

sadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú     

chy  te pre ľahkú manipu lá ciu 

a lepšiu fixáciu

K Hodí sa pre hadice 1/2” a 5/8”

K Kvalitná hadicová spojka z mo   

sadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú   

chy        te pre ľahkú manipulá ciu 

a lepšiu fixáciu

K Odpájanie bez rozstreku vďa ka 

systému Aqua Stop

K Hodí sa pre hadice 1/2” a 5/8”

K Kvalitná hadicová spojka z mo 

sadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú    

chyte pre ľahkú manipuláciu 

a lepšiu fixáciu

K Hodí sa pre hadice 3/4”

K Na spojenie dvoch hadíc 

a na predĺženie hadice

K Z odolnej mosadze

K Na spojenie troch hadíc

K Umožňuje položiť 2 nezávislé 

hadicové vedenia

K Z odolnej mosadze

K Kvalitná prípojka na vodovodný 

kohútik z mosadze

K Pohodlný gumený krúžok na ú  

chy    te pre ľahkú manipuláciu 

a  lepšiu fixáciu

K Redukcia umožňuje pripojenie 

na 2 veľkosti závitov

Rad mosadzných produktov Rad mosadzných produktov

Obj. č. 2.645-015.0 2.645-017.0 2.645-016.0 Obj. č. 2.645-100.0 2.645-101.0 2.645-013.0

Cena v €* 7,99 8,99 8,99 Cena v €* 4,99 7,99 4,99

Mosadzná hadicová spojka
3/4” Aqua Stop

Mosadzná spojka na opravu 
hadíc 1/2” a 5/8”

Mosadzná spojka na opravu 
hadíc  3/4” Mosadzná prípojka na vodovodný kohútik G1 Mosadzný postrekovač

K Kvalitná hadicová spojka z mo   

sadze

K Pohodlný gumený krúžok 

na úchyte pre ľahkú manipu láciu 

a lepšiu fixáciu

K Odpájanie bez rozstreku vďaka 

systému Aqua Stop

K Hodí sa pre hadice 3/4”

K Na spojenie hadíc s vnú tor ným 

priemerom 1/2“ a 5/8” 

K Na opravu poškodenej hadice

K Z odolnej mosadze

K Na spojenie hadíc s vnútorným 

priemerom 3/4” 

K Na opravu poškodenej hadice

K Z odolnej mosadze

K Nový materiál

K Umožňuje pripojenie zá  hradnej hadice na vo      

dovodný kohútik v do   me

K Pevné uchytenie po           mo  cou vnútorného závitu 

z mosadze

K Ochrana závitu pre ľahkú fixáciu

K Úchyt s gumeným krúžkom pre ľahkú manipuláciu

K Rozstrekovací prúd nastaviteľný od tvrdého 

po mäkký

  

Rad mosadzných produktov Rad mosadzných produktov

Obj. č. 2.645-018.0 2.645-102.0 2.645-103.0 Obj. č. 2.645-014.0 2.645-054.0

Cena v €* 9,99 8,99 9,99 Cena v €* 4,99 9,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm. *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.
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Kruhový zavlažovač  
RS 130/3

Kruhový zavlažovač  
RS 120/2

Impulzný, kruhový
a sektorový zavlažovač PS 300

K Robustné kovové ramená

K Max. zavlažovaná plo

cha 2) 133 m2

K Nastaviteľný uhol striekania

K Max. zavlažovaná plo

cha 2) 113 m2

K Zavlažovaná plocha 30 – 360° 

K Nastaviteľný uhol striekania, 

napr. na polievanie pod stromami

K Pevný hrot pre nerovný alebo 

sv ahovitý podklad

K Max. zavlažovaná plocha2) 706 m2

Zavlažovače

Dosah striekania ø (m) m2 ø (m) m2 ø (m) m2

 Pri 2 bar ≤ 11 ≤ 95 ≤ 8 ≤ 50 ≤ 25 ≤ 490

 Pri 4 bar ≤ 13 ≤ 133 ≤ 12 ≤ 113 ≤ 30 ≤ 706

Rozstrekovací prúd

Obj. č. 2.645-019.0 2.645-020.0 2.645-023.0

Cena v €* 17,99 15,99 19,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

CS  90 Vario

CS  90 Vario
CS  90 Spike

CS  90 Spike

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike
l CS 90 Vario

Multifunkčný plošný zavlažovač,
MS 100 so 6 možnosťami nastavenia

K Pevný hrot pre nerovný alebo svahovitý podklad

K Max. zavlažovaná plocha2) 64 m2

K Prídavný adaptér na zavlažovanie pravouhlých 

plôch (CS 90 Vario)

K Rôzne tvary zavlažovania vďaka 6 rôznym tvarom 

trysiek

K Nástenný držiak

K Max. zavlažovaná plocha2) 78 m2

Zavlažovače

Dosah striekania ø (m) m2 ø (m) m2

 Pri 2 bar ≤ 9 ≤ 64 ≤ 8,4 ≤ 55

 Pri 4 bar ≤ 9 ≤ 64 ≤ 10 ≤ 78

Rozstrekovací prúd

Obj. č. 2.645-024.0 l-025.0 2.645-026.0

Cena v €* 6,99 l 6,99 11,99
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Variabilná šírka zavlažovania

Vypnutím trysiek je možné 
regulovať šírku zavlažova
nia.

V suchu

Prietok vody a zavlažovanú 
plochu nastavíte bez po 
strie     kania vodou. 

Pohodlné nastavovanie 

Ochrana proti postriekaniu 
chráni po   užívateľa počas 
nastavovania zavla žovača. 

Štvorcový zavlažovač

Bezstupňovo nastaviteľná 
zavla žovaná plocha – max. 
do 320 m².

Štvorcový zavlažovač  
OS 5.320 SV

Štvorcový zavlažovač  
OS 5.320 S

Štvorcový zavlažovač  
OS 3.220

K  Plynulé nastavovanie dosahu

K  Hnacie zariadenie s obzvlášť 

dlhou životnosťou

K  Pohodlné nastavovanie vďaka 

ochrane proti po  striekaniu 

K  Nastaviteľný prietok vody 

(0 – max)

K  Max. zavlažovaná plo

cha 2) 320 m²

K  Regulácia šírky zavlažovania 

K  Plynulé nastavovanie dosahu

K  Hnacie zariadenie s obzvlášť 

dlhou životnosťou

K  Pohodlné nastavovanie vďaka 

ochrane proti po  striekaniu 

K  Nastaviteľný prietok vody 

(0 – max)

K  Max. zavlažovaná plo

cha 2) 320 m²

K  Plynulé nastavovanie dosahu

K  Hnacie zariadenie s obzvlášť 

dlhou životnosťou

K  Max. zavlažovaná plo

cha 2)220 m²

Zavlažovače

Dosah striekania Dĺžka (m) Šírka (m) m2 Dĺžka (m) Šírka (m) m2 Dĺžka (m) Šírka (m) m2

 Pri 2 bar 516 512 25190 516 12 60190 514 9 45120

 Pri 4 bar 620 616 36320 620 16 100320 617 13 80220

Rozstrekovací prúd

Obj. č. 2.645-135.0 2.645-134.0 2.645-133.0

Cena v €* 45,99 42,99 22,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 2) Všetky údaje o zavlažovanej ploche sa vzťahujú na systémový tlak 4 bar.

 Technická optimalizácia pre dlhšiu životnosť
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Vyššia mobilita, menej ťahania a mykania: Nové hadicové vozíky výrazne uľahčujú 
prácu v záhrade. Hadica sa konečne nemusí namáhavo ťahať záhradou, ale po  hodl
 ne sa premiestni pomocou hadicového vozíka z A do B.  
Takto ľahko a elegantne obídete prekážky. Hadica sa pritom jednoducho odvinie 
a po celej dĺžke trasy sa položí na zem. Dlhá časť hadice sa jednoducho pripojí 
na vo  dovodný kohútik a krátka hadica sa použije na polievanie. Výsledok: Nie je 
nutné trápiť sa s ťahaním hadice, vozík sa nepreklápa a dochádza k výrazne men
ším poškodeniam.

NOVÁ VOĽNOSŤ POHYBU 

Kovový hadicový vozík 
HT 80 M Kit

Kovový hadicový vozík 
HT 80 M Hadicová súprava s prípoj  kami

K  Ako hadicový vozík HT 80 M 

K  S hadicou 20 m 1/2”PrimoFlex® 

Plus 2.645144.0, str      iekacou 

pištoľou Plus 2.645268.0, 

4 univerzál ny  mi hadicovými 

spoj kami Plus (3 x 2.645193.0, 

1 x 2.645194.0) a prípojkou 

na vodovodný kohútik G3/4

K  Oceľový rám a bubon robustný 

a odolný voči hrdzi 

K  Protišmyková, ergonomická 

rukoväť

K  Výškovo prestaviteľná vidlica 

na posúvanie

K  Vedenie hadice a voľne otočná 

ručná kľuka

K  Zahnutá hadicová prípojka

K  S dvomi univerzálnymi hadi co 

vý  mi spojkami Plus 

     (2.645193.0)

K Na spojenie hadicového vozíka 

a hadicového bubna s vodovod

ným kohútikom

K Hodí sa pre všetky bežné pro

dukty

K Prípojka na vodovodný kohútik 

G3/4 s redukciou G1/2 

     (2.645006.0)

K 2 × univerzálna hadicová spojka  

(2.645191.0)

K 1,5 m 5/8“ hadica PrimoFlex®

Mobilné odkladanie hadíc

Kapacity hadíc

1/2” (13 mm) Max. 80 m Max. 80 m 

5/8” (15 mm) Max. 60 m Max. 60 m 

3/4” (19 mm) Max. 40 m Max. 40 m 

Obj. č. 2.645-043.0 2.645-042.0 2.645-122.0

Cena v €* 179,99 99,99 11,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Robustnosť a dlhá životnosť

Kvalitný kovový hadicový 
vozík pre náročných záhrad
károv.

Kompaktný komfort

Nové hadicové vozíky Kär
cher sú maximálne nená
ročné na miesto pri od  kla
daní. 

Viac pohyblivosti

Koniec namáhavému ťa  ha
niu hadice: S novým hadico
vým vozíkom sa ľahko a ele
gantne vyhnete všetkým 
pre káž kam.

Štýlová mobilita

Krátky koniec hadice jedno
ducho po  ložte cez hák, prí
slušenstvo odložte priamo 
na zariadení a hadicový 
vo        zík prepravte pohodlne 
k miestu použitia.

