
 

 

Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt 

Nová HD-C Range ve variantách:

 

HD 5/12 C Plus *EU 

HD 5/12 CX Plus *EU 

HD 5/15 C Plus *EU 

HD 5/15 CX Plus *EU 

HD 6/13 C Plus *EU 

HD 6/13 CX Plus *EU 
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Myšlenka:    

 Kompletně novou HD třídou Kompakt obnovíme naši stávající produktovou řadu kompaktních čističů bez 

ohřevu. Při koncepci produktu byl kladen mimořádný důraz na vynikající mobilitu strojů. Díky kompaktní 

konstrukci, nízké hmotnosti a vysoké flexibilitě HD třídy Kompakt nepředstavuje časté střídání různých míst 

čištění problém. Tomu napomáhá doplňkové držadlo a rafinované uložení příslušenství. 

 

Užitek pro zákazníka: 

 Mobilita: kompaktnost, jednoduchá nakládka a přeprava díky držadlu 

 Obsluha přátelský vůči uživateli: pouze jeden vypínač pro zapnutí a vypnutí, rafinované uložení příslušenství 

 Flexibilita: provoz je možný v poloze vstoje i vleže 

 Dlouhá životnost: automatický systém na snížení tlaku, mosazná hlava válců, velký filtr na vstupu vody do 

stroje 
 

Cílové skupiny: 

 Stavebnictví (jednotlivá řemesla) 

 Průmysl (menší závody) 

 Veřejná správa  

 Facility management 

 Automotive 

 ReCa 

 

Oblasti použití: 

 Čištění fasád, stavby, čištění podlah a stěn, venkovní prostory, vozidla, stroje a nářadí 
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Motiv   Užitek pro zákazníka  

 

 

 

Doplňkové držadlo 

-Snadné nakládání do vozu a jednoduchá přeprava po 

 schodech  

-    Schválení pro nakládku jeřábem  

Kratší a jednodušší doba přípravy při střídání objektů čištění   

 

 

 

Provoz je možný v poloze vleže i vstoje 

- Maximální flexibilita, uživatel si může zvolit podle 

používání tu nejlepší polohu, např. na lešení je stroj v 

poloze vleže bezpečnější a stabilnější 

 Komfortní a bezpečné pro uživatele a zařízení 

 

 

 

Rafinované uložení příslušenství: 

- přihrádka pro trojitou trysku a rotační trysku  

- šroubení M18x1,5 pro čistič ploch 

- gumový pás pro upevnění vysokotlaké hadice 

- Kompletní příslušenství lze bezpečně uložit přímo na 

stroji  

 Snadná doprava bez nebezpečí ztráty nebo poškození 

příslušenství 

      

 

 

 

Automatický systém pro snížení tlaku a velký filtr na 

přítoku vody do stroje 

- Chrání komponenty a zvyšuje životnost  

 Nižší náklady na opravu a údržbu 

 

 

 

Výsuvné držadlo stisknutím tlačítka 

- Kratší doba přípravy při skladování nebo dopravě  

- Zařízení potřebuje méně místa při skladování nebo 

dopravě 

Vlastnost
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Přehled znaků produktu 

Výsuvné držadlo 

stisknutím tlačítka 

Doplňkové držadlo 

(použitelné i pro zavěšení 

na jeřáb) 

Gumový pás pro 

upevnění vysokotlaké 

hadice 
Přihrádka pro rotační 

trysku 

Velký filtr na vstupu vody 

do stroje 

Přihrádka pro trojitou trysku 

Integrovaný držák 

pracovního nástavce,  

žádné odstávající díly, bez 

nebezpečí poškození  

Vysoká přihrádka pro 

bezpečné uložení trysky 

na nástavci 

Přípojky ve tvaru V 

zamezují zlomení přívodní 

hadice vody v provozu 

vleže 

Easy Press VT pistole 

s otočným pracovním 

nástavcem z 

ušlechtilé oceli 

 HD - C ...
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Přehled znaků produktu 

Výsuvné držadlo 

stisknutím tlačítka 

Výklopná klika zabraňuje 

nebezpečí poškození při pojezdu 

nebo přepravě 

Otočná hliníková trubka 

pro malé opotřebení VT 

hadice při navíjení a 

odvíjení  

Jednoduché 

vyjímání a čištění 

filtru 
Ližina na zadní straně 

stroje pro dobrý pojezd přes 

schody 

Buben pro navíjení VT hadice15 m pro 

rozšířený akční rádius a jednoduché a 

bezpečné uložení VT hadice 

Šroubení M18x1,5 k 

uložení čističů ploch  

 HD - CX ...
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 Design 

Úzký a štíhlý celkový vzhled    

 Vynikající mobilita  

 Velmi lehká nakládka a přeprava stroje,                                  

i s kompletním příslušenstvím na stroji 

 Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce, a tím 

snadné uložení při skladování a při přepravě ve voze 

 

 

 

Provoz vstoje a vleže 

 Maximum flexibility 

 Uživatel může zvolit podle způsobu používání 

perfektní polohu, např. na lešení je zařízení v poloze 

vleže bezpečnější a stabilnější  

 Komfortnější a bezpečnější pro uživatele a zařízení 
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Koncept obsluhy 

Vypínač pro 

komfortní obsluhu 

umístěný nahoře 

Přisávání 

čisticího 

prostředku 

Vodovodní příp. 

Vysokotlaká hadice 
Výsuvné držadlo 
stisknutím tlačítka 

Uložení čističe 

ploch 

Zajištění rukojeti   u 

standardních čističů 

Zajištění rukojeti u          

CX variant 

Uložení el. kabelu okolo 

držadla, upevnění žlutým 

clipem  
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HD 6/13 C HD 6/15 C

Třída Kompakt

Lehké až střední úkoly 
čištění

Třída Kompakt

Střední až intenzivní 
úkoly čištění

Mobilita Velmi často Často

Velikost Velmi často Často

Feature • Držadlo
• Provoz v poloze 

vstoje a vleže
• Uložení příslušenství

• Keramické písty
• Regulace množství 

tlaku a vody na stroji
• Manometr

Cílová skupina

Použití Čištění
•vozidel
•fasád
•podlah

Čištění
•strojů
•vozidel
•budov

Objednací číslo 1.520-160.0 1.150-600.0

„Kärcher to go.”
Provoz možný v poloze vstoje i vleže, 
vynikající mobilita

USP 
Doplňkové držadlo & automatické snížení tlaku

Mobilita
doplňkové držadlo
�jednoduchá nakládka a 
přeprava
�zkrácená doba přípravy

Flexibilita
provoz v poloze vstoje a vleže
�podle způsobu čištění optimální 
poloha stroje
�komfortní a bezpečné používání

Jednoduchá obsluha
rafinované uložení příslušenství
�veškeré příslušenství bezpečně 
uložené na stroji
�nehrozí nebezpečí ztráty a 
poškození
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