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Všeobecné pokyny
Před prvním použitím přístroje si přečtě-
te tento originální provozní návod a při-
ložené bezpečnostní pokyny. Postupuj-

te podle nich.
Uschovejte obě příručky pro pozdější použití nebo pro 
dalšího vlastníka.

Použití v souladu s určením
Tento vysokotlaký čistič používejte výhradně pro násle-
dující práce:
Vysokotlakým paprskem čistěte stroje, vozidla, stavby, 
nástroje a podobné objekty.
Pro odolné nečistoty doporučujeme rotační trysku jako 
zvláštní příslušenství.
U modelů HD...Plus je rotační tryska obsažena 
v rozsahu dodávky.
POZOR
Znečištěná voda způsobuje předčasné opotřebení 
nebo usazeniny v přístroji.
Napájení přístroje provádějte pouze čistou nebo recy-
klovanou vodou, u které nejsou překročeny tyto mezní 
hodnoty:
 Hodnota pH: 6,5...9,5
 Elektrická vodivost: vodivost čerstvé vody 

+ 1 200 µS/cm, maximální vodivost 2 000 µS/cm
 Usaditelné látky (objem vzorku 1 l, doba usazování 

30 minut): < 0,5 mg/l
 Odfiltrovatelné látky: < 50 mg/l, žádné abrazivní lát-

ky
 Uhlovodíky: < 20 mg/l
 Chlorid: < 300 mg/l
 Síran: < 240 mg/l
 Vápník: < 200 mg/l
 Celková tvrdost: < 28 °dH, < 50° TH, < 500 ppm 

(mg CaCO3/l)
 Železo: < 0,5 mg/l
 Mangan: < 0,05 mg/l
 Měď: < 2 mg/l
 Aktivní chlór: < 0,3 mg/l
 Bez nepříjemného zápachu

Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly 
prosím likvidujte ekologickým způsobem.
Elektrické a elektronické přístroje obsahují hod-
notné recyklovatelné materiály a často součásti, 
jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou 
při chybném zacházení nebo likvidaci představo-

vat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro ži-
votní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto 
součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem 
se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)
Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na 
stránkách: www.kaercher.com/REACH

Bezpečnostní pokyny
 Před prvním uvedením přístroje do provozu si pře-

čtěte bezpečnostní pokyny 5.951-949.0.
 Dodržujte národní předpisy pro kapalinové stříkací 

přístroje.
 Dodržujte národní předpisy protiúrazové prevence. 

Kapalinové stříkací přístroje se musí pravidelně 
kontrolovat. Výsledek kontroly se musí písemně do-
kumentovat.

 Na přístroji a příslušenství neprovádějte žádné změ-
ny.

Symboly na přístroji
Přístroj se nesmí připojovat přímo na veřej-
nou vodovodní síť.

Nesměřujte vysokotlaký paprsek na osoby, 
zvířata, aktivní elektrická zařízení nebo na 
přístroj samotný. Chraňte přístroj před mra-
zem.

Bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní zařízení slouží k ochraně uživatele a ne-
smí se vyřazovat z provozu nebo obcházet jejich funkci.
Přepouštěcí ventil, tlakový spínač a bezpečnostní ventil 
jsou nastaveny ve výrobním závodě a zaplombovány. 
Nastavení provádí pouze zákaznický servis.

Přepouštěcí ventil s tlakovým spínačem

Při snížení množství vody pomocí regulace tlaku a 
množství se otevře přepouštěcí ventil a část vody teče 
k sací straně čerpadla.
Při uvolnění spouštěcí páky vysokotlaké pistole vypne 
tlakový spínač vysokotlaké čerpadlo a zastaví vyso-
kotlaký paprsek.
Jakmile je spouštěcí páka stlačena, čerpadlo se opět 
zapne.

Bezpečnostní ventil

Bezpečnostní ventil se otevírá při překročení přípustné-
ho provozního tlaku a voda teče zpět k sací straně čer-
padla.