Hadicový vozík HT 4.500 Hadicový vozík HT 4.520 Kit 1/2” Hadicový vozík HT 3.420 Kit 1/2”

K  Protišmyková, ergonomická 

rukoväť

K  Výškovo prestaviteľná vidlica 

na posúvanie

K  Sklápanie pre úsporu miesta

K  Zahnutá hadicová prípojka

K  Možnosť upevnenia pre polie va

 cí tyčový nadstavec alebo po 

strekovač

K  Zvýšená mobilita vďaka  od     kla    

daciemu háku pre krátku hadicu

K  2 hadicové spojky

K  Zmontovaný

K  Ako HT 4.500

K  HT 4.520 Kit 1/2" s 20 m 1/2“ 

hadicou PrimoFlex®

K  Postrekovač (2.645264.0), 

3 hadicové spojky,  1 ha  di co vá 

spojka so systé mom Aqua Stop, 

prípojka na vo   do vodný kohútik 

G3/4 a redukcia G1/2

K  Zmontovaný

K  HT 3.420 Kit 1/2" s 20 m 1/2“ 

hadicou PrimoFlex® 

K  Výškovo prestaviteľná vidlica 

na posúvanie

K  Sklápanie pre úsporu miesta

K  Postrekovač (2.645264.0), 

3 hadicové spojky, 1 hadicová 

spojka so systémom Aqua Stop, 

prípojka na vodovodný kohútik 

G3/4 a redukcia G1/2

K  Zmontovaný

Mobilné odkladanie hadíc

Kapacity hadíc

1/2” (13 mm) Max. 50 m Max. 50 m Max. 40 m

5/8” (15 mm) Max. 35 m Max. 35 m Max. 30 m

3/4” (19 mm) Max. 23 m Max. 23 m Max. 20 m

Obj. č. 2.645-170.0 2.645-168.0 2.645-166.0

Cena v €* 64,99 79,99 69,99
*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

Kovový hadicový vozík 
HT 80 M Kit

Kovový hadicový vozík 
HT 80 M Hadicová súprava s prípoj  kami

K  Ako hadicový vozík HT 80 M 

K  S hadicou 20 m 1/2”PrimoFlex® 

Plus 2.645144.0, str      iekacou 

pištoľou Plus 2.645268.0, 

4 univerzál ny  mi hadicovými 

spoj kami Plus (3 x 2.645193.0, 

1 x 2.645194.0) a prípojkou 

na vodovodný kohútik G3/4

K  Oceľový rám a bubon robustný 

a odolný voči hrdzi 

K  Protišmyková, ergonomická 

rukoväť

K  Výškovo prestaviteľná vidlica 

na posúvanie

K  Vedenie hadice a voľne otočná 

ručná kľuka

K  Zahnutá hadicová prípojka

K  S dvomi univerzálnymi hadi co 

vý  mi spojkami Plus 

     (2.645193.0)

K Na spojenie hadicového vozíka 

a hadicového bubna s vodovod

ným kohútikom

K Hodí sa pre všetky bežné pro

dukty

K Prípojka na vodovodný kohútik 

G3/4 s redukciou G1/2 

     (2.645006.0)

K 2 × univerzálna hadicová spojka  

(2.645191.0)

K 1,5 m 5/8“ hadica PrimoFlex®

Mobilné odkladanie hadíc

Kapacity hadíc

1/2” (13 mm) Max. 80 m Max. 80 m 

5/8” (15 mm) Max. 60 m Max. 60 m 

3/4” (19 mm) Max. 40 m Max. 40 m 

Obj. č. 2.645-043.0 2.645-042.0 2.645-122.0

Cena v €* 179,99 99,99 11,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.
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Koniec nebezpečnému potkýnaniu sa a neuprataným hadiciam. Pomocou praktic
kých odkladacích systémov Kärcher sa dajú hadice elegantne odložiť a v prípade 
pot    reby zas rýchlo vybrať. Príkladom je hadicový box CR 7.220 Automatic radu 
Premium: hadicový box je vybavený rovnomerným automatickým vťahovaním ha 
di  ce, integ ro      vaným nastavovaním uhla a funkciou natáčania o 180°. Alebo kompakt
  ný hadico  vý box CR 3.110 s tenkou 10 metrovou hadicou: ideálny na polievanie 
na balkó noch a strešných terasách. Mimochodom: Hadicový box CR 3.110 Balcony 
sa dá vďa           ka vhodnej prípojke na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry 
namontovať aj na vnútorné vodovodné kohútiky.

DOKONALOSŤ ODKLADANIA HADÍC

Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic Kompaktný hadicový box CR 3.110 Balcony

K  S automatickým a usporiadaným vťahovaním hadice 

K  Vyťahovanie hadice s ľahkým chodom

K  Plochý nástenný držiak s úsporou miesta

K  Natáčanie od 0° do 180°

K  Nastaviteľná zarážka natáčania predchádza poškode

niu stien a predmetov vedľa hadicového boxu

K  Vrátane 20 plus 2 m kvalitnej 1/2” hadice neobsahu

júcej ftaláty, postrekovača (2.645264.0), 1 hadico

vej spojky, 1 hadicovej spojky so systémom Aqua 

Stop, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 a reduk

cie G1/2

K  Pohodlné odkladanie príslušenstva 

K  Zmontovaný

K Prvý hadicový bubon na zavlažovanie na balkónoch, 

strešných terasách a v malých záhradách

K  Nezaberá veľa miesta, možnosť uskladnenia v byte

K  Žiadne znečistenie alebo vytekanie vody v byte

K  Pohodlné a rýchle navíjanie a odvíjanie

K  Prívodná hadica a príslušenstvo sa odkladá priamo 

na hadicovom boxe  

K Vrátane 10 plus 2 m kvalitnej hadice neobsahujúcej 

fta   láty, postrekovača (2.645264.0), 2 hadicových 

spojok so systémom Aqua Stop na odpájanie 

bez roz        streku, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 

a re    duk  cie G1/2, plochého nástenného držiaka, pri  

po jo vacích adaptérov pre vonkajšie a vnútorné 

vodovodné kohútiky 

K  Zmontovaný 

Stacionárne odkladanie hadíc

Kapacita hadíc 1/2” (13 mm) = max. 20 m 5/16” (8 mm) = max. 10 m

Obj. č. 2.645-218.0 2.645-210.0

Cena v €* 159,- 47,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

210

HADICE A ODKLADANIE HADÍC

ZÁ
H

R
A

D
A



Funkčný a nevtieravý

Neostáva visieť, jeho vzhľad neruší: 
Nástenný držiak s extra plochým 
vyhotovením pôsobí veľmi decentne. 
CR 7.220 Automatic sa dá bezpečne 
zavesiť – a aj opäť zložiť.

Vždy rýchlo poruke

Žiaden neporiadok, žiadne hľadanie: 
Nové držiaky hadíc a hadicové bubny 
ponúkajú dostatok odkladacieho 
pries toru pre vaše záhradné 
príslušenstvo.

Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic Kompaktný hadicový box CR 3.110 Balcony

K  S automatickým a usporiadaným vťahovaním hadice 

K  Vyťahovanie hadice s ľahkým chodom

K  Plochý nástenný držiak s úsporou miesta

K  Natáčanie od 0° do 180°

K  Nastaviteľná zarážka natáčania predchádza poškode

niu stien a predmetov vedľa hadicového boxu

K  Vrátane 20 plus 2 m kvalitnej 1/2” hadice neobsahu

júcej ftaláty, postrekovača (2.645264.0), 1 hadico

vej spojky, 1 hadicovej spojky so systémom Aqua 

Stop, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 a reduk

cie G1/2

K  Pohodlné odkladanie príslušenstva 

K  Zmontovaný

K Prvý hadicový bubon na zavlažovanie na balkónoch, 

strešných terasách a v malých záhradách

K  Nezaberá veľa miesta, možnosť uskladnenia v byte

K  Žiadne znečistenie alebo vytekanie vody v byte

K  Pohodlné a rýchle navíjanie a odvíjanie

K  Prívodná hadica a príslušenstvo sa odkladá priamo 

na hadicovom boxe  

K Vrátane 10 plus 2 m kvalitnej hadice neobsahujúcej 

fta   láty, postrekovača (2.645264.0), 2 hadicových 

spojok so systémom Aqua Stop na odpájanie 

bez roz        streku, prípojky na vodovodný kohútik G3/4 

a re    duk  cie G1/2, plochého nástenného držiaka, pri  

po jo vacích adaptérov pre vonkajšie a vnútorné 

vodovodné kohútiky 

K  Zmontovaný 

Stacionárne odkladanie hadíc

Kapacita hadíc 1/2” (13 mm) = max. 20 m 5/16” (8 mm) = max. 10 m

Obj. č. 2.645-218.0 2.645-210.0

Cena v €* 159,- 47,99
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Držiak hadice Premium s boxom Držiak hadice Plus Držiak na hadicu

K  Praktické a úsporné odkladanie 

hadíc

K  Možnosť odkladania postreko 

vačov a spŕch

K  Odkladací priečinok pre prípoj  ky 

na vodovodný kohútik, spojky 

a záhradnícke rukavice

K  Prídavná schránka na záhrad

nícke nožnice a ostatné záhrad

nícke náradie

K  Praktické a úsporné odkladanie 

hadíc

K  Možnosť odkladania postreko

vačov a spŕch

K  Odkladací priečinok pre prípoj

 ky na vodovodný kohútik, spo

jky a záhradnícke rukavice

K Robustné spracovanie

K Jednoduché upevnenie na von

kajšie steny

K Možnosť odkladania postreko 

vačov a spŕch

K Pre všetky známe záhradné 

hadice

Stacionárne odkladanie hadíc

Obj. č. 2.645-162.0 2.645-161.0 2.645-044.0

Cena v €* 28,99 12,99 4,99
*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 

Držiak hadice Premium HR 7.315 Kit 1/2” Hadicový bubon Premium HR 7.300

K  Ako hadicový bubon HR 7.300

K  Nástenný držiak, 15 m 1/2“ hadica PrimoFlex®, 

postrekovač (2.645264.0),  

3 hadicové spojky, 1 hadicovou spojkou so sys

témom Aqua Stop, prípojka na vodovodný kohútik 

G3/4 a redukcia G1/2

K  Zmontovaný

K  Praktické a úsporné odkladanie hadíc, postreko va

čov a spŕch, priestorný odkladací box na záhradné 

rukavice, nožnice, lopatky atď.

K  Možnosť upevnenia pre polievací tyčový nadstavec 

alebo postrekovač

K  Odnímateľný hadicový bubon (2v1)

K  S nástenným držiakom a 2 hadicovými spojkami

K  Zmontovaný

Stacionárne odkladanie hadíc

Kapacita hadíc 1/2” (13 mm) = max. 30 m 5/8” (15 mm) = max. 20 m 1/2” (13 mm) = max. 30 m 5/8” (15 mm) = max. 20 m

Obj. č. 2.645-164.0 2.645-163.0

Cena v €* 79,99 59,99
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Kvalitné hadice PrimoFlex® od firmy Kärcher neobsahujú zdraviu škodlivé zmäk čo
vače. Presviedčajú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu ako aj 
optimálnou funkčnosťou a manipuláciou. Mimochodom: Mnohé z našich hadíc sú 
v predaji ako praktické súpravy, čím sú okamžite pripravené na použitie.

