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Czysty plac budowy – sprawność i bezpieczeństwo

Wydajność, trwałość i efektywność – to cechy, charakterystyczne dla innowacyj-

nych maszyn czyszczących firmy Kärcher. Niezawodny i efektywny sprzęt jest 

niezastąpiony, kiedy masz do czynienia z różnego rodzaju zanieczyszczeniami, 

dostępnymi na placu budowy. Wyposażenie w ekonomiczne rozwiązania firmy 

Kärcher jest korzystne niezależnie od tego, czy trzeba czyścić pojazdy, maszyny 

budowlane, konstrukcję, czy też podłoże. Urządzenia Kärcher są łatwe w użyciu, 

dysponują dużą mocą i zostały skonstruowane z myślą o najtrudniejszych warun-

kach pracy. Używając zaawansowanych technologii firmy Kärcher, każde sprząta-

nie będzie i skuteczne i komfortowe. Ci, którzy pracują ciężko każdego dnia, nie 

powinni dodatkowo męczyć się przy sprzątaniu.

Kärcher na budowie
Oferując wydajne i innowacyj-

ne urządzenia, firma Kärcher 

sprawia, że czysty plac budowy 

minimalizuje ryzyko wypadków 

przy pracy.

Strona 4
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Uporczywe
zabrudzenia
Urządzenia wysokociśnie-

niowe potrafią pozbyć się na-

wet najbardziej uporczywych 

zabrudzeń. od zwartego, lep-

kiego błota do przyschnię-

tych betonowych osadów.

Strona 8

Luźne 
zanieczyszczenia
Kurz, wióry i inne luźne za-

nieczyszczenia można łatwo 

i dokładnie usunąć wykorzy-

stując odkurzacze Kärcher o 

dużej mocy.

Strona 6

Wielkopowierzchniowe 
zabrudzenia
Wewnątrz lub na zewnątrz – 

zamiatarki Kärcher o dużej 

mocy gwarantują szerokie 

zastosowanie i całkowite usu-

nięcie zanieczyszczeń nawet 

z dużych obszarów.

Strona 10

Zastosowania
specjalne
Czyszczenie technologią 

ekstremalnie wysokiego ci-

śnienia zapewniają urządze-

nia Kärcher o wysokim stan-

dardzie bezpieczeństwa.

Strona 12  

Czysty plac budowy – sprawność i bezpieczeństwo
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Wyzwania codzienności

Dla osób pracujących w branży budownictwa trudne warunki pracy, wysokie koszty i naglące terminy to codzienność. 

Kärcher jest świadomy konieczności dostosowania procesu sprzątania do wyzwań codzienności. Dlatego opracowane 

przez firmę Kärcher urządzenia dzięki bardzo dużej mocy, która optymalizuje efekty sprzątania, pomagają zaoszczędzić 

czas i wysiłek pracowników. Urządzenia i akcesoria Kärcher powstałe dzięki szeregom badań w laboratoriach Kärcher, 

charakteryzują się długą żywotnością i wydajnością.

Mając za sobą wieloletnie doświadczenie,  firma Kärcher jest 

świadoma tego, iż oszczędność czasu, utrzymanie czystości bez 

konieczności wydatkowania nadmiernego wysiłku, łatwość użyt-

kowa sprzętu oraz moc i niezawodność urządzeń to cechy, do 

których przywiązuje się ogromną wagę na placach budów, 

w warsztatach oraz magazynach. Wszystkie urządzenia Kärcher 

poddawane wyczerpującym i szczegółowym testom, oferują użyt-

kownikom zarówno dużą moc, jak i trwałą konstrukcję, a także 

komfort obsługi.

Kärcher wychodzi naprzeciw takim potrzebom, jak możliwość 

transportu urządzenia dźwigiem (zaczep) lub możliwość instalacji 

skrzynki narzędziowej na urządzeniu. Kładziemy duży nacisk na 

opłacalność i efektywność, oferując umowy serwisowe oraz za-

pewniając możliwości nieprzerwanej pracy urządzeń, będące wy-

nikiem zastosowania zaawansowanych technologiczne filtrów. 