Ovládací prvky
Viz stranu s obrázky

1 Chránič

2 Tryska

3 Regulace tlaku a množství *

4 Pracovní nástavec EASY!Lock

5 Vysokotlaká pistole EASY!Force

6 Pojistná západka

7 Spouštěcí páčka

8 Odjišťovací páčka

9 Vysokotlaká hadice EASY!Lock

10 Posuvné madlo, nahoře (vytažené)

11 Hadicový buben

12 Posuvné madlo, dole (zasunuté)

13 Gumový pásek

14 Držák kabelu, u modelu HD...M i držák hadice

15 Držák pracovního nástavce

16 Odkládací místo pro rotační trysku*

17 Hlavní spínač

18 Pouzdro pro pracovní nástavec

19 Vysokotlaká přípojka EASY!Lock

20 Sítko

21 Hadicová koncovka

22 Převlečná matice

23 Vodní přípojka
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24 Kluzná patka, opěrná patka

25 Držák pro pěnovací trysku*

26 Přepravní držák pro plošný čistič*

27 Odjištění posuvného madla

28 Klika

* není součástí dodávky u všech variant přístroje

Barevné označení
 Ovládací prvky pro čisticí proces jsou žluté.
 Ovládací prvky pro údržbu a servis jsou světle šedé.

Vybalení
1. Při vybalování zkontrolujte obsah obalu.
2. Škody vzniklé pře přepravě ihned oznamte prodejci.
3. Pouze u modelů HD...M St: Vrtací šablonu na oba-

lu pro nástěnnou montáž přístroje uschovejte.

Montáž příslušenství
Upozornění 
U modelů HD...M St není součástí dodávky žádné pří-
slušenství.
Upozornění 
Systém EASY!Lock spojuje komponenty díky rychlozá-
vitu rychle a spolehlivě jedním otočením.
Obrázek A
1. Vysokotlakou trysku nasaďte na pracovní nástavec.
2. Namontujte převlečnou matici a pevně ji rukou utáh-

něte (EASY!Lock).
3. Pracovní nástavec spojte s vysokotlakou pistolí a 

pevně rukou utáhněte (EASY!Lock).

U přístrojů bez hadicového bubnu:
1. Vysokotlakou hadici spojte s vysokotlakou pistolí a 

vysokotlakou přípojkou přístroje a pevně rukou 
utáhněte (EASY!Lock).

U přístrojů s hadicovým bubnem:
1. Rozvinutou hadici položte na zem.
2. Otáčejte klikou proti směru hodinových ručiček a na-

víjejte tím vysokotlakou hadici v rovnoměrných vrst-
vách na hadicový buben. Dbejte na to, aby hadice 
nebyla zalomená.

3. Vysokotlakou hadici spojte s vysokotlakou pistolí a 
pevně rukou utáhněte (EASY!Lock).

Uvedení do provozu
Montáž modelů HD...M St

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění, nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem
Instalaci napájenou vodou, elektrické přípojky a vyso-
kotlaké sítě nechte provádět pouze autorizovanými od-
bornými pracovníky.

Okolní podmínky

 Suché prostředí bez nebezpečí zamrzání.
 Bez nebezpečí výbuchu.
 Pevný, rovný podklad nebo nosná stěna.
 Neinstalujte v blízkosti obytných prostor nebo kan-

celáří (emise hluku).
 Přístup pro údržbové práce.
 Odtok vody na místě instalace.

Upevnění přístroje

Upozornění 
Šrouby a hmoždinky pro upevnění držáků nejsou obsa-
ženy v dodávce. Ty se musí obstarat dodatečně a při-

způsobit požadavkům na místě upevnění. Potřebný 
průměr šroubů činí 6...8 mm.
� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění padajícím přístrojem
Při výběru upevňovacích prvků vezměte v úvahu hmot-
nost přístroje a únosnost místa upevnění.
Obrázek B

1 Montáž na stěnu

2 Montáž na podlahu

3 Montážní otvor

4 Držák

1. Otvory do stěny nebo podlahy vyznačte pomocí vr-
tací šablony.

2. Proveďte otvory.
3. Upevněte držáky, šrouby pouze lehce dotáhněte.
4. Vzdálenost držáků nastavte otáčením pomocí 

plochého klíče.
5. Šrouby pevně utáhněte.
6. Umístěte přístroj.