MYSLITE NA SVOJE ZDRAVIE – ZAVLAŽUJTE BEZ FTALÁTOV

PRIATEĽSKÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

BEZ
FTALÁTOV

PRIATEĽSKÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

BEZ
FTALÁTOV

Hadica PrimoFlex® Plus

K Pre pokročilého záhradkára

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K  Extrémne robustná flexibilná hadica odolná voči 

prelomeniu

K Krížový výplet s inovačným žltým DuPont™Kevlar®2) 

vláknom

K 3 vrstvy

K Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom 

počasia

K Svetlonepriepustná vnútorná vrstva zabraňuje 

tvorbe rias v hadici

K Prietržný tlak 45 bar3)

K Vysoká odolnosť voči teplotám od 20 do +65 °C

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

K 15 rokov záruka

Hadice

Vnútorný priemer 1/2” 3/4” 

Dĺžka 20 m 50 m 25 m 50 m

Hmotnosť 130 g/m 130 g/m 230 g/m 230 g/m

Obj. č. 2.645-144.0 2.645-145.0 2.645-148.0 2.645-149.0

Cena v €* 29,99 (1,499/meter) 75,99 (1,519/meter) 64,99 (2,599/meter) 123,99 (2,479/meter)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Hadica PrimoFlex® Premium

K  Pre náročného záhradkára

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K Vďaka patentovanému dvojitému vystuženiu je 

odolná voči vysokému tlaku: Pletený a krížový 

výplet s inovačným žltým DuPont™Kevlar®2) vláknom

K Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom 

počasia

K Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe 

rias v hadici

K Extrémne flexibilná, odolná voči prelomeniu 

a skrúteniu

K 5 vrstiev

K Prietržný tlak 50 bar3)

K Vysoká odolnosť voči teplotám od 20 do +65 °C

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

K 18 rokov záruka

Hadice

Vnútorný priemer 1/2” 1/2”

Dĺžka 20 m 50 m

Hmotnosť 155 g/m 155 g/m

Obj. č. 2.645-150.0 2.645-151.0

Cena v €* 42,99 (2,149/meter) 107,99 (2,159/meter)
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Súprava so špirálovou hadicou

Ideálna na zavlažovanie rastlín 
v men   ších záhradách, na balkó          noch 
alebo terasách.

Vysoká odolnosť 

Ideálne na zavlažovanie záhrady  
a na prívod vody pri vysokotlakovom 
čistení.

PRIATEĽSKÉ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

BEZ
FTALÁTOV

Hadica PrimoFlex®

K  Šikovná záhradná hadica s výpletom odolným voči 

tlaku

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K  3 vrstvy 

K  Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom 

počasia

K  Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe 

rias v hadici

K  Prietržný tlak 24 bar3)

K  Vysoká odolnosť voči teplotám od 20 do +65 °C

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

K  12 rokov záruka 

K  V predaji ako metrový tovar pre individuálne 

prispôsobenie dĺžky, max. 50 m  

(iba 2.645247.0)

Hadice

Vnútorný priemer 1/2” 3/4”

Dĺžka 20 m 50 m 25 m 50 m

Hmotnosť 110 g/m 110 g/m 220 g/m 220 g/m

Obj. č. 2.645-138.0 2.645-139.0 2.645-142.0 2.645-143.0

Cena v €* 21,99 (1,099/meter) 49,99 (0,999/meter) 49,99 (1,999/meter) 99,99 (1,999/meter)

Súprava so špirálovou hadicou l Štartovacia súprava so špirálovou hadicou, 10 m

K  Ideálna na zavlažovanie rastlín v menších záhradách, na balkónoch, terasách alebo v kempingoch

K  10 m špirálová hadica neobsahujúca ftaláty, odolná voči zalomeniu a UV žiareniu

K  Multifunkčná pištoľ so 4 tvarmi rozstrekovaného prúdu

K  2 spojky špirálovej hadice s ochranou proti zalomeniu, 1krát so systémom Aqua Stop

K  Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 a prípojka pre vnútorné armatúry (iba pri 2.645178.0)

Hadice

Kapacita hadíc 5/16” 5/16”

Dĺžka 10 m 10 m

Obj. č. 2.645-178.0 2.645-179.0

Cena v €* 35,99 32,99

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. 2) DuPont™ a Kevlar®sú registrované značky spoločnosti E.I. du Pont de Nemours and Company. 3) Údaj sa 
vzťahuje

 
na 1/2” (13 mm) hadice bez armatúr.    

Hadica PrimoFlex® Plus

K Pre pokročilého záhradkára

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K  Extrémne robustná flexibilná hadica odolná voči 

prelomeniu

K Krížový výplet s inovačným žltým DuPont™Kevlar®2) 

vláknom

K 3 vrstvy

K Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom 

počasia

K Svetlonepriepustná vnútorná vrstva zabraňuje 

tvorbe rias v hadici

K Prietržný tlak 45 bar3)

K Vysoká odolnosť voči teplotám od 20 do +65 °C

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

K 15 rokov záruka

Hadice

Vnútorný priemer 1/2” 3/4” 

Dĺžka 20 m 50 m 25 m 50 m

Hmotnosť 130 g/m 130 g/m 230 g/m 230 g/m

Obj. č. 2.645-144.0 2.645-145.0 2.645-148.0 2.645-149.0

Cena v €* 29,99 (1,499/meter) 75,99 (1,519/meter) 64,99 (2,599/meter) 123,99 (2,479/meter)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

Hadica PrimoFlex® Premium

K  Pre náročného záhradkára

K  Zdravotne neškodná kvalitná hadica bez obsahu 

ftalátov

K Vďaka patentovanému dvojitému vystuženiu je 

odolná voči vysokému tlaku: Pletený a krížový 

výplet s inovačným žltým DuPont™Kevlar®2) vláknom

K Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom 

počasia

K Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe 

rias v hadici

K Extrémne flexibilná, odolná voči prelomeniu 

a skrúteniu

K 5 vrstiev

K Prietržný tlak 50 bar3)

K Vysoká odolnosť voči teplotám od 20 do +65 °C

K Neobsahuje kadmium, bárium a olovo

K 18 rokov záruka

Hadice

Vnútorný priemer 1/2” 1/2”

Dĺžka 20 m 50 m

Hmotnosť 155 g/m 155 g/m

Obj. č. 2.645-150.0 2.645-151.0

Cena v €* 42,99 (2,149/meter) 107,99 (2,159/meter)
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Jednou rukou

Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo 
nastaviteľný od bodového po kuže
ľový. Ergonomická regulácia prietoku 
jednou rukou od min. po max..

Držiak na hadicu

Praktický držiak hadice pre upev ne
nie na stenu a možnosťou odloženia 
príslušenstva.

Hadicová súprava, 20 m Hadicová súprava s držiakom hadice, 15 m

K Ideálna súprava pre začiatočníkov

K Striekacia pištoľ 2.645265.0

K Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s reduk

ciou 2.645006.0

K 1/2“ hadica PrimoFlex®

K Univerzálna hadicová spojka 2.645191.0 

K Univerzálna hadicová spojka so systémom 

Aqua Stop 2.645192.0

K Ideálna súprava na použitie ako prívodná hadi

 ca pre vysokotlakový čistič

K Držiak na hadicu

K  Postrekovač 2.645264.0

K Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou 

G3/4 2.645007.0

K 1/2“ hadica PrimoFlex®

K Univerzálna hadicová spojka 2.645191.0 

K Univerzálna hadicová spojka so systémom 

Aqua Stop 2.645192.0

Hadicové súpravy

Dĺžka 20 m 15 m

Obj. č. 2.645-115.0 2.645-114.0

Cena v €* 29,- namiesto 39,99 37,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;  vnútorný priemer hadice: 5/16” = 8 mm; 1/2” = 13 mm; 5/8” = 15 mm; 3/4” = 19 mm.

*Nezáväzná odporúčaná cena s DPH.

AKCIA
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Tlakové čerpadlá     strana   218

Ponorné čerpadlá    strana   228

Príslušenstvo pre čerpadlové systémy strana   234

Čerpadlá

PORTFÓLIO ČERPADIEL ZNAČKY KÄRCHER:  
NA KAŽDÉ POUŽITIE PERFEKTNÉ RIEŠENIE
Tlakové čerpadlá Kärcher dopravia dažďovú a podzemnú vodu zo suda, cisterny a studne s dostatočným tlakom 

tam, kde je potrebná. Takto zrealizujete ekologické a úsporné zavlažovanie záhrady ako aj prívod vody do domu 

pre toaletu a práčku. Ponorné čerpadlá zas odstránia neželanú alebo už nepotrebnú vodu: Pri jarnom upratovaní 

bazénu alebo po zaplavení pivnice, odolné čerpadlá s dlhou životnosťou pomôžu rýchlo a spoľahlivo pri sušení!

216



1 4

4 Prehľad ponorných čerpadiel

Vďaka inovatívnym Kärcher sudovým čerpadlám s integro

vaným vypínačom. Pomocou sudového čerpadla BP Barrel 

je možné zavlažo vať priamo z dažďového suda – bez ná

ročného nosenia ťaž    kých krhiel s mäkkou a výživnou 

dažďovou vodu.

Presvedčivé v ľubovoľnej hĺbke

Pomocou kompaktných a flexibilných antikorových 

ponorných tlakových čerpadiel Kärcher je možné využívať 

alternatívne zdroje vody, ako sú cisterny alebo studne. 

Viacstupňová hydraulika sa postará o to, aby bolo možné 

dažďovú, studňovú, podzemnú vodu a vodu z prameňov 

dopravovať z hlbšie položených miest s dostatočným 

tlakom. 

1 Komfortní siláci do záhrady

Výkonné Kärcher záhradné čerpadlá sú ideálne pre zav

lažovanie záhrad z alternatívnych zdrojov vody. Pre vaše 

pohodlie sú vybavené praktickým nožným spínačom. 

Alternatívne zásobovanie domácnosti vodou

V osvedčenej kvalite Kärcher ponúka výkonné domáce 

vodárne pre využitie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú 

studne alebo cisterny  umožňuje využitie nízkonákladovej 

vody na pranie, splachovanie toaliet, atď.

Ideálne pre dom aj záhradu

Odolné a inteligentné čerpadlá Home & Garden sa postarajú 

o vodu či už ide o zalievanie záhrady alebo vodu potrebnú 

do práčky poprípade toalety.

Záhradné čerpadlá sú ideálne pre využitie alternatívnych 

zdrojov vody. V prípade potreby sa prístroj automaticky 

zapne. Ešte viac energie, vyššiu účinnosť a tichú prevádzku 

poskytujú viacstupňové čerpadlá. 

532

2

3

5
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TLAKOVÉ ČERPADLÁ – SPOĽAHLIVÉ A S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU
Majitelia rodinných domov si najneskôr pri pohľade na poslednú faktúru za vodu uvedomia, že voda je stále cen

nejšia. Prečo teda nevyužívať cenovo výhodnejšiu vodu z alternatívnych zdrojov? Kvalitné tlakové čerpadlá Kär

cher ponúkajú na každý účel vhodné riešenie. Vodu zo studne, podzemnú a dažďovú vodu alebo vodu z prame

ňov je možné využiť na pranie v práčke, splachovanie WC alebo zavlažovanie záhrady. 

Výsledok: spoľahlivé zá      sobovanie úžitkovou vodou – a dobré svedomie.



6.000 max.

60/6 max.

1.200 max.
W

l/h

m/bar

6.000 max.

48/4,8 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

4.500 max.

50/5 max.

1100 max.
W

l/h

m/bar

**

ROKOV
ZÁRUKA

4.000 max.

45/4,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

3.500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

ROKOV
ZÁRUKA

3.000 max.

36/3,6 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3.800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

5.000 max.

55/5,5 max.

1.000 max.
W

l/h

m/bar

4.600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

5.700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

PREHĽAD TLAKOVÝCH ČERPADIEL

Zásobovanie domu a záhrady 

úžitkovou vodou
Výkonové údaje

Použitie 
v záhrade

Použitie 
v dome*

Použitie 
v dome a záhrade*

Dom a záhrada

BP 7

Home & Garden
1200 m2 max. 12 osôb max.