Taka inwestycja to gwarancja efektywności i opłacalności. Mo-

żesz być pewien, że z firmą Kärcher będziesz zawsze najlepiej 

wyposażony.
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1 Szybkie efekty
Aby zapewnić oszczędność czasu przy usuwaniu uporczywych 

osadów lub dużych ilości zanieczyszczeń, Kärcher oferuje wyso-

kociśnieniowe urządzenia czyszczące np. z podgrzewaniem 

wody lub urządzenia wysokociśnieniowe o ciśnieniu 2 500 barów. 

Nie musisz nawet używać środków ściernych lub czyszczących.

2 Solidna konstrukcja
Aby zawsze móc polegać na urządzeniach Kärcher, sprawiliśmy, 

że są one przystosowane do pracy w trudnych warunkach bu-

dowlanych dzięki stabilnej konstrukcji, solidnym osłonom i meta-

lowym ramom ochronnym.  Dodatkowo, wyposażenie takie jak 

dysze wymienne, opracowywane z myślą o największej trwałości, 

poddawane są wielorakim testom.

3 Praktyczność
Odkurzacze Kärcher są wyposażone w praktyczne funkcje umoż-

liwiające szybkie, wygodne i efektywne sprzątanie. Są wygodne 

w użytkowaniu i pozwalają na długą pracę, dzięki innowacyjnemu 

systemowi filtrów TACT. Mogą być również stosowane w bezpo-

średnim połączeniu z elektronarzędziami.

4 Bezpieczeństwo
Dzięki antystatycznym systemom i automatycznemu wyłączniko-

wi, który odcina zasilanie gdy zbiornik wody jest pełen, oraz 

elektronicznej kontroli wydatku powietrza, odkurzacze Kärcher 

zawsze gwarantują maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki temu 

można zmierzyć się z wszystkimi wyzwaniami branży budowla-

nej. 
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Sukcesywna walka z brudem

Używając wysokociśnieniowych urządzeń bez i z podgrzewaniem wody, można usunąć najbardziej uporczywe warstwy 

zanieczyszczeń różnego rodzaju (pył, farba, nawet beton). Dysponując ciśnieniem 350 barów można oczyścić fasady bu-

dynków, powierzchnie płaskie i maszyny budowlane szybko i efektywnie, nawet bez użycia środków czyszczących. Dysze 

ciśnieniowe Kärcher zapewniają elastyczne i wygodne zastosowanie.

Urządzenia firmy Kärcher są inwestycją, która opłaca się na wiele lat.

Aby zapoznać się z pełną ofertą Kärcher, odwiedź naszą stronę internetową www.karcher.pl. 

Wydajność bez podgrzewania
Wysoka wydajność urządzenia 

sprawia, że można usunąć nawet 

najbardziej uporczywy brud szyb-

ko, dokładnie oraz małym nakła-

dem sił i kosztów.

niezawodne podgrzewanie
Zastosowanie urządzeń pracują-

cych gorącą wodą pod ciśnie-

niem, gwarantuje skuteczność 

i ekonomiczne korzyści.

Wytrzymałość
Urządzenia specjalne Kärcher są 

tak skonstruowane, że nawet bez 

dostępu do energii elektrycznej, 

silnik spalinowy zapewnia ich nie-

zawodne zasilanie, a mocne ramy 

i wytrzymałe opony pneumatycz-

ne sprawią, że urządzenia te są 

szczególnie wytrzymałe.
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1 Czysto na budowie
Chroń swoje inwestycje. Pozbądź się pyłu, brudu i innych upo-

rczywych osadów w miejscu pracy. Z wykorzystaniem wysokoci-

śnieniowych urządzeń Kärcher bez podgrzewania wody, cały ten 

proces przebiega szybko i bez wysiłku.