Elektrické připojení

� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Přístroj pomocí zástrčky připojte na elektrickou síť. Ne-
rozpojitelné připojení na elektrickou síť je zakázané. Zá-
strčka slouží k odpojení od elektrické sítě.
HD...M St: Napájení elektrickým proudem potřebné pro 
provoz přístroje musí být dimenzováno pro trvalý pro-
voz.
HD...M St: Všechny díly, kabely a přístroje v pracovní 
oblasti, které jsou pod proudem, musí být chráněny pro-
ti stříkající vodě.
1. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Vodní přípojka

Přípojka na přívod vody

� VAROVÁNÍ
Zdravotní riziko následkem zpětného toku znečiště-
né vody do rozvodu pitné vody.
Dodržujte předpisy stanovené místní vodárnou.
Podle platných předpisů se přístroj nesmí nikdy provo-
zovat bez systémového odpojovače na rozvodu pitné 
vody . Použijte systémový odpojovač firmy KÄRCHER 
nebo alternativní systémový odpojovač podle normy 
EN 12729, typ BA. Voda, která proteče systémovým od-
pojovačem, se již nepovažuje za pitnou. Systémový od-
pojovač připojte vždy na vodovodní přípojku, nikdy jej 
nepřipojujte přímo na vodní přípojku přístroje.
1. Zkontrolujte přívodní tlak, vstupní teplotu a vstupní 

množství vodovodní přípojky. Požadavky viz kapito-
lu „Technické údaje“.

2. Systémový odpojovač a vodní přípojku přístroje 
spojte hadicí (minimální délka 7,5 m, minimální 
průměr 1”).
Přívodní hadice není obsažena v rozsahu dodávky.

3. Otevřete přívod vody.

Nasávání vody z nádrže

1. Sací hadici (objednací číslo 4.440-207.0) a filtr (ob-
jednací číslo 4.730-012.0) přišroubujte na vodní pří-
pojku.

2. Odvzdušněte přístroj.

Odvzdušnění přístroje

1. Odšroubujte trysku z pracovního nástavce.
2. Nechte přístroj běžet, dokud nevystupuje voda bez 

bublinek.
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3. V případě problémů s odvzdušněním nechte přístroj 
běžet 10 sekund a potom ho vypněte. Postup něko-
likrát opakujte.

4. Vypněte přístroj.
5. Znovu našroubujte trysku.

Pouze modely HD...M St: Vysokotlaká instalace

Při instalaci se musí dodržet platné národní předpisy 
pro pevně nainstalované vysokotlaké čisticí systémy.
1. Připojte přístroj pomocí vysokotlakého hadicového 

vedení na pevně instalovanou potrubní síť.
2. Pevně instalovanou potrubní síť položte tak, aby ne-

bylo nutných příliš změn směru.
3. Pro vyrovnání tlakové a tepelné roztažnosti položte 

potrubní síť pomocí tlumicích volných a pevných ob-
jímek.

4. Minimální průřezy vedení:
a Potrubí: Jmenovitá světlost DN 15 (1/2).
b Hadicová vedení: Jmenovitá světlost DN 6.

Obsluha
� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění vysokotlakým vodním paprskem
Nikdy neupevňujte spouštěcí a bezpečnostní páčku ve 
stisknuté poloze.
Nikdy nepoužívejte vysokotlakou pistoli, pokud je bez-
pečnostní páčka poškozená.
Před zahájením jakýchkoliv prací na přístroji přesuňte 
pojistnou západku vysokotlaké pistole dopředu.

Otevírání/zavírání vysokotlaké pistole
1. Otevření vysokotlaké pistole: Stiskněte bezpečností 

páčku a spouštěcí páčku.
2. Zavření vysokotlaké pistole: Uvolněte bezpečností 

páčku a spouštěcí páčku.

Provoz s vysokým tlakem
Přístroj lze provozovat jako stojící nebo ležící.
Upozornění 
Přístroj je vybaven tlakovým spínačem. Motor se roz-
běhne jen tehdy, když je otevřená vysokotlaká pistole.
1. Přístroj s hadicovým bubnem: Vysokotlakou hadici 

odviňte úplně z hadicového bubnu.
2. Hlavní spínač přepněte do polohy „I“.
3. Odjistěte vysokotlakou pistoli tím, že přesunete po-

jistnou západku vysokotlaké pistole dozadu.
4. Otevřete vysokotlakou pistoli.
5. U přístroje s regulací tlaku a množství: Nastavte 

pracovní tlak otáčením regulace tlaku a množství.