900 m2 max. 

+ 4 osoby max.

BP 5 

Home & Garden
1000 m2 max. 12 osôb max.

800 m2 max. 

+ 4 osoby max.

BP 4 

Home & Garden
800 m2 max. 10 osôb max.

600 m2 max. 

+ 4 osoby max.

Dom

BP 5 Home – 12 osôb max. –

BP 3 Home – 8 osôb max. –

Záhrada

BP 4 Garden Set 800 m2 max. – –

BP 3 Garden (v ponuke aj 

BP 3 Garden Set Plus)
500 m2 max. – –

BP 2 Garden 350 m2 max. – –

Sud

BP 1 Barrel (v ponuke aj 

BP 1 Barrel Set)
100 m2 max. – –

Studňa

BP 6 

Deep Well
1100 m2 max.          +

12 osôb max.

          +

   500 m2 max. 
+ 6 osôb max.

BP 4 

Deep Well
900 m2 max.          +

6 osôb max.

          +

   300 m2 max. 
+ 4 osoby max.

Cisterna

BP 2 

Cistern
1200 m2 max.          +

6 osôb max.

          +

   600 m2 max. 
+ 2 osoby max.

 * Odporúčané hodnoty na zásobovanie domácnosti vodou sa zakladajú na maximálne 3 poschodiach.    
** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

**
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PERFEKTNÉ ČERPADLÁ PRE DOM A ZÁHRADU

****

ROKOV
ZÁRUKA

Či na zavlažovanie záhrady, prívod vody do práčky alebo WC – inteligentné a kva
lit  né čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia na využívanie alterna 
tívnych vodných zdrojov. Zariadenie sa v prípade potreby vody automaticky zapne 
– neskôr sa opäť vypne. Ešte vyšší výkon, efektivita a tichý chod ponúkajú viac
stup  ňové čerpadlá. Pri rovnakom prietoku potrebujú nižší výkon motora ako bežné 
prúdové čerpadlá. Ušetrí sa tak cca. 30 percent energie.

30 %***

Úspora energie
30 %***

Úspora energie

Výbava

Automatické spúšťanie a zastavovanie K K K K

Viacstupňový pohon K K K –

Vrát. predčisťovacieho filtra a spätného ventilu K K K K

Ochrana proti chodu nasucho K K K K

Veľké plniace hrdlo K K K K

2-cestný pripájací adaptér, G1 K K K K

Pohodlný nožný spínač K K K K

Odkladanie kábla K K K K

Ukazovateľ chýb K K K K

Objednávacie číslo 1.645-373.0 1.645-355.0 1.645-363.0 1.645-353.0

Cena v €* 349,99 329,99 249,99 229,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne,  čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.   

***V porovnaní s prúdovými záhradnýmin čerpadlami, vzhľadom na prepravované množstvo vody. **** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/
predlzeniezaruky.html  je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

 
Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 234  241.

  

BP 7 Home & Garden BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden eco!ogic BP 3 Home & Garden
K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

K  Viacstupňové čerpadlo pre lepšiu 

energetickú efektivitu a nižšiu 

hlučnosť

K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

K  Viacstupňové čerpadlo pre lepšiu 

energetickú efektivitu a nižšiu 

hlučnosť

K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

Technické údaje

Výkon motora max. W 1 200 1 000 W 950 800

Prietok max.**  l/h 6 000 6 000 l/h 3 800 3 300

Dopravná výška/tlak max. m/bar 60/6,0 48/4,8 m/bar 45/4,5 40/4,0 

Nasávacia výška max. m 8 8 m 8 8

Typ čerpadla 5stupňové 4stupňové Jet Jet

Hmotnosť bez príslušenstva kg 13,4 12,5 kg 10,7 10,3

Rozmery (d x š x v) mm 230 x 540 x 373 230 x 540 x 373 mm 230 x 540 x 373 230 x 540 x 373

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1

NOVINKA
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Dobre informovaný 

V prípade poruchy ukazova

teľ chyby priamo udáva, kde 

je príčina – či na strane sa

nia alebo strane tlaku.

Bezpečné s dlhou životnosťou

Čerpadlá Kärcher pre dom 

a záhradu sú sériovo vyba

vené predfiltrom, spätným 

ventilom a poistkou proti 

chodu nasucho.

Extra tiché a efektívne

Viacstupňové čerpadlá ušet

ria v porovnaní s prúdo vý  mi 

čerpadlami pri rovnakom 

vý   kone 30 percent energie 

a sú citeľne tichšie.

Dvojnásobne praktické

2cestný adaptér umožňuje 

súčasné pou ží va nie dvoch 

výstupov vody, napr. na ruč

né polievanie popri zavla žo

vaní trávnika zavlažovačom.

AUTOMATICKÉ 
VYPÍNANIE

POISTKA PROTI 
CHODU NASUCHO

Výbava

Automatické spúšťanie a zastavovanie K K K K

Viacstupňový pohon K K K –

Vrát. predčisťovacieho filtra a spätného ventilu K K K K

Ochrana proti chodu nasucho K K K K

Veľké plniace hrdlo K K K K

2-cestný pripájací adaptér, G1 K K K K

Pohodlný nožný spínač K K K K

Odkladanie kábla K K K K

Ukazovateľ chýb K K K K

Objednávacie číslo 1.645-373.0 1.645-355.0 1.645-363.0 1.645-353.0

Cena v €* 349,99 329,99 249,99 229,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne,  čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.   

***V porovnaní s prúdovými záhradnýmin čerpadlami, vzhľadom na prepravované množstvo vody. **** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/
predlzeniezaruky.html  je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

 
Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 234  241.

  

BP 7 Home & Garden BP 5 Home & Garden BP 4 Home & Garden eco!ogic BP 3 Home & Garden
K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

K  Viacstupňové čerpadlo pre lepšiu 

energetickú efektivitu a nižšiu 

hlučnosť

K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

K  Viacstupňové čerpadlo pre lepšiu 

energetickú efektivitu a nižšiu 

hlučnosť

K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

K Perfektné pre dom a záhradu 

K  Extra dlhá životnosť

Technické údaje

Výkon motora max. W 1 200 1 000 W 950 800

Prietok max.**  l/h 6 000 6 000 l/h 3 800 3 300

Dopravná výška/tlak max. m/bar 60/6,0 48/4,8 m/bar 45/4,5 40/4,0 

Nasávacia výška max. m 8 8 m 8 8

Typ čerpadla 5stupňové 4stupňové Jet Jet

Hmotnosť bez príslušenstva kg 13,4 12,5 kg 10,7 10,3

Rozmery (d x š x v) mm 230 x 540 x 373 230 x 540 x 373 mm 230 x 540 x 373 230 x 540 x 373

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1

NOVINKA
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BP 5 Home

K  Ideálne pre alternatívne zásobovanie domácnosti úžitkovou vodou

K  Optimálna ochrana vďaka integrovanej tepelnej poistke

K  Integrovaná tlaková vyrovnávacia nádoba pre komfortnú prevádzku 

K  Jednoduchý transport vďaka pohodlnému držadlu

K  Vrátane spätného ventilu a pripájacieho adaptéru G1

Technické údaje

Max. prietok**  l/h 4 500

Dopravná výška/tlak m/bar 50/5

Max. výkon motora W 1100

Nasávacia výška max. m 8

Rozmery vrátane príslušenstva mm 506 x 270 x 513 (d x š x v)

Hmotnosť bez príslušenstva kg 14,7

Pripojovací závit G1

Typ čerpadla Jet

Pripájací kábel H07RN - F3G1 m 1

Výbava BP 5 Home BP 3 Home

Príruba a hriadeľ motora antikoro antikoro

Tepelná poistka K K

Spätný ventil K K

Integrovaná tlaková vyrovnávacia nádoba 24 l 19 l

Integrovaný ukazovateľ tlaku K K

Možnosť upevnenia K K

Objednávacie číslo 1.645-370.0 1.645-365.0

Cena v €* 269,- namiesto 299,99 179,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  
Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 234  241.

DOMÁCA VODÁREŇ – ALTERNATÍVNE ZÁSOBOVANIE VODOU

Domáce vodárne BP Home dopravia plne automaticky cenovo výhodnú úžitkovú vodu (napr. zo studní, 
cisterien) do celého domu  na umývanie, splachovanie WC, pranie, atď.. Domáca vodáreň sa automaticky 
zapína a vypína vždy, keď je potrebné. Prídavná nádrž na vodu zabezpečuje vyrovnávanie tlaku, takže 
čerpadlá pracujú ticho a ekono mic  ky aj pri nízkom prietoku. 

NOVINKA

Všetko pod kontrolou

Integrovaný ukazovateľ tlaku 
umožňuje kedykoľvek plnú kontrolu 
aktuálneho tlaku. 

Efektívne a pohodlne

Vďaka integrovanej 24 litrovej tlako
vej vyrovnávacej nádobe je prevádzka 
čerpadiel BP 5 Home tichá a energe
tic ky úsporná aj pri nízkom prietoku 
vody.

AKCIA

Výbava zodpovedá BP 5 Home
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Výbava

Pohodlné držadlo K K K K

Optimalizované prípojné hrdlo K K K K

Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1 K K K K

Pohodlný nožný spínač K K K K

Tepelná poistka K – – –

Súprava so sacou hadicou K K – –

Zavlažovacia súprava – K – –

Objednávacie číslo 1.645-352.0 1.645-357.0 1.645-351.0 1.645-350.0

Cena v €* 159,99 129,- namiesto 149,99 119,99 99,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov.  Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  

 *** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html  je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. 
     Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 234  241.

  

ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ KÄRCHER – KOMFORTNÍ SILÁCI

Výkonné čerpadlá Kärcher sa vynikajúco hodia na zavlažovanie záhrady z alterna
tív  nych zdrojov, ako sú napríklad cisterny alebo dažďové kade. O zvláštne pohodlie 
sa stará praktický nožný spínač. Tepelná poistka záhradného čerpadla BP 4 Garden 
chráni pred prehriatím a okrem bezpečnosti zvyšuje aj životnosť čerpadla.
BP Garden sa hodí nielen na zavlažovanie pomocou postrekovača a polievacieho 
nadstavca, ale aj v spojení so zavlažovačom trávnika.