Załadunek to nie problem:

dzięki specjalnym uchwytom, 

możliwe jest bezproblemowe 

przenoszenie urządzenia przez 

dźwig.

Różnorodność pracy:

zestaw dysz zwiększa zakres za-

stosowań urządzeń.

Praca bez zakłóceń:

kontrola wysokości ciśnienia i wy-

datku wody znajduje się bezpo-

średnio na pistolecie spryskują-

cym.

2 Czyszczenie fasad budynków
Pozbądź się warstwy brudu szybko i skutecznie, bez naruszenia 

struktury fasady budynku. Możesz łatwo dostosować ilość zuży-

wanej wody i wysokość ciśnienia do rodzaju i stopnia zabrudze-

nia danej powierzchni.

3 Czyszczenie płaskich powierzchni
Wykorzystując wyposażenie FR 30 ME z odsysaniem, jesteś

w stanie oczyścić 10 razy większą powierzchnię niż przy wyko-

rzystaniu dysz tradycyjnych.
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Zaprojektowane specjalnie dla 

budownictwa wysokociśnienio-

we urządzenia Kärcher są 

zawsze możliwe do przenosze-

nia. Oferujemy bogate zestawy 

dysz, które można wygodnie 

obsługiwać za pomocą pistole-

tu spryskującego.
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Niezależnie od tego, czy odkurzacz jest niewielki, czy też jest przystosowany do usuwania dużych ilości zanieczyszczeń, 

urządzeniami Kärcher można wyczyścić wszystko: drobny pył, duże grudy zanieczyszczeń, ciecze i smary. Odkurzacze 

Kärcher są konstruowane praktycznie i z myślą o trudnych warunkach pracy na budowie. Dzięki niezwykle dużej sile zasy-

sania i objętości zbiorników do 100 litrów, każdą pracę można wykonać szybko, a automatyczne oczyszczenie filtrów umoż-

liwia długotrwałe odkurzanie.

Widoczne efekty

Mobilność
Maksymalna mobilność wraz z 

największą siłą zasysania. A także 

wbudowane gniazdko zasilające, 

składany uchwyt do przenoszenia 

i przystosowanie do skrzynki na-

rzędziowej.

Stabilność
Stabilna konstrukcja, automatycz-

ne oczyszczanie filtrów, komplet-

ny zestaw akcesoriów i wysoka 

mobilność.

Wytrzymałość
Idealne do długotrwałej pracy, od-

kurzacze Kärcher z systemem 

oczyszczania filtrów Power Filter 

Clean oferują dużą siłę zasysania.



9

2

3

1

Zawsze pod ręką:

wszystkie akcesoria są przecho-

wywane bezpośrednio w schow-

kach urządzenia.

Nie musisz szukać dodatkowego 

gniazda elektrycznego – po pro-

stu podłącz swoje narzędzia bez-

pośrednio do odkurzacza.

Wyjątkowo mobilne i łatwe w 

transporcie: dzięki dużym kołom, 

składanej rączce i kwadratowej 

obudowie.

Bez przerw: opatentowany system 

automatycznego oczyszczania fil-

trów TACT jest prosty w konstruk-

cji, łatwy w utrzymaniu i zapewnia 

stałą, dużą siłę zasysania.

1 Bez kurzu i pyłu
Odkurzacze Kärcher z gniazdem do podłączenia elektronarzędzi, 

umożliwiają zasysanie powstałego pyłu i drobin bezpośrednio 

u źródła. Elektronarzędzia można podłączyć bezpośrednio do 

odkurzacza Kärcher z oznaczeniem Te.

2 Usuwanie suchych zanieczyszczeń
Innowacyjna technologia filtrów zapewnia stałą siłę zasysania. 

Maksymalnie trzy turbiny i moc do 235 mbar sprawiają, że pył, 

wióry i brud nie mają żadnych szans.