Provoz s čisticími prostředky

Upozornění 
K provozu s čisticím prostředkem je potřebný pěnovací 
nástavec s nádobou (volitelné vybavení).
� VAROVÁNÍ
Zdravotní riziko následkem chybného zacházení 
s čisticími prostředky
Dodržujte bezpečnostní pokyny na čisticím prostředku.
POZOR
Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit pří-
stroj a čištěný objekt.
Používejte pouze čisticí prostředky schválené 
firmou KÄRCHER.
Dodržujte doporučení pro dávkování a pokyny přiložené 
k čisticímu prostředku.
Pro ochranu životního prostředí používejte čisticí pro-
středky úsporně.
Čisticí prostředky KÄRCHER zaručují bezporuchovou prá-
ci. Nechte si prosím poradit nebo si vyžádejte náš katalog 
či naše informační letáky k čisticím prostředkům.

Obrázek C

1 Pěnovací tryska

2 Nádrž

3 Sada clon
Přidávání čisticího prostředku: 3=velké, 2=střední, 
1=nízké

4 Sací hadice

5 Vysokotlaká pistole EASY!Force

1. Odšroubujte nádrž.
2. Do sací hadice zasuňte požadovanou clonu.
3. Naplňte čisticí prostředek do nádrže.
4. Našroubujte nádrž na pěnovací trysku.
5. Odstraňte trysku z pracovního nástavce.
6. Upevněte pěnovací trysku na vysokotlakou pistoli a 

pevně rukou utáhněte.
7. Uveďte vysokotlaký čistič do provozu.

Doporučená metoda čištění

1. Nastříkejte úsporným způsobem čisticí prostředek 
na suchý povrch a nechte působit (nikoliv za-
schnout).

2. Uvolněnou nečistotu opláchněte vysokotlakým pa-
prskem.

Vypláchnutí pěnovacího pracovního nástavce

Pěnovací pracovní nástavec se musí po použití vy-
pláchnout, aby se zabránilo usazování čisticího pro-
středku.
1. Odšroubujte nádrž.
2. Zbytek čisticího prostředku nalijte zpět do původní-

ho obalu.
3. Nádrž naplňte čistou vodou.
4. Našroubujte nádrž na pěnovací trysku.
5. Pěnovací trysku nechte v provozu cca 1 minutu, aby 

se vypláchly zbytky čisticího prostředku.
6. Vyprázdněte nádrž.

Přerušení provozu
1. Zavřete vysokotlakou pistoli, přístroj se vypne.
2. Zajistěte vysokotlakou pistoli tím, že přesunete po-

jistnou západku vysokotlaké pistole dopředu.
Upozornění 
Při vypnutí přístroje se tlak vody sníží o cca 70 %. Tím 
se snižuje ovládací síla vysokotlaké pistole a prodlužuje 
životnost přístroje.

Pokračování provozu
1. Odjistěte vysokotlakou pistoli tím, že přesunete po-

jistnou západku dozadu.
2. Otevřete vysokotlakou pistoli, přístroj se znovu za-

pne.

Ukončení provozu
1. Zavřete přívod vody.
2. Otevřete vysokotlakou pistoli.
3. Hlavní spínač nastavte do polohy „I“ a nechte pří-

stroj nechte běžet 5 až 10 sekund.
4. Zavřete vysokotlakou pistoli.
5. Hlavní spínač nastavte do polohy „0/OFF“.
6. Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze su-

chýma rukama.
7. Odpojte přívod vody.
8. Otevřete vysokotlakou pistoli, až se uvolní tlak.
9. Zajistěte vysokotlakou pistoli tím, že přesunete po-

jistnou západku vysokotlaké pistole dopředu.
110 Čeština



Pouze modely HD...M, HD...MX: 
Uložení přístroje

1. Pracovní nástavec s vysokotlakou pistolí postavte 
do pouzdra a zaklapněte do držáku pracovního ná-
stavce.

2. Síťový kabel naviňte kolem držáku kabelu.
3. HD...M: Naviňte vysokotlakou hadici, zavěste ji na 

odkládací místo a zajistěte gumovým páskem. 
HD...MX: Naviňte vysokotlakou hadici na hadicový 
buben a překlopte rukojeť kliky.