**

ROKOV
ZÁRUKA

BP 4 Garden Set BP 3 Garden Set Plus BP 3 Garden BP 2 Garden

K  Pripojenie všetkých záhradných čer     

padiel bez náradia vďaka optimalizo

vanému pripájaciemu adaptéru

K  Dlhá životnosť 

K  Optimálna ochrana pomocou tepel

nej poistky pre dlhú životnosť

K  Pria  me využitie vďaka 3/4” špirá lo

vej hadici (3,5 m) vrát. filtra a spät 

ného ventilu

K  Pripojenie všetkých záhradných čer

padiel bez náradia vďaka optima li

zo              vanému pripájaciemu adaptéru

K  Dlhá životnosť 

K  Priame využitie vďaka 3/4" špi rálo

vej hadici vrát. filtra a spätného 

ventilu, 20 m 1/2" hadice Primo

Flex® , postrekovača a prípojky 

na kohútik

K  Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez nára

dia vďaka optimalizovanému pripájaciemu adaptéru

K  Dlhá životnosť 

K  Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez 

náradia vďaka optimalizovanému pripájaciemu 

adaptéru

K  Dlhá životnosť

Technické údaje

Výkon motora max. W 1 000 800 W 800 700

Prietok max.**  l/h 4 000 3 500  l/h 3 500 3 000

Dopravná výška/tlak max. m/bar 45/4,5 40/4,0 m/bar 40/4,0 35/3,5 

Nasávacia výška max. m 8 8 m 8 8

Typ čerpadla Jet Jet Jet Jet

Hmotnosť bez príslušenstva kg 8,8 8,1 kg 8,2 7,9

Rozmery (d x š x v) mm 220 x 405 x 260 220 x 405 x 260 mm 220 x 405 x 260 220 x 405 x 260

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1

AKCIA
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Výbava

Pohodlné držadlo K K K K

Optimalizované prípojné hrdlo K K K K

Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1 K K K K

Pohodlný nožný spínač K K K K

Tepelná poistka K – – –

Súprava so sacou hadicou K K – –

Zavlažovacia súprava – K – –

Objednávacie číslo 1.645-352.0 1.645-357.0 1.645-351.0 1.645-350.0

Cena v €* 159,99 129,- namiesto 149,99 119,99 99,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov.  Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  

 *** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html  je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. 
     Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 234  241.

  

Efektívne využívanie alternatívnych vodných zdrojov

Pomocou čerpadiel BP Garden je možné na zavlažovanie 

pohodlne využívať dažďovú vodu zo sudov a cisterien. 

Ušetrí sa tým pitná voda a ochráni životné prostredie 

a domáci rozpočet.

Žiadne zohýbanie

Vďaka veľkému nožnému 

spí   naču sa čerpadlo poho dl

 ne a bez namáhania chrb  ta 

zapína a vypína.

Perfektne zabezpečené

Zabudovaná tepelná poistka 

chráni čerpadlo pred pre

hria  tím.

AUTOMATICKÉ 
VYPÍNANIE

POISTKA PROTI 
CHODU NASUCHO

BP 4 Garden Set BP 3 Garden Set Plus BP 3 Garden BP 2 Garden

K  Pripojenie všetkých záhradných čer     

padiel bez náradia vďaka optimalizo

vanému pripájaciemu adaptéru

K  Dlhá životnosť 

K  Optimálna ochrana pomocou tepel

nej poistky pre dlhú životnosť

K  Pria  me využitie vďaka 3/4” špirá lo

vej hadici (3,5 m) vrát. filtra a spät 

ného ventilu

K  Pripojenie všetkých záhradných čer

padiel bez náradia vďaka optima li

zo              vanému pripájaciemu adaptéru

K  Dlhá životnosť 

K  Priame využitie vďaka 3/4" špi rálo

vej hadici vrát. filtra a spätného 

ventilu, 20 m 1/2" hadice Primo

Flex® , postrekovača a prípojky 

na kohútik

K  Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez nára

dia vďaka optimalizovanému pripájaciemu adaptéru

K  Dlhá životnosť 

K  Pripojenie všetkých záhradných čerpadiel bez 

náradia vďaka optimalizovanému pripájaciemu 

adaptéru

K  Dlhá životnosť

Technické údaje

Výkon motora max. W 1 000 800 W 800 700

Prietok max.**  l/h 4 000 3 500  l/h 3 500 3 000

Dopravná výška/tlak max. m/bar 45/4,5 40/4,0 m/bar 40/4,0 35/3,5 

Nasávacia výška max. m 8 8 m 8 8

Typ čerpadla Jet Jet Jet Jet

Hmotnosť bez príslušenstva kg 8,8 8,1 kg 8,2 7,9

Rozmery (d x š x v) mm 220 x 405 x 260 220 x 405 x 260 mm 220 x 405 x 260 220 x 405 x 260

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1
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SUDOVÉ ČERPADLO – VYUŽÍVAŤ A ŠETRIŤ ZDROJE 

Výbava

Pohodlné držadlo K K

Flexibilné upevnenie na okraj suda K K

Dĺžkovo prestaviteľná hadica K K

Vrátane predčisťovacieho filtra K K

Integrovaný hlavný vypínač K K

Regulačný a uzatvárací ventil K K

Jednoduché definovanie výšky spínania K K

Príslušenstvo na zavlažovanie – K

Objednávacie číslo 1.645-460.0 1.645-465.0

Cena v €* 99,99 119,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  

Vďaka inovačnému sudovému čerpadlu Kärcher so zabudovaným vypínačom na dr  žiaku môžete záhradu 
pohodlne, efektívne a cenovo výhodne zavlažovať mäkkou dažďovou vodou bohatou na živiny. Výhody 
ležia ako na dlani: Už nemusíte zdvíhať ťažké krhly. Nespotrebujete cennú pitnú vodu. Žiadne zbytočne 
vysoké účty za vo  du.

Jednoducho a ľahko 

Perfektná náhrada krhly: Použitie su 
dového čerpadla na čerpanie daž ďo
vej vody šetrí chrbát a drahú pitnú 
vodu.

Inovatívne a komfortné 

Sudové čerpadlá Kärcher sú vybavené 
pohodlným držadlom na nosenie, dĺž
kovo prestaviteľnou hadicou ako aj 
pred čisťovacím filtrom.

BP 1 Barrel BP 1 Barrel súprava

K Flexibilné upevnenie na okraj suda

K Vrátane predčisťovacieho filtra

K Integrovaný hlavný vypínač v plavá

kovom spínači

K Ideálna súprava pre začiatočníkov 

K BP 1 Barrel s príslušenstvom: strie

ka  cia pištoľ, 15 m 1/2“ hadica Pri

moFlex®, univerzálna hadicová 

spoj  ka, univerzálna hadicová spoj 

 ka so systémom  Aqua Stop

Technické údaje

Dopravná výška/tlak max. m/bar 11/1,1 11/1,1

Prietok max.** l/h 3 800 3 800

Výkon motora max. W 400 400

Hĺbka ponoru max. m 7 7

Prepravná teplota max. °C 35 35

Hmotnosť bez príslušenstva kg 4,6 4,6

Rozmery (d × š × v) mm 135 x 170 x 520 135 x 170 x 520

Pripájací kábel H05RN-F m 10 10
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PONORNÉ TLAKOVÉ ČERPADLÁ – HLBOKO PRESVEDČIVÉ

Výbava

Teleso čerpadla a závitové hrdlo antikoro antikoro antikoro

Vrát. hadicovej prípojky s 
hadicovou objímkou

1”, 3/4” 1”, 3/4” 1”, 3/4”

Integrovaný spätný ventil K K K

Dištančná noha ako inštalačná pomôcka K K –

Upevňovacie lano 30 m 15 m –

Objednávacie číslo 1.645-422.0 1.645-421.0 1.645-420.0

Cena v €* 339,99 279,99 229,99

Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 234  241.

  

Pomocou kompaktných a flexibilných antikorových ponorných tlakových čerpadiel Kärcher je možné 
na ekologické zavlažovanie využívať alternatívne zdroje vody, ako sú cisterny alebo studne. Viac
stupňová hydraulika sa postará o to, aby bolo možné dažďovú, studňovú, podzemnú vodu a vodu z 
prameňov dopravovať z hlbšie položených miest s dostatočným tlakom. 

Bezpečné a odolné

Kryt a závitové hrdlo z antikoru 
ponorných tlakových čerpadiel 
Kärcher zaručujú nárazuvzdornosť 
a dlhú ži votnosť.

Optimálna ochrana

Dištančná noha čerpadla BP Deep Well 
chráni čerpadlo počas inštalácie pred 
zne čistením, predfilter ho chrá   ni 
po            čas celej životnosti.

BP 6 Deep Well BP 4 Deep Well BP 2 Cistern

K Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele

K Prípojka na hadicu 3/4” a 1” vrát. spätného ven

tilu a hadicovej objímky

K  Integrovaná dištančná noha ako inštalačná pomôcka 

K  Samostatný hlavný vypínač na konci kábla

K  Vrátane prívodného kábla a upevňovacieho lana 

K Teleso čerpadla, závi

tové hrdlo a rúčka 

z ušľachtilej ocele

K  Plavákový spínač 

s flexibilne nasta vi teľ 

nou výškou spínania

Technické údaje

Dopravná výška/tlak max. m/bar 55/5,5 43/4,3 32/3,2

Prietok max.** l/h 5 000 4 600 5 700

Výkon motora max. W 1 000 700 800

Hĺbka ponoru max. m 27 12 7

Typ čerpadla 8stupňové 6stupňové 3stupňové

Priemer mm 99 99 128

Prepravná teplota max. °C 35 35 35

Hmotnosť bez príslušenstva kg 8,0 7,1 9,9

Rozmery (d × š × v) mm 105 x 105 x 810 105 x 105 x 810 130 x 130 x 975

Pripojovací závit G1 G1 G1

Pripájací kábel H07RN-F m 30 15 10
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NAŠE PONORNÉ ČERPADLÁ – PRESVEDČIVO SPOĽAHLIVÉ
Ponorné čerpadlá Kärcher majú tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom známe z oblasti profesionálnych zaria

de  ní. Toto kvalitné tesnenie predlžuje životnosť čerpadla, zvyšuje jeho odolnosť a umožňuje mu zvládať silné 

namáhanie v oblasti súkromného využitia. Naše kalové ponorné čerpadlá dopravia aj znečistenú vodu z A do B. 

Ponorné čerpadlá s plošným odsávaním odčerpajú vodu až do jedného milimetra a postarajú sa o dokonalý, 

takmer suchý výsledok.



*

ROKOV
ZÁRUKA

*

ROKOV
ZÁRUKA

*

ROKOV
ZÁRUKA

PREHĽAD PONORNÝCH ČERPADIEL

Rýchle odčerpanie alebo prečerpanie 
veľkého množstva znečistenej vody Výkonové údaje Jazierko/  

kúpacie 
jazierko

Zaplavenie Malá 
stavebná 
ja     ma (max. 
100 m3)

Netesná 
práčka/
presakova-
nie spodnej 
vody

Bazén Drenážna 
šachta

Kalové ponorné čerpadlá

SP 7 Dirt Inox

15.500 max.

750 max.

30 max.

8 / 0,8 max.

W

mm

m/bar

l/h

K K K – – –

SP 7 Dirt

15.500 max.

750 max.

30 max.

8 / 0,8 max.

W

mm

m/bar

l/h

K K K – – –

SP 5 Dirt

500 max.

9.500 max.

20 max.

7 / 0,7 max.

W

mm

m/bar

l/h

K K – – – –

SP 3 Dirt

7.000 max.

350 max.

20 max.

6 / 0,6 max.

W

mm

m/bar

l/h

K – – – – –

SP 1 Dirt
4,5  /  0,45 max.

5.500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

K – – – – –

Rýchle odčerpanie alebo prečerpanie 
veľkého množstva čistej alebo 
znečistenej vody

Výkonové údaje

Kalové ponorné čerpadlá s plošným odsávaním

SP 5 Dual

9.500 max.

20 max.

7 / 0,7 max.

500 max.
W

mm

m/bar

l/h

1 min.
mm

K K – K K K

Rýchle odčerpanie alebo prečerpanie 
čistej a mierne znečistenej vody vo 
veľkých množstvách

Výkonové údaje

Ponorné čerpadlá s plošným odsávaním

SP 6 Flat Inox
9 / 0,9 max.

1 min.

550 max.

14.000 max.