3 Zasysanie na mokro
Wykorzystując system filtracji Eco, można naprzemiennie przełą-

czać funkcje zasysania suchych i mokrych zanieczyszczeń bez 

konieczności wymiany filtra. 
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Niezależnie od tego czy na zewnątrz, czy wewnątrz budynku, wysokowydajne elektryczne zamiatarki i odkurzacze Kärcher 

doskonale nadają się do sprzątania na placach budowy, w fabrykach lub magazynach. Kärcher oferuje to, co niezbędne do 

łatwego, ergonomicznego i efektywnego czyszczenia podłoża zarówno jeśli chodzi o finalne porządki jak również o sprzą-

tanie codziennego bałaganu. Oferujemy mobilne, ręczne zamiatarki, jak również wysokowydajne urządzenia samojezdne. 

Dzięki łatwości obsługi i zaawansowanym technologiom, urządzenia potrafią usunąć ogromne ilości zanieczyszczeń. Naj-

ważniejsze co musisz zrobić to wykorzystać tę moc – nacisnąć przycisk z napisem „start”.

Wydajność przy niewielkim wysiłku

Praktycznie
Na małych powierzchniach szyb-

sze i bardziej ekonomiczne

od zwykłej miotły. Bez wysiłku 

zmiatają wszelkiego rodzaju brud.

Wydajnie 
W pełni hydrauliczne, wysokowydajne i łatwe

w obsłudze zamiatarki typu ride-on, nadają

się do najbardziej wymagających prac.

Wygodnie
Idealne do średnich powierzchni 

zasilane bateryjnie zamiatarki

z systemem odsysania pozwalają 

zaoszczędzić czas i energię.
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2 Na zewnątrz
Dzięki łatwej obsłudze, możliwościom nieprzerwanej pracy i do-

skonałym efektom, zamiatarki Kärcher sprawiają, że czyszczenie 

terenów zewnętrznych staje się bardziej ekonomiczne. 

3 Wewnątrz
Dla uzyskania większej efektywności pracy w magazynach, lub 

też do szybkiego sprzątania na terenie budowy Kärcher poleca 

elektryczne zamiatarki. Zapewniają one doskonałe rezultaty oraz 

duży komfort obsługi i łatwość manewrowania. Wyposażone

w regulowaną główną szczotkę zamiatającą.
W
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Łatwość obsługi: jedna kontrola 

wszystkich funkcji.

Podnośnik hydrauliczny do wysy-

pywania zanieczyszczeń ze zbior-

nika.

Praktyczne i efektywne zamia-

tarki Kärcher są łatwe w obsłu-

dze i dostosowane do potrzeb. 

Zasadą jest wypełnienie zbior-

nika na zanieczyszczenia w 

100%, co umożliwia naprawdę 

długą pracę urządzenia.

Efektywne: wysokoobrotowa 

szczotka wypełnia zbiornik na za-

nieczyszczenia w 100%.

1 Ekonomicznie
Sprawdź, które urządzenie spełnia Twoje wymagania. Kryteria 

wyboru odpowiedniego urządzenia to rozmiar powierzchni, cha-

rakter zanieczyszczeń i częstotliwość sprzątania.

Kärcher pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru.

Zamiatarki zasy-
sające do terenów 
zewnętrznych

Zamiatarki 
zasysające

Sprzątana powierzchnia w m²

Zamiatarki z obsługą typu ride-on, 
gdzie operator siedzi na urządzeniu

Zamiatarki 
ręczne

MiejskiePrzemysłowe
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Wyjątkowo bezpieczne
Odkurzacze przemysłowe: anty-

statyczne, z zamknięciem węża 

zasysającego i z uziemieniem do 

gniazda zasilania. Zatwierdzone 

także do sprzątania pyłów klasy H 

lub M.

Wyjątkowo skuteczne
Z ramą klatkową, która umożliwia transport 

maszyny dźwigiem, czy też na mobilnej 

przyczepce wózkowej, wysokociśnieniowe 

urządzenia bez lub z podgrzewaniem wody 

umożliwiają wykonanie każdej pracy.