4. Stiskněte odjištění posuvného madla a zasuňte ho.

Ochrana před mrazem
POZOR
Mráz zničí přístroj, ze kterého nebyla úplně vypuš-
těna voda.
Přístroj ukládejte pouze na místě chráněném před mrazem.
Pokud není možné skladování s ochranou proti 
mrazu:
1. Vypusťte vodu.
2. Načerpejte do přístroje běžný mrazuvzdorný pro-

středek.
3. Nechte přístroj běžet maximální 1 minutu, až se vy-

prázdní čerpadlo a vedení.
Upozornění 
Používejte běžný mrazuvzdorný prostředek pro motoro-
vá vozidla na bázi glykolu. Dodržujte předpisy výrobce 
k zacházení s mrazuvzdorným prostředkem.

Přeprava
� UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození
Při přepravě vezměte v úvahu hmotnost přístroje.
POZOR
Nebezpečí poškození
Chraňte spouštěcí páčku vysokotlaké pistole před po-
škozením.
1. Při přepravě ve vozidlech přístroj zajistěte podle přísluš-

ných platných směrnic proti sklouznutí a převrácení.
2. Při přepravě na delší trasy táhněte přístroj pomocí 

posuvného madla za sebou (nikoliv u modelů 
HD...M St).

3. Při výstupu po schodech vytahujte přístroj nahoru 
po jednotlivých schodech. Kluznice chrání skříň 
před poškozením (nikoliv u modelů HD...M St).

Pouze modely HD...M, HD...MX: Přepravní 
držák pro plošný čistič

1. Připojovací hrdlo plošného čističe zasuňte do pře-
pravního držáku na vysokotlakém čističi.

2. Převlečnou matici zašroubujte přibližně o 1 otáčku.

Skladování
� UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození.
Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.
1. Přístroj skladujte pouze ve vnitřních prostorech.

Péče a údržba
� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu následkem neúmyslného rozběhu 
přístroje a zasažením elektrickým proudem.
Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj vypněte a vy-
táhněte síťovou zástrčku.

Bezpečnostní inspekce / Smlouva o údržbě
S Vaším prodejcem si můžete dohodnout pravidelnou 
bezpečnostní inspekci nebo uzavřít smlouvu o údržbě. 
Nechte si prosím poradit.

Před každým zahájením provozu
1. Zkontrolujte připojovací kabel z hlediska poškození, 

poškozený kabel nechte neprodleně vyměnit autori-
zovaným zákaznickým servisem nebo odborníkem 
s elektrotechnickou kvalifikací.

2. Zkontrolujte vysokotlakou hadici z hlediska poško-
zení, poškozenou vysokotlakou hadici neprodleně 
vyměňte.

3. Zkontrolujte těsnost přístroje. Přípustné jsou 
3 kapky vody za minutu. Při větší netěsnosti vyhle-
dejte zákaznický servis.

Každý týden
1. Vyčistěte sítko ve vodní přípojce.

Čištění sítka ve vodní přípojce
1. Odšroubujte převlečnou matici.
2. Vytáhněte hadicovou koncovku se sítkem.
3. Sítko zvnějšku očistěte a opláchněte.

Upozornění: Šestihran hadicové koncovky vyrov-
nejte na přípojku na přístroji.

4. Vložte hadicovou koncovku se sítkem.
5. Utáhněte převlečnou matici.

Každých 500 hodin, minimálně jednou za rok
1. Nechte provést údržbu přístroje zákaznickým servi-

sem.
2. Vyměňte olej.

Výměna oleje
Upozornění 
Množství a druh oleje viz kapitolu „Technické údaje“
1. Vyšroubujte 4 šrouby.
2. Sejměte kryt přístroje.

Obrázek D
3. Hadici na vypouštění oleje otočte dolů a držte ji nad 

záchytnou nádobou pro olej.
4. Vytáhněte zátku z hadice na vypouštění oleje.
5. Sejměte víko.
6. Vyjměte pěnovou hmotu z olejové nádržky.
7. Vyčkejte do úplného vypuštění oleje.