W

mm

m/bar

l/h

– – – K K K

SP 2 Flat
5 / 0,5 max.

1 min.

250 max.

6.000 max.

W

mm

m/bar

l/h

– – – K K –

* Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.

*

*

*
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KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLÁ – PRE NÁROČNÉ ÚLOHY

Výbava

Tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom K K K K K K K

Prestavenie na plošné odsávanie – – K – – – –

Level Sensor K – – – – – –

Vertikálne prestaviteľný plavákový spínač – K K K K – –

Prepín. automatickej a manuálnej prevádzky spínač na čerpadle možnosť upevnenia plaváku možnosť upevnenia plaváku možnosť upevnenia plaváku možnosť upevnenia plaváku

Antikorový predčisťovací filter zabudovaný zabudovaný v predaji ako špeciálne príslušenstvo v predaji ako špeciálne príslušenstvo v predaji ako špeciálne 

Rýchlospojka Quick Connect K K K K K K K

Hadicová prípojka 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

Objednávacie číslo 1.645-506.0 1.645-504.0 1.645-580.0 1.645-503.0 1.645-507.0 1.645-502.0 1.645-500.0

Cena v €* 189,99 139,99 129,- 99,99 129,99 79,99 59,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov. 

*** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. 
Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214  221.

  

***

ROKOV
ZÁRUKA

Maximálne odolné a s extra dlhou životnosťou – takto sa prezentujú naše kalové 
ponorné čerpadlá. Zvládnu aj tie najnáročnejšie úlohy pri používaní v domácnosti 
a v závislosti od výkonovej triedy – prepravia aj vodu s čiastočkami špiny do veľ
kosti 30 mm. Pre ešte lepšiu ochranu čerpadla sú naše top modely vybavené 
antikorovým predfiltrom. 

SP 7 Dirt Inox

K Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu 

s keramickým kĺznym krúžkom 

K  Plynulé definovanie výšky spínania

K  Zabudovaný antikorový predfilter

K  Prepínanie automatickej a  ma     nu ál

nej prevádzky pomocou spínača 

na čerpadle

SP 7 Dirt

K Extra dlhá životnosť vďaka tesne

niu s keramickým kĺznym krúžkom 

K   Výškovo prestaviteľný plavákový 

spínač pre lepšiu flexibilitu

K  Zabudovaný antikorový predfilter

 SP 5 Dual

K Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu 

s keramickým kĺznym krúžkom

K   Funkcia 2 v 1 pre špinavú vodu 

s čiastočkami do 20 mm a 

plošným odsávaním na 1 mm

K   Vý    šk ovo prestaviteľný plavá ko

 vý spínač pre lepšiu flexibilitu

 
  SP 5 Dirt          I   Box s čerpadlom SP 5 Dirt

K Extra dlhá životnosť vďaka tes            ne niu         

s keramickým kĺznym krúž kom

K   Vý    šk ovo prestaviteľný plavá ko  vý

     spínač pre lepšiu flexibilitu

 SP 3 Dirt        I       SP 1 Dirt

K Možnosť zafixovania 

plaváko vé  ho spínača

K Extra dlhá životnosť vďaka 

tes    neniu s keramickým 

kĺznym krú     ž kom

Technické údaje

Max. prietok**  l/h 15 500 15 500  l/h 9 500 9 500 9 500 7 000 5 500

Dopravná výška/tlak m/bar 8/0,8 8/0,8 m/bar 7/0,7 7/0,7 7/0,7 6/0,6 4,5/0,45

Veľkosť častíc max. mm 30 30 mm 20 20 20 20 20

Pripájací kábel m 10 10 m 10 10 10 10 10

Max. výkon motora W 750 750 W 500 500 500 350 250

Max. hĺbka ponoru m 7 7 m 7 7 7 7 7

Rozmery vrátane príslušenstva mm 238 x 287 x 354 (d x š x v) 230 x 285 x 354 (d x š x v) mm 237 x 241 x 279 (d x š x v) 229 x 238 x 303 (d x š x v) 229 x 238 x 303 (d x š x v)

Hmotnosť bez príslušenstva kg 6,6 6,5 kg 4,85 4,6 4,6 4,2 3,7

Pripojovací závit G1 1/2 G1 1/2 G1 G1 G1 G1 G1

Špeciálne príslušenstvo – – – – súprava s 10 m tkanou 
hadicou (1 1/4“) a boxom s 
možnosťou využitia ako predfiltra

– –
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Výbava

Tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom K K K K K K K

Prestavenie na plošné odsávanie – – K – – – –

Level Sensor K – – – – – –

Vertikálne prestaviteľný plavákový spínač – K K K K – –

Prepín. automatickej a manuálnej prevádzky spínač na čerpadle možnosť upevnenia plaváku možnosť upevnenia plaváku možnosť upevnenia plaváku možnosť upevnenia plaváku

Antikorový predčisťovací filter zabudovaný zabudovaný v predaji ako špeciálne príslušenstvo v predaji ako špeciálne príslušenstvo v predaji ako špeciálne 

Rýchlospojka Quick Connect K K K K K K K

Hadicová prípojka 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

Objednávacie číslo 1.645-506.0 1.645-504.0 1.645-580.0 1.645-503.0 1.645-507.0 1.645-502.0 1.645-500.0

Cena v €* 189,99 139,99 129,- 99,99 129,99 79,99 59,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov. 

*** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. 
Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214  221.

  

Flexibilné nastavovanie 

Vertikálne prestaviteľný 

plavákový spínač zvyšuje 

flexibilitu pri nastavovaní 

hladiny spínania.

Extra dlhá životnosť

Vďaka ochrane olejovou ko

morou tesnenie s keramic

kým kĺznym krúžkom vý

raz ne zvyšuje životnosť 

po  norných čerpadiel.

Automatické spúšťanie 

Hladinový senzor reaguje 

okamžite – už aj pri mini

málnej hladine vody.

Perfektná ochrana 

Predfilter, ktorý je buď už 

zabudovaný v zariadení 

alebo sa dá dokúpiť ako prí

slu  šenstvo, spoľahlivo chráni 

čerpadlo pred znečistením.

SP 7 Dirt Inox

K Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu 

s keramickým kĺznym krúžkom 

K  Plynulé definovanie výšky spínania

K  Zabudovaný antikorový predfilter

K  Prepínanie automatickej a  ma     nu ál

nej prevádzky pomocou spínača 

na čerpadle

SP 7 Dirt

K Extra dlhá životnosť vďaka tesne

niu s keramickým kĺznym krúžkom 

K   Výškovo prestaviteľný plavákový 

spínač pre lepšiu flexibilitu

K  Zabudovaný antikorový predfilter

 SP 5 Dual

K Extra dlhá životnosť vďaka tesneniu 

s keramickým kĺznym krúžkom

K   Funkcia 2 v 1 pre špinavú vodu 

s čiastočkami do 20 mm a 

plošným odsávaním na 1 mm

K   Vý    šk ovo prestaviteľný plavá ko

 vý spínač pre lepšiu flexibilitu

 
  SP 5 Dirt          I   Box s čerpadlom SP 5 Dirt

K Extra dlhá životnosť vďaka tes            ne niu         

s keramickým kĺznym krúž kom

K   Vý    šk ovo prestaviteľný plavá ko  vý

     spínač pre lepšiu flexibilitu

 SP 3 Dirt        I       SP 1 Dirt

K Možnosť zafixovania 

plaváko vé  ho spínača

K Extra dlhá životnosť vďaka 

tes    neniu s keramickým 

kĺznym krú     ž kom

Technické údaje

Max. prietok**  l/h 15 500 15 500  l/h 9 500 9 500 9 500 7 000 5 500

Dopravná výška/tlak m/bar 8/0,8 8/0,8 m/bar 7/0,7 7/0,7 7/0,7 6/0,6 4,5/0,45

Veľkosť častíc max. mm 30 30 mm 20 20 20 20 20

Pripájací kábel m 10 10 m 10 10 10 10 10

Max. výkon motora W 750 750 W 500 500 500 350 250

Max. hĺbka ponoru m 7 7 m 7 7 7 7 7

Rozmery vrátane príslušenstva mm 238 x 287 x 354 (d x š x v) 230 x 285 x 354 (d x š x v) mm 237 x 241 x 279 (d x š x v) 229 x 238 x 303 (d x š x v) 229 x 238 x 303 (d x š x v)

Hmotnosť bez príslušenstva kg 6,6 6,5 kg 4,85 4,6 4,6 4,2 3,7

Pripojovací závit G1 1/2 G1 1/2 G1 G1 G1 G1 G1

Špeciálne príslušenstvo – – – – súprava s 10 m tkanou 
hadicou (1 1/4“) a boxom s 
možnosťou využitia ako predfiltra

– –

NOVINKA
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***

ROKOV
ZÁRUKA

PONORNÉ ČERPADLÁ S PLOŠNÝM ODSÁVANÍM – TAKMER DOSUCHA

Naše ponorné čerpadlá s plošným odsávaním prepravujú čistú a mierne znečistenú vodu s čiastočkami 
do 5 mm. Pre odsatie takmer dosucha sa jednoducho zaklapnú nohy, aby bolo možné odčerpať vodu až 
na 1 mm. Vďaka hladinovému senzoru sa čerpadlo spustí už pri nízkej hladine vody. Obidva modely 
SP 7 Dirt Inox a SP 6 Flat Inox sa dajú prevádzkovať podľa želania pomocou zvláštneho spínača na čer
pad le tak v automatickom ako aj manuálnom režime. 

Odčerpanie takmer dosucha

Po zaklapnutí nôh odčerpajú ponorné 
čerpadlá s plošným odsávaním vodu 
až na 1 mm.

Manuálne alebo automaticky

Jednoduché prepínanie medzi ma  
nuálnym a automatickým režimom.

Výbava

Tesnenie s keramickým kĺznym krúžkom K K

Prestavenie na plošné odsávanie K K

Level Sensor K –

Prepín. automatickej a manuálnej prevádzky spínač na čerpadle možnosť upevnenia plaváku

Antikorový predčisťovací filter  odnímateľný  v predaji ako špeciálne príslušenstvo

Rýchlospojka Quick Connect K K

Hadicová prípojka 1”, 1 1/4”, 1 1/2” vrát. spätného ventilu  1 1/4“

Objednávacie číslo 1.645-505.0 1.645-501.0

Cena v €* 179,99 69,99
 K Štandardná výbava *Nezáväzná odporúčaná cena s DPH. ** Tip: Dopravný výkon čerpadla závisí od dopravnej výšky a napojených hadíc a zavlažovacích 
systémov. Vyšší prietok sa dosiahne, čím nižšia je dopravná výška a čím väčší je priemer napojených hadíc a zavlažovacích systémov.  
*** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. 
Rozsiahle originálne príslušenstvo nájdete na stranách 214  221.

  

SP 6 Flat Inox SP 2 Flat

K  Plošné odsávanie až do 1 mm

K  Plynulé definovanie výšky spínania

K  Odnímateľný antikorový predfilter

K  Prepínanie automatickej a  manuál

nej prevádzky pomocou spí na  ča 

na čerpadle

K  Plošné odsávanie až do 1 mm

K Možnosť zafixovania plavákového 

spínača

Technické údaje

Max. prietok**  l/h 14 000 6 000

Dopravná výška/tlak m/bar 9/0,9 5/0,5

Veľkosť častíc max. mm 5 5

Plošné vysávanie (do) mm 1 1

Max. výkon motora W 550 250

Max. hĺbka ponoru m 7 7

Rozmery vrátane príslušenstva mm 238 x 287 x 356 (d x š x v) 227 x 240 x 262 (d x š x v)

Hmotnosť bez príslušenstva kg 5,7 3,8

Pripojovací závit G1 1/2 G1

Pripájací kábel 10 10
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VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLÁ

Pomocou vhodného príslušenstva značky Kärcher uvediete čerpadlá rýchlo a jednoducho do prevádzky. Vákuo

vzdorné špirálové hadice, sacie súpravy, predčisťovací filter, prípojky, poistka proti chodu nasucho a elektronické 

tlakové spínače – rozsiahly sortiment príslušenstva sa stará o to, aby sa každá úloha v dome a v záhrade zvládla 

optimálne. Takto je možné efektívne, individuálne a úsporne využívať vodu z alternatívnych zdrojov.



1 2

3 Najlepšie spojenie

S adaptérmi a prípojkami značky Kärcher bez problémov 

a bezpečne pripojíte hadice na príslušné čerpadlo. 

4 Perfektne vybavené

Vhodné príslušenstvo od poistky proti chodu nasucho až 

po hadicu na vyrovnávanie tlaku zaručuje pohodlné a bez

pečné používanie. 

1 Robustné a bezpečné

Špirálové hadice odolné voči vákuu pre pripojenie na čer

padlá Kärcher sú v predaji ako hotové súpravy alebo ako 

metrový tovar pre individuálne prispôsobenie.

2 Optimálna ochrana

Filtre chránia čerpadlá pred znečistením a upchatím 

a zabezpečujú neobmedzenú výkonnosť. Kärcher ponúka 

na každé použitie vhodný filter.

4

3
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7, 8*

9*

1, 2*

1, 2*

14*

4, 5*

14*

7, 8*

9*

1, 2*

1, 2*

14*

14*

14*

14*

Predčisťovací 
filter čerpadla

Pre potrubia

Metrový tovar

Metrový tovar

21*

2.645193.0

21*

24*

3/4" (napr. 2.645148.0)

3/4" (napr. 2.645148.0)

Pre potrubia

Prípojka na vodovodný kohútik
2.645007.0

2.645193.0

Prípojka na vodovodný kohútik
2.645007.0

3/4” (napr. 2.645148.0)

10*

18, 19*

18, 19*

18, 19*

4, 5*

11*

11*

6*

6*

PRE KAŽDÉ ČERPADLO SPRÁVNE PRÍSLUŠENSTVO

Jedno či na strane sania alebo tlaku – pomocou vhodného a individuálne kombino
vateľného kvalitného príslušenstva značky Kärcher uvediete čerpadlá do prevádzky 
rýchlo, jednoducho a bezpečne. V našej tabuľke príslušenstva na nasledujúcej strane 
nájdete užitočné informácie k jednotlivým dielom príslušenstva.

Strana tlaku

Strana sania

2

1

**

ROKOV
ZÁRUKA

Predčisťovací 
filter čerpadla

Metrový tovar

Metrový tovar

**

ROKOV
ZÁRUKA

7, 8*

9*
1, 2*14*

4, 5*

10*

Predčisťovací 
filter čerpadla

Pre potrubia

24* Pre potrubia

6.997546.0

22*

2

Možné príslušenstvo

Záhrada

BP 4 
Garden Set

1   Možnosti pripojenia na stranu sania 2   Možnosti pripojenia na stranu tlaku

BP 3 
Garden

BP 2 
Garden

Dom a záhrada

BP 7 
Home & Garden

1   Možnosti pripojenia na stranu sania 2   Možnosti pripojenia na stranu tlaku

BP 5 
Home & Garden

BP 4 
Home & Garden

BP 3 
Home & Garden

Dom

     Možnosti pripojenia na stranu sania        Možnosti pripojenia na stranu tlaku

BP 5 Home

BP 3 Home

 * Tieto čísla sa vzťahujú na tabuľku príslušenstva dvojstrane 240241. Tam nájdete k príslušnému príslušenstvu viac informácií.

** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov.
 

18, 19*
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BP 7 Home & GardenBP 5 HomeBP 4 Garden Set BP 2 Cistern

2.645193.0

2.645203.0 

2.645194.0

2.645204.0

 (napr. 2.645268.0)

15*

15*

13*

13*

3/4" (napr. 2.645148.0)

5/8” (napr. 2.645140.0)

3/4" (napr. 2.645148.0)

3/4" (napr. 2.645148.0)

3/4" (napr. 2.645148.0)

1" potrubie

1" potrubie

22*

23*

23*

Možné príslušenstvo

Sud

BP 1 
Barrel

Studňa

BP 6 
Deep Well

BP 4 
Deep Well

Cisterna

BP 2
Cistern
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Možné príslušenstvo

Kalové ponorné čerpadlá

SP 7 Dirt 
Inox  

Predčisťovací filter Čerpadlové prípojky Hadice

Zabudované v čerpadle

1", 1 1/4", 1 1/2" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

SP 7 Dirt  

Zabudované v čerpadle

1", 1 1/4", 1 1/2" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

SP 5 Dirt  

12*

1 1/4" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

3/4" 

a 1"                          13*

PrimoFlex® 
 3/4"  2.645142.0
    1"  2.645247.0

  

PrimoFlex® Plus
3/4” 2.645148.0

 
Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13*)

SP 3 Dirt  

12*

1 1/4" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

3/4" 

a 1"                          13*

PrimoFlex® 
 3/4"  2.645142.0
    1"  2.645247.0

  

PrimoFlex® Plus
3/4” 2.645148.0

 
Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13*)

SP 1 Dirt  

12*

1 1/4" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

3/4" 

a 1"                          13*

PrimoFlex® 
 3/4"  2.645142.0
    1"  2.645247.0

  

PrimoFlex® Plus
3/4” 2.645148.0

 
Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13*)

Ponorné čerpadlá na čistú a kalnú vodu

SP 5 Dual –

1 1/4" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

3/4" 

a 1"                          13*

PrimoFlex® 
 3/4"  2.645142.0
    1"  2.645247.0

  

PrimoFlex® Plus
3/4” 2.645148.0

 
Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13*)

Ponorné čerpadlá na čistú vodu

SP 6 Flat 
Inox 

Predčisťovací filter Čerpadlové prípojky Hadice

1", 1 1/4", 1 1/2" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

SP 2 Flat 

12*

1 1/4" 

Štandardná výbava

Súprava s tkanou hadicou (25*)
1 1/4” 2.997100.0

3/4" 

a 1"                          13*

PrimoFlex® 
 3/4"  2.645142.0
    1"  2.645247.0

  

PrimoFlex® Plus
3/4” 2.645148.0

 
Pri dodatočnom použití prípojky čerpadla (13*)

 * Tieto čísla sa vzťahujú na tabuľku príslušenstva na nasledujúcej dvojstrane 220221. Tam nájdete k príslušnému príslušenstvu viac informácií.

** Registráciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predlzeniezaruky.html je možné záruku predĺžiť na 5 rokov. 

**

ROKOV
ZÁRUKA

**

ROKOV
ZÁRUKA

**

ROKOV
ZÁRUKA
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23

22

24

25

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLOVÉ SYSTÉMY

Pomocou individuálne kombinovateľného kvalitného príslušenstva Kärcher uvedie
 te čerpadlá do prevádzky rýchlo a jednoducho. Vákuovzdorné špirálové hadice, sa 
cie súpravy, predfilter, prípojky, poistky proti chodu nasucho, elektronické tla ko v é 
spínače a pod. sa dajú navzájom optimálne zosúladiť a sú dimenzované na šet     renie 
vodnými zdrojmi. Takto je možné individuálne podľa vlastných potrieb zo  staviť za 
vlažovací systém a čo najefektívnejšie využívať vodu z alternatívnych zdro   jov.
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Vákuovzdorné špirálové hadice

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar 1 6.997347.0 Dĺžka: 25 m 3/4"
89,99 

(3,600/meter)
Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami 
a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava.

1 k k k k k k k k k

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar 2 6.997346.0 Dĺžka: 25 m 1" 99,99
(4,000/meter)

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami 
a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava.

2 k k k k k k k k k

Sacia hadica 3 6.997348.0 Dĺžka: 3,5 m 3/4" 24,99 
Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu na priame pripojenie na čerpadlo, pripravená na zapojenie. Na 
predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími filtrami. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).

3 k k k k k k

Sacia súprava, 3,5 m 4 2.997110.0 Dĺžka: 3,5 m 3/4" 35,99 
Hotová na pripojenie a vákuotesná: sacia súprava vrát. 3,5 m sacej hadice, sacieho filtra, spätného ventilu a 
tesniaceho princípu PerfectConnect. Ideálna pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou.

4 k k k k k k K k k

Sacia súprava, 7 m 5 2.997111.0 Dĺžka: 7 m 3/4" 47,99 
Ideálna sacia súprava pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou. Vrát. 7 m vákuotesnej sacej 
hadice so sacím filtrom, spätným ventilom a tesniacim princípom PerfectConnect.

5 k k k k k k k k k

Sacia hadica pre potrubia 6 2.997112.0 Dĺžka: 1,5 m 3/4" 29,99 
1,5 m sacia súprava s vákuotesnou nasávacou hadicou pripravenou na pripojenie čerpadiel na 1“ potrubia na 
sacej strane. Ideálna pre domáce vodné automaty a domáce vodárne.

6 k k k k k k

Filtre

Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4" 7 6.997345.0 – 3/4" 11,99
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody 
a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.

7 k k k k k k k k k

Sací filter so spätným ventilom, Basic, 1" 8 6.997342.0 – 1" 11,99
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody 
a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.

8 k k k k k k k k k

Sací filter so spätným ventilom, Premium 9 6.997341.0 Sada pre 3/4" a 1" hadice. – 22,99
Odolné vyhotovenie z kovu/plastu. Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje 
spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.

9 k k k k k k k k k

Predčisťovací filter čerpadla, malý 10 2.997211.0
Do 4 000 l/h
Veľkosť očiek: 250 µm (0,25 mm)

– 64,99
Malý predfilter, veľký účinok: Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne 
pred hrubou špinou alebo pieskom. S princípom tesnenia PerfectConnect.

10 k k k k k k k

Predčisťovací filter čerpadla, veľký 11 2.997210.0
Do 6 000 l/h
Veľkosť očiek: 250 µm (0,25 mm)

– 69,99
Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo 
pieskom. Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.

11 k k k

Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, malý  12 2.997201.0 Veľkosť očiek: 5 mm – 16,99 Odolný a jednoducho montovateľný predfilter chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje bezpečnosť fungovania. 12 k k k k

Adaptéry/prípojky

Čerpadlová prípojka vrát. spätného ventilu 13 6.997359.0 Pre 3/4" a 1" hadice – 6,99
Pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu. Vrátane hadicovej objímky, plochého tesnenia a spätného 
ventilu 
(nepoužívať pri BP Home & Garden). Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice.

13 K K K k k k k k

Pripájací adaptér pre saciu a záhradnú hadicu 14 2.997113.0 Pre 3/4“ a 1“ hadice – 11,99 Pomocou pripájacieho adaptéra je možné pripojiť sacie a záhradné hadice na tlakovú alebo saciu stranu 14 k k k k k k k k k

Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1 15 6.997473.0 1" na 1" – 8,99 Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky. 15 K K K K K K K K K K

2cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1 16 6.997474.0 1" na 1" – 10,99
Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky. Flexibilné využitie s jedným alebo dvomi 
aktívnymi výstupmi. Výstupy sa môžu obidva používať na boku alebo alternatívne jeden výstup smerom nahor.

16 K K K K k k k k k k

Pripájací adaptér pre čerpadlá (axiálny/radiálny), G1 17 2.997120.0 1“ na 1“ 4,99
Pripájací adaptér PerfectConnect (axiálny/radiálny) spojí čerpadlá Kärcher s vnútorným závitom G1 s vodnými 
prípojkami a príslušenstvom iných predajcov ako aj starším príslušenstvom značky Kärcher.

17 k k k k K K k k k k k k

Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1“ (25 mm) 18 2.997115.0 1“ na 1“ 14,99
Pripájací adaptér na vákuotesné pripojenie čerpadla na sacej strane na nasávacie potrubie bez závitu 
(kompatibilný s priemerom PE rúr 1“). Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.

18 k k k k k k k

Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1“ 1/4“ (32 mm) 19 2.997116.0 1“ na 1 1/4“ 16,99
Pripájací adaptér umožňuje vákuotesné pripojenie 1 1/4“ potrubia na saciu stranu čerpadla. Vrátane princípu 
tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.

19 k k k k k k k

Pripojovacia súprava Basic 20 6.997358.0 – – 4,99 Na pripojenie 1/2" (12,7 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm). 20 k k k k k k k k k

Pripojovacia súprava Premium 21 6.997340.0 – – 8,99
Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm). Pre zvýšený 
prietok vody.

21 k k k k k k k k k k k k

Iné

Poistka proti chodu nasucho 22 6.997355.0 – – 99,99
Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky 
ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm). 

22 k k k k k k k k

Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho 23 6.997357.0 – – 123,99
Ideálny, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat. Čerpadlo sa v prípade potreby vody 
automaticky zapne a potom opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni 
čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm).

23 k k k k k k

Hadica na vyrovnávanie tlaku 24 2.997125.0 Dĺžka: 1 m 3/4" 17,99
Spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými 
systémami: pripájacia súprava pre potrubia (G3/4) vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.

24 k k k k k k

Súprava s tkanou hadicou 25 2.997100.0 Dĺžka: 10 m 1 1/4" 39,99
Flexibilná tkaná hadica s antikorovou objímkou (30  – 40 mm) s krídlovou skrutkou na pripojenie bez náradia.
Obzvlášť sa odporúča pre ponorné čerpadlá pri dopravovaní veľkého množstva vody. Max. prevádzkový tlak: 5 
bar.

25 k k k k k k k k
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Vákuovzdorné špirálové hadice

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar 1 6.997347.0 Dĺžka: 25 m 3/4"
89,99 

(3,600/meter)
Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami 
a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava.

1 k k k k k k k k k

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar 2 6.997346.0 Dĺžka: 25 m 1" 99,99
(4,000/meter)

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na strihanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami 
a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava.

2 k k k k k k k k k

Sacia hadica 3 6.997348.0 Dĺžka: 3,5 m 3/4" 24,99 
Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu na priame pripojenie na čerpadlo, pripravená na zapojenie. Na 
predĺženie sacej súpravy alebo na použitie so sacími filtrami. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).

3 k k k k k k

Sacia súprava, 3,5 m 4 2.997110.0 Dĺžka: 3,5 m 3/4" 35,99 
Hotová na pripojenie a vákuotesná: sacia súprava vrát. 3,5 m sacej hadice, sacieho filtra, spätného ventilu a 
tesniaceho princípu PerfectConnect. Ideálna pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou.

4 k k k k k k K k k

Sacia súprava, 7 m 5 2.997111.0 Dĺžka: 7 m 3/4" 47,99 
Ideálna sacia súprava pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou. Vrát. 7 m vákuotesnej sacej 
hadice so sacím filtrom, spätným ventilom a tesniacim princípom PerfectConnect.

5 k k k k k k k k k

Sacia hadica pre potrubia 6 2.997112.0 Dĺžka: 1,5 m 3/4" 29,99 
1,5 m sacia súprava s vákuotesnou nasávacou hadicou pripravenou na pripojenie čerpadiel na 1“ potrubia na 
sacej strane. Ideálna pre domáce vodné automaty a domáce vodárne.

6 k k k k k k

Filtre

Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4" 7 6.997345.0 – 3/4" 11,99
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody 
a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.

7 k k k k k k k k k

Sací filter so spätným ventilom, Basic, 1" 8 6.997342.0 – 1" 11,99
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody 
a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.

8 k k k k k k k k k

Sací filter so spätným ventilom, Premium 9 6.997341.0 Sada pre 3/4" a 1" hadice. – 22,99
Odolné vyhotovenie z kovu/plastu. Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar. Spätný ventil zabraňuje 
spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Vrátane hadicovej svorky.

9 k k k k k k k k k

Predčisťovací filter čerpadla, malý 10 2.997211.0
Do 4 000 l/h
Veľkosť očiek: 250 µm (0,25 mm)

– 64,99
Malý predfilter, veľký účinok: Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne 
pred hrubou špinou alebo pieskom. S princípom tesnenia PerfectConnect.

10 k k k k k k k

Predčisťovací filter čerpadla, veľký 11 2.997210.0
Do 6 000 l/h
Veľkosť očiek: 250 µm (0,25 mm)

– 69,99
Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo 
pieskom. Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.

11 k k k

Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, malý  12 2.997201.0 Veľkosť očiek: 5 mm – 16,99 Odolný a jednoducho montovateľný predfilter chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje bezpečnosť fungovania. 12 k k k k

Adaptéry/prípojky

Čerpadlová prípojka vrát. spätného ventilu 13 6.997359.0 Pre 3/4" a 1" hadice – 6,99
Pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu. Vrátane hadicovej objímky, plochého tesnenia a spätného 
ventilu 
(nepoužívať pri BP Home & Garden). Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice.

13 K K K k k k k k

Pripájací adaptér pre saciu a záhradnú hadicu 14 2.997113.0 Pre 3/4“ a 1“ hadice – 11,99 Pomocou pripájacieho adaptéra je možné pripojiť sacie a záhradné hadice na tlakovú alebo saciu stranu 14 k k k k k k k k k

Pripájací adaptér pre čerpadlá, G1 15 6.997473.0 1" na 1" – 8,99 Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky. 15 K K K K K K K K K K

2cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1 16 6.997474.0 1" na 1" – 10,99
Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na vodovodné prípojky. Flexibilné využitie s jedným alebo dvomi 
aktívnymi výstupmi. Výstupy sa môžu obidva používať na boku alebo alternatívne jeden výstup smerom nahor.

16 K K K K k k k k k k

Pripájací adaptér pre čerpadlá (axiálny/radiálny), G1 17 2.997120.0 1“ na 1“ 4,99
Pripájací adaptér PerfectConnect (axiálny/radiálny) spojí čerpadlá Kärcher s vnútorným závitom G1 s vodnými 
prípojkami a príslušenstvom iných predajcov ako aj starším príslušenstvom značky Kärcher.

17 k k k k K K k k k k k k

Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1“ (25 mm) 18 2.997115.0 1“ na 1“ 14,99
Pripájací adaptér na vákuotesné pripojenie čerpadla na sacej strane na nasávacie potrubie bez závitu 
(kompatibilný s priemerom PE rúr 1“). Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.

18 k k k k k k k

Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1“ 1/4“ (32 mm) 19 2.997116.0 1“ na 1 1/4“ 16,99
Pripájací adaptér umožňuje vákuotesné pripojenie 1 1/4“ potrubia na saciu stranu čerpadla. Vrátane princípu 
tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.

19 k k k k k k k

Pripojovacia súprava Basic 20 6.997358.0 – – 4,99 Na pripojenie 1/2" (12,7 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm). 20 k k k k k k k k k

Pripojovacia súprava Premium 21 6.997340.0 – – 8,99
Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm). Pre zvýšený 
prietok vody.

21 k k k k k k k k k k k k

Iné

Poistka proti chodu nasucho 22 6.997355.0 – – 99,99
Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky 
ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm). 

22 k k k k k k k k

Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho 23 6.997357.0 – – 123,99
Ideálny, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat. Čerpadlo sa v prípade potreby vody 
automaticky zapne a potom opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni 
čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1 (33,3 mm).

23 k k k k k k

Hadica na vyrovnávanie tlaku 24 2.997125.0 Dĺžka: 1 m 3/4" 17,99
Spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými 
systémami: pripájacia súprava pre potrubia (G3/4) vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.

24 k k k k k k

Súprava s tkanou hadicou 25 2.997100.0 Dĺžka: 10 m 1 1/4" 39,99
Flexibilná tkaná hadica s antikorovou objímkou (30  – 40 mm) s krídlovou skrutkou na pripojenie bez náradia.
Obzvlášť sa odporúča pre ponorné čerpadlá pri dopravovaní veľkého množstva vody. Max. prevádzkový tlak: 5 
bar.

25 k k k k k k k k

K Štandardná výbava      k Príslušenstvo na objednávku     
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KÄRCHER SERVIS - TAK POKROKOVÝ AKO NAŠE ZARIADENIA  

Stroje značky Kärcher sa už po celé desaťročia vyrábajú s veľkou starostlivosťou a v nedostihnuteľnej kvalite. 

Z každého jednotlivého produktu sa tak stáva inovačný a spoľahlivý pomocník v dome a  záhrade. Samozrejme 

vám chceme aj po kúpe stroja Kärcher ponúknuť trvalú kvalitu a optimálnu pripravenosť na použitie. So zákazníc

kym servisom Kärcher ako aj s originálnym príslušenstvom a náhradnými dielmi ste u nás vždy v najlepších ru 

kách.



Mobilná servisná aplikácia

Servisná aplikácia Kärcher – moderný servisný nástroj 

na rýchle a presné zasielanie servisných hlásení servisné mu 

oddeleniu spoločnosti Kärcher.

Ak je potrebný servis, všetky relevantné údaje sa zaevidu  jú 

pomocou smartfónu a zašlú sa servisnému oddeleniu Kä   r

cher. Servisnú aplikáciu si môžete zadarmo stiahnuť na:

www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/nastiahnutie/serviceapp.html

Kontakt:   Tel:   037/ 65 55 798
  Fax:  037/ 65 55 799

Ďalšie informácie nájdete aj na www.karcher.sk

Pohodlne a rýchlo: Pick up servis

Tovar vyžadujúci si opravu vyzdvihneme u vás doma a tam 

vám potom vrátime aj opravené zariadenie. Priemer   ná 

do                           ba o    pravy v našom servisnom centre je v prípade zada                 

nia    objednávky na opravu 3 pracovné dni (plus čas pot reb

 ný na dopravu). Jednoduchšie a pohodlnejšie to už nejde.

Perfektne vybavené

Permanentné školenia našich technikov, priebežné kontroly 

kvality, originálne náhradné diely a rýchly prístup do cen

trálneho skladu vám zaručujú špičkový servis v najlepšej 

kvalite Kärcher. 

243

SERVIS

SE
R

V
IS



POZNÁMKY



POZNÁMKY