Wyjątkowo delikatne
Urządzenia do czyszczenia su-

chym lodem usuwają uporczywy 

brud w bardzo innowacyjny spo-

sób. Bez uszkodzeń powierzchni, 

bez ryzyka korozji i bez zanie-

czyszczonej, zużywanej przy pra-

cy wody.

Wyjątkowa moc pomocna w zadaniach specjalnych

Kärcher oferuje najlepsze urządzenia do najtrudniejszych zadań: np. urządzenia o najwyższym ciśnieniu, do 2 500 barów. 

Teraz usuwanie najbardziej uporczywych zanieczyszczeń jest dziecinnie proste. Takiej mocy nie oprze się nawet betonowy 

osad lub zabrudzenia na stalowych zbrojeniach. Za pomocą nowoczesnych urządzeń do czyszczenia suchym lodem nawet 

delikatne powierzchnie są skutecznie czyszczone. Przekonasz się, że niezależnie od tego, czy potrzebujesz ekstremalnie 

wysokiego ciśnienia, czy też wyjątkowej delikatności, najbardziej odpowiednim sprzętem są urządzenia Kärcher.



13

21

3

Z
as

to
so

w
an

ia
 s

pe
cj

al
ne

1 Odnowa powierzchni betonowych
Łatwy i ekonomiczny sposób przygotowania powierzchni: szorst-

kowanie nowego betonu, usuwanie starych warstw, czy też 

odspojanie zwartych warstw bitumicznych. Urządzeniami bez 

podgrzewania wody i o najwyższym ciśnieniu do 2 500 barów (w 

zależności od modelu), można szybko dokonać odnowy 

powierzchni betonowych.

2 Delikatność w usuwaniu uporczywych zabrudzeń
Urządzenia Kärcher Ice Blaster wykorzystujące technologię 

czyszczenia suchym lodem potrafią nie tylko delikatnie oczyścić 

powierzchnię z olejów, smarów i żywic, ale również szybko i sku-

tecznie usuwają farby. A to wszystko możliwe jest bez uszkodzeń 

struktury czyszczonych obiektów, bez użycia dodatkowych środ-

ków czyszczących, bez osadów i kłopotów z odprowadzeniem 

wody.

3 Niebezpieczne pyły
Z materiałami niebezpiecznymi musisz obchodzić się ostrożnie: 

azbest, węgiel, nikiel, smoła, tłoczywa stanowią zagrożenie dla 

zdrowia. Bezpieczne systemy filtracyjne Kärcher w odkurzaczach 

pozwalają na usuwanie tego typu substancji, zgodnie z wszystki-

mi przemysłowymi wymaganiami BHP.

Bezpieczne, specjalistyczne 

i oszczędne:

urządzenia Kärcher do zadań 

specjalnych sprostają najtrud-

niejszym pracom. Nawet 

wymogi bezpieczeństwa są 

spełnione ponad oczekiwany 

stan, z wykorzystaniem wielu 

dokładnie przemyślanych 

i innowacyjnych rozwiązań. Bezpieczne:

zamknięcia otworów wlotowych 

zatrzymują niebezpieczne pyły 

wewnątrz odkurzacza.

Oszczędne: 

dzięki technologiom oszczędności 

zużycia, takim jak tryb recyrkula-

cji, urządzenia marki Kärcher są 

doskonałą inwestycją.