Obrázek E
8. Zasuňte zátku do hadice na vypouštění oleje.
9. Hadici na vypouštění oleje otočte nahoru a zaklap-

něte.
10. Naplňte odměřené množství oleje.
11. Vložte pěnovou hmotu do olejové nádržky.
12. Nasaďte a pevně přitlačte víko.

Obrázek F

Pomoc při poruchách
� NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu následkem neúmyslného rozběhu 
přístroje a zasažením elektrickým proudem.
Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj vypněte a vy-
táhněte síťovou zástrčku.
Kontroly a opravy elektrických součástí nechávejte pro-
vádět výhradně zákaznickým servisem.
V případě poruch, které nejsou v této kapitole uvedeny, 
při pochybnostech a výslovném pokynu vyhledejte au-
torizovaný zákaznický servis.
Přístroj nelze spustit
 Zkontrolujte připojovací kabel z hlediska poškození.
 Zkontrolujte síťové napětí.
 Jestliže je přístroj přehřátý:

a Hlavní spínač přepněte do polohy „0“.
b Nechte přístroj minimálně 15 minut vychladnout.
c Hlavní spínač přepněte do polohy „1“.

 Při elektrické závadě vyhledejte zákaznický servis.
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Nedochází k natlakování přístroje
 Zkontrolujte velikost trysky, potřebná velikost viz ka-

pitolu „Technické údaje“.
 Odvzdušněte přístroj, viz kapitolu „Odvzdušnění pří-

stroje“.
 Vyčistěte sítko ve vodní přípojce.
 Zkontrolujte množství přiváděné vody, potřebné 

množství viz kapitolu „Technické údaje“.
 Vyčistěte trysku.
 V případě potřeby vyhledejte zákaznický servis.
Čerpadlo netěsní
Přípustné jsou až 3 kapky vody za minutu.
 Při větší netěsnosti nechte provést kontrolu zákaz-

nickým servisem.
Čerpadlo klepe
 Zkontrolujte těsnost přívodu vody.
 Odvzdušněte přístroj, viz kapitolu „Odvzdušnění pří-

stroje“.
 V případě potřeby vyhledejte zákaznický servis.
Přimísení čisticího prostředku je příliš malé
 Doplňte nádobu pěnovací trysky.

 Do sací hadice zasuňte větší clonu.
 Zkontrolujte sací hadici a pěnovací trysku na výskyt 

usazenin čisticího prostředku. Usazeniny odstraňte 
vlažnou vodou.

Příslušenství a náhradní díly
Používejte pouze originální příslušenství a náhradní dí-
ly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz 
přístroje.
Informace o příslušenství a náhradních dílech nalezne-
te na stránkách www.kaercher.com.

Záruka
V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší pří-
slušnou odbytovou společností. Případné závady Vaše-
ho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, 
pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní va-
dou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem 
o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizo-
vané servisní středisko.
(Adresa viz zadní stranu)

Technické údaje

 HD 6/15 
M

HD 6/15 
MX

HD 6/15 
M St

HD 7/17 
M

HD 7/17 
MX

HD 7/17 
M St

HD 7/
14-4 M

Elektrické připojení

Síťové napětí V 230 230 230 400 400 400 230

Fáze ~ 1 1 1 3 3 3 1

Síťová frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50

Příkon kW 3,1 3,1 3,1 4,2 4,2 4,2 3,4

Druh krytí IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Síťové jištění (se zpožděnou reakcí) A 16 16 16 16 16 16 16

Prodlužovací kabel 30 m mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Vodní přípojka

Přívodní tlak (max.) MPa 1 1 1 1 1 1 1

Vstupní teplota (max.) °C 60 60 60 60 60 60 60

Vstupní množství (min.) l/min 13 13 13 15 15 15 15

Sací výška (max.) m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Výkonnostní údaje stroje

Velikost standardní trysky -- 033 033 033 040 040 040 043

Provozní tlak MPa 15 15 15 17 17 17 14

Provozní přetlak (max.) MPa 22,5 22,5 22,5 25,5 25,5 25,5 21

Čerpané množství, voda l/min 9,3 9,3 9,3 11,6 11,6 11,6 11,5

Reaktivní síla vysokotlaké pistole N 28,6 28,6 28,6 35,5 35,5 35,5 32,3

Rozměry a hmotnosti

Typická provozní hmotnost kg 30 33 25 32 35 27 39

Délka mm 455 455 290 455 455 290 455

Šířka mm 400 400 300 400 400 300 400

Výška, posuvné madlo dole, (nahoře) mm 700 
(970)

890 
(970)

565 700 
(970)

890 
(970)

565 700 
(970)

Množství oleje l 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,35

Druh oleje Typ 15W40 15W40 15W40 15W40 15W40 15W40 0W40

Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-xx

Hodnota vibrací rukou/paží m/s2 2,4 2,8 2,4 3,0 2,9 3,0 2,7

Nejistota K m/s² 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Hladina akustického tlaku dB(A) 74 74 76 79 78 79 68
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Technické změny vyhrazeny.

ES prohlášení o shodě
Prohlašujeme tímto, že níže uvedený stroj na základě 
svého provedení a druhu konstrukce, jakož i 
v provedení námi uváděném na trh, vyhovuje přísluš-
ným základním bezpečnostním a zdravotním požadav-
kům podle směrnic ES. V případě provedení námi ne-
schválené změny stroje ztrácí toto prohlášení svoji plat-
nost.
Výrobek: Vysokotlaký čistič
Typ: 1.150-xxx

Příslušné směrnice ES
2000/14/ES
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2011/65/EU
2014/30/EU

Aplikované harmonizované normy
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 50581
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 62233: 2008

Nejistota KpA dB(A) 3 3 3 3 3 3 3

Hladina akustického výkonu LWA + 
Nejistota KWA 

dB(A) 90 90 92 95 94 95 84

 HD 6/15 
M

HD 6/15 
MX

HD 6/15 
M St

HD 7/17 
M

HD 7/17 
MX

HD 7/17 
M St

HD 7/
14-4 M

 HD 7/14-4 
MX

HD 7/16-4 
M

HD 7/16-4 
MX

HD 8/18-4 
M

HD 8/18-4 
MX

HD 8/18-4 
M St

Elektrické připojení

Síťové napětí V 230 400 400 400 400 400

Fáze ~ 1 3 3 3 3 3

Síťová frekvence Hz 50 50 50 50 50 50

Příkon kW 3,4 4,2 4,2 4,6 4,6 4,6

Druh krytí IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Síťové jištění (se zpožděnou reakcí) A 16 16 16 16 16 16

Prodlužovací kabel 30 m mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Vodní přípojka

Přívodní tlak (max.) MPa 1 1 1 1 1 1

Vstupní teplota (max.) °C 60 60 60 60 60 60

Vstupní množství (min.) l/min 15 15 15 16 16 16

Sací výška (max.) m 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Výkonnostní údaje stroje

Velikost standardní trysky -- 043 042 042 042 042 042

Provozní tlak MPa 14 16 16 18 18 18

Provozní přetlak (max.) MPa 21 24 24 27 27 27

Čerpané množství, voda l/min 11,5 11,6 11,6 12,5 12,5 12,5

Reaktivní síla vysokotlaké pistole N 32,3 34,5 34,5 41,8 41,8 41,8

Rozměry a hmotnosti

Typická provozní hmotnost kg 42 40 43 41 44 36

Délka mm 455 455 455 455 455 290

Šířka mm 400 400 400 400 400 300

Výška, posuvné madlo dole, (naho-
ře)

mm 890 (970) 700 (970) 890 (970) 700 (970) 890 (970) 565

Množství oleje l 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Druh oleje Typ 0W40 15W40 15W40 15W40 15W40 15W40

Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-xx

Hodnota vibrací rukou/paží m/s2 2,7 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3

Nejistota K m/s² 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 72 75 73 76

Nejistota KpA dB(A) 3 3 3 3 3 3

Hladina akustického výkonu LWA + 
Nejistota KWA 

dB(A) 85 86 88 91 89 92
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Kärcher Center CHEMIE STAR
K Dolíkám 717
503 11Hradec Králové

telefon servis:  777 580 786

https://karcher-chemiestar.cz

telefon prodej:  777 580 404