Specjalistyczne: 

pistolety przemysłowe potrafią 

ujarzmić siły powstające przy pra-

cy z wykorzystaniem ekstremalnie 

wysokiego ciśnienia.
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                            Urządzenia czyszczące

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe
od 150 do 2 500 barów

Odkurzacze           Zamiatarki Urządzenia do czyszczenia suchym lodem

Lepkie
zabrudzenia

HD 13/18-4 SX

HDS 10/20-4 M

HD 9/50-4

HD 13/35-4

HD 9/50 Pe

HD 13/35 Pe

NT 65/2 Eco Tc

NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp

KM 85/50 W P  Adv

KM 90/60 R P

KMR 1700

IB 7/40 Adv

IB 15/80

Luźne
zabrudzenia

HD 6/15 C

HD 9/20-4 M

HD 10/23-4 S

HD 16/15-4 Cage Plus

NT 14/1 Eco

NT 14/1 Eco Adv

KM 70/30 C Bp Pack

KM 35/5 C

KM 70/20 C

KMR 1700

Duże
zabrudzenia

HD 1050 DE

HDS 1000 DE

HDS 13/20 SX

HDS 17/60 De Tr1

HD 9/50-4

HD 9/50 Pe

HD 25/15-4 Cage Plus

HDS 801 B

HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec

NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp

KMR 1250 BAT/Lpg

KM 120/150 T Bp/Lpg

KMR 1700

Zadania
specjalne

HD 7/250 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1

HD 13/35 Pe

HD 19/100 De Tr1

HD 9/50-4

HD 9/50 Pe

NT 45/1 Tact Te Ec KMR 1550 D/ 2 SB

KMR 1700

KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1

HD 13/35-4

HD 7/250 De Tr1

HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1

NT 55/1 Tact M

NT 45/1 Tact M, H

NT 35/1 Tact M, H

NT 80/1 B1 M IV

HD 9/50 -4

HD 9/50 Pe

HDS 17/60 De Tr1

HDS 13/80 De Tr1

HD 19/100 De Tr1

HD 7/250 De Tr1

IB 7/40 Adv

IB 15/80

 

Właściwe rozwiązanie na każdy rodzaj zabrudzeń
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                            Urządzenia czyszczące

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe
od 150 do 2 500 barów

Odkurzacze           Zamiatarki Urządzenia do czyszczenia suchym lodem

Lepkie
zabrudzenia

HD 13/18-4 SX

HDS 10/20-4 M

HD 9/50-4

HD 13/35-4

HD 9/50 Pe

HD 13/35 Pe

NT 65/2 Eco Tc

NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp

KM 85/50 W P  Adv

KM 90/60 R P

KMR 1700

IB 7/40 Adv

IB 15/80

Luźne
zabrudzenia

HD 6/15 C

HD 9/20-4 M

HD 10/23-4 S

HD 16/15-4 Cage Plus

NT 14/1 Eco

NT 14/1 Eco Adv

KM 70/30 C Bp Pack

KM 35/5 C

KM 70/20 C

KMR 1700

Duże
zabrudzenia

HD 1050 DE

HDS 1000 DE

HDS 13/20 SX

HDS 17/60 De Tr1

HD 9/50-4

HD 9/50 Pe

HD 25/15-4 Cage Plus

HDS 801 B

HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec

NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp

KMR 1250 BAT/Lpg

KM 120/150 T Bp/Lpg

KMR 1700

Zadania
specjalne

HD 7/250 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1

HD 13/35 Pe

HD 19/100 De Tr1

HD 9/50-4

HD 9/50 Pe

NT 45/1 Tact Te Ec KMR 1550 D/ 2 SB

KMR 1700

KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1

HD 13/35-4

HD 7/250 De Tr1

HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1

NT 55/1 Tact M

NT 45/1 Tact M, H

NT 35/1 Tact M, H

NT 80/1 B1 M IV

HD 9/50 -4

HD 9/50 Pe

HDS 17/60 De Tr1

HDS 13/80 De Tr1

HD 19/100 De Tr1

HD 7/250 De Tr1

IB 7/40 Adv

IB 15/80

 

Środki czyszczące

RM 81 ASF

RM 31 ASF

RM 750

RM 22 ASF

RM 752

RM 751

RM 776

RM 101 ASF

RM 110 ASF

RM 806 ASF

RM 80 Super 1

Drobnoziarniste ścierniwo

Gruboziarniste ścierniwo

RM 43
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Chętnie służymy pomocą:


