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Linha Casa & Jardim

Cristo Redentor - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Mais de 75 anos de história passados a limpo
A Kärcher, líder mundial em sistemas de limpeza, oferece uma grande variedade de produtos para as mais diferentes necessidades
de limpeza. Seus produtos surpreendem pelo alto nível tecnológico, design moderno e eficiência comprovada em todas as suas
aplicações.
Além do excelente desempenho, os produtos Kärcher são desenvolvidos para proporcionar outras grandes vantagens, como
economia de água e energia, conforto e proteção ao usuário e também a melhor relação custo-benefício. Sempre atenta à
conservação de riquezas históricas mundiais, a Kärcher lançou o projeto Limpeza de Monumentos. Por meio desse projeto, já
realizou a limpeza de muitos locais históricos em todo o mundo, como a das 284 colunas da Praça de São Pedro (Itália) e a do
Cristo Redentor (Rio de Janeiro), uma das Sete Maravilhas do Mundo, entre vários outros. Assim, a Kärcher consegue, ao mesmo
tempo, comprovar o seu know-how e ajudar a conservar e manter viva a história da humanidade.
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Casa

Lavadoras Residenciais
Toda dona de casa que já lavou uma superfície muito suja sabe dos limites da limpeza de uma mangueira de jardim convencional. A
Lavadora de Alta Pressão oferece um poder de limpeza muito maior.
Ela fornece água com pressão de até 1740 libras/pol², ou seja, até 30 vezes maior que uma mangueira de jardim. A alta pressão
acontece porque a bomba da lavadora força a água a passar por um pequeno bico, o que gera um jato concentrado e forte.
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Além disso, usando uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher você economiza muito mais. Uma mangueira convencional
consome 3.000 litros de água por hora, enquanto uma lavadora de alta pressão Kärcher utiliza, no máximo, 360 litros no mesmo
espaço de tempo. O resultado é uma limpeza 30 vezes maior e um gasto oito vezes menor. Assim, nem mesmo as sujeiras mais
pesadas têm chance contra um jato d’água de alta pressão.

mangueira convencional

3000 L/h

8x menor

360 L/h

lavadora de alta pressão:
consumo 8x menor que a mangueira convencional

DICAS
Segurança

As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher possuem todos os itens de segurança exigidos pelo Inmetro. Os componentes elétricos
são cuidadosamente vedados contra a água, protegendo o usuário contra eventuais descargas elétricas.
De acordo com a Lei nº. 5.966, Artigo 3º, de 11 de dezembro de 1973; a Lei nº. 9.933, Artigo 2º, de 20 de dezembro de 1.999,
do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) com atualização em 2002; e da norma
brasileira que trata da padronização de plugues e tomadas até 20 A / 250 V no Brasil (NBR 14136:2002) da ABNT, que tem como
base a norma internacional IEC-60906-1, fica determinado que, a partir de 01 de janeiro de 2010, todas as tomadas devem ter
as dimensões padronizadas.
Essa mudança visa uma maior segurança para os usuários de modo a evitar choque elétrico. Recomenda-se que as tomadas
sejam do novo padrão também, com rebaixo para dificultar o contato acidental do usuário com a corrente elétrica.
Em resposta às Leis, desde 01/01/2010 todos os plugues dos equipamentos Kärcher seguem os padrões exigidos.

Detergentes
Os detergentes Kärcher são biodegradáveis, não prejudicam o meio ambiente e proporcionam uma limpeza mais eficiente. Para
remover as sujeiras mais difíceis, recomendamos que você deixe o detergente agir por alguns minutos antes de enxaguá-lo com o
jato de alta pressão.

O que limpar?
As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher são ajudantes versáteis para toda a casa e podem ser utilizadas para diversas finalidades.
Seja para limpar tubulações, pátios e telhados, as lavadoras Kärcher estão sempre prontas para eliminar qualquer sujeira.
Faça alguns testes e note que você pode controlar a força do jato de água. Assim, fica fácil remover manchas e sujeiras impregnadas
apenas posicionando-se mais longe ou próximo delas.
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BENEFÍCIOS
A Kärcher oferece uma variedade de produtos eficazes. Há sempre um modelo de máquina
para cada necessidade de limpeza. Conheça agora alguns diferenciais e benefícios dos
produtos Kärcher:

Stop Total
Todas as lavadoras de alta pressão Kärcher são equipadas com sistema STOP TOTAL,
sinônimo de economia e segurança. Quando o usuário solta o acionamento da pistola e o
jato é interrompido, o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola é
acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios
de energia.

Segurança
- Sistema de despressurização: quando o usuário para de utilizar a pistola de alta pressão, a
pressão interna do sistema é reduzida, evitando possíveis acidentes quando ela for acionada
novamente. Além disso, esse sistema aumenta a vida útil do equipamento porque preserva
o sistema de vedação.
- Pistola com trava de segurança: com esse sistema, uma pessoa desavisada não consegue
acionar o equipamento para utilizá-lo de forma incorreta.
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Economia de energia e água
- As Lavadoras de Alta Pressão Kärcher economizam, em média, 80% de água em relação
à vazão de uma torneira convencional.
- Consumo de energia extremamente baixo.
- Filtro de água para filtrar impurezas da água, como, por exemplo, grãos de areia, pequenas
pedras, terra, etc., garantindo maior vida útil do equipamento e sua máxima performance.

aplicador de detergente integrado
Alguns modelos de Lavadoras de Alta Pressão Kärcher incluem um sistema que possibilita a
aplicação de detergentes por meio do próprio equipamento, tornando suas tarefas de limpeza
muito mais seguras, evitando que o produto entre em contato com a pele. Você ainda conta
com a praticidade e a agilidade de precisar apenas tirar a tubeira para que o próprio jato
succione o produto diretamente para o reservatório. Sem contar que a limpeza fica muito mais
eficaz, pois é possível pulverizar o detergente em grandes áreas e removê-lo rapidamente,
evitando que ele seque e danifique as superfícies.
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Não se preocupe com a limpeza
A limpeza, pode deixar com a Kärcher, afinal, no Brasil são mais de 35 anos de comprometimento e
inovação, fabricando lavadoras de alta pressão para a sua casa! As Lavadoras Residenciais da Kärcher
acompanham a evolução do mercado e são desenvolvidas com a mais alta tecnologia. Pensando
sempre no consumidor, as Lavadoras Residenciais Kärcher têm o objetivo de facilitar a limpeza do dia
a dia, economizar tempo, energia e principalmente água. Assim, você tem mais tempo para curtir as
coisas agradáveis da vida.

K 1.100

K 2.170

K 2.260

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de
limpeza

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o
transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de
limpeza
- Possui porta-acessórios
- Possui espaço para armazenar o
cabo elétrico

Pressão máx. (lb/pol²)

1450

1450

1450

Vazão (L/h)

300

330

330

Tensão mono (V)

127 / 220

127 / 220

127 / 220

Potência consumida (kW)

1,2

1,4

1,4

Peso (kg)

-

-

-

Dimensão (mm) (C x L x A)

-

-

-

Mangueira (m)

3

5

5

Cabo elétrico (m)

5

5

5

Código 127 V

1.800-001.0

1.994-610.0

1.994-622.0

Código 220 V

1.800-002.0

1.994-611.0

1.994-623.0

Dados Técnicos

Acessórios
Tubeira leque
Tubeira Vario Power
aplicador de detergente integrado
Pistola com mangueira
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Elas contam ainda com uma série de benefícios, como o Stop Total, aplicador de detergente, trava
de segurança, entre outros, que tornam a limpeza muito mais fácil e simples de ser realizada. São
vários modelos com os mais diferentes acessórios, cada um, é claro, pensando nas mais diferentes
necessidades de limpeza. As Lavadoras Residenciais de Alta Pressão Kärcher são fundamentais para
realizar qualquer limpeza com facilidade e eficiência, seja na varanda, no quintal, no carro, na moto, na
bicicleta, na churrasqueira, nos móveis do jardim, ao redor de piscinas, etc.

K 2.27 M

K 2.350

K 2.360

- É leve, possui rodas largas e alças que facilitam
o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Fácil de armazenar
- Design vertical

-

-

Fácil de armazenar
Design vertical e robusto
Rodas e alça que facilitam o transporte
Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
Possui porta-acessórios
Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Fácil de armazenar
Design vertical e robusto
Rodas e alça que facilitam o transporte
Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
Maior potência da categoria
Possui porta-acessórios
Possui espaço para armazenar o cabo elétrico

Dados Técnicos
Pressão máx. (lb/pol²)

1450

1600

1740

Vazão (L/h)

330

330

330

Tensão mono (V)

127 / 220

127 / 220

127 / 220

Potência consumida (kW)

1,4

1,4

1,4

Peso (kg)

-

-

-

Dimensão (mm) (C x L x A)

-

-

-

Mangueira (m)

5

5

5

Cabo elétrico (m)

5

5

5

Código 127 V

1.994-630.0

1.994-632.0

1.994-640.0

Código 220 V

1.994-631.0

1.994-633.0

1.994-641.0

Acessórios
Tubeira leque
Tubeira Turbo
Tubeira Vario Power
aplicador de detergente integrado
autoescova
Pistola com mangueira
Kit limpeza automóveis
Reservatório de detergente
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K 3.140

K 3.150

K 3.350

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo
elétrico

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Possui espaço para armazenar o cabo
elétrico

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de lim
peza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo
elétrico

Pressão máx. (lb/pol²)

1600

1600

1740

Vazão (L/h)

330

330

360

Tensão mono (V)

127 / 220

127 / 220

127 / 220

Potência consumida (kW)

1,5

1,5

1,6

Peso (kg)

-

-

-

Dimensão (mm) (C x L x A)

-

-

-

Mangueira (m)

6

6

6

Cabo elétrico (m)

5

5

5

Dados Técnicos

Acessórios
Tubeira leque
Tubeira Turbo
Tubeira Vario Power
aplicador de detergente integrado
autoescova
Pistola com mangueira
Kit limpeza automóveis
Reservatório de detergente

Código 127 V

1.601-790.0

1.601-648.0

1.994-200.0

Código 220 V

1.601-791.0

1.601-649.0

1.994-201.0
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K 3.390

K 3.390 M Plus T-Racer

K 3.30 S M Plus

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo
elétrico

- Fácil de armazenar
- Design vertical e robusto
- Rodas e alça que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Maior potência da categoria
- Possui espaço para armazenar o cabo
elétrico

- Maior potência da categoria
- Possui porta-acessórios e espaço para
armazenar o cabo elétrico e a mangueira de alta
pressão
- Rodas largas e alças que facilitam o transporte
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza
- Design compacto, fácil de armazenar

Dados Técnicos
Pressão máx. (lb/pol²)

1740

1740

1740

Vazão (L/h)

360

360

360

Tensão mono (V)

127 / 220

127 / 220

127 / 220

Potência consumida (kW)

1,6

1,6

1,5

Peso (kg)

-

-

15,0

Dimensão (mm) (C x L x A)

-

-

365 x 280 x 815

Mangueira (m)

6

6

6

Cabo elétrico (m)

5

5

5

Código 127 V

1.994-210.0

1.994-212.0

1.994-833.0

Código 220 V

1.994-211.0

1.994-213.0

1.994-834.0

Acessórios
Tubeira leque
Tubeira Turbo
Tubeira Vario
Tubeira Vario Power
Aplicador de detergente integrado
T-Racer
Pistola com mangueira
Enrolador de mangueira
Reservatório de detergente
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acessórios
Os acessórios originais Kärcher para as Lavadoras
de Alta Pressão são uma ótima opção para facilitar
ainda mais as tarefas de limpeza. As Lavadoras de
Alta Pressão Kärcher são a solução perfeita para
suas necessidades de limpeza.
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Acessórios

Código

Descrição

Tubeira Turbo

9.302-050.0

Com alto poder de impacto do jato concentrado, alta capacidade de varrição
do jato leque e ainda com efeito turbo: jato rotativo.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira bico reto

9.302-056.0

Tubeira com jato de água concentrado.
É indicada para a remoção de sujeiras pesadas.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira leque

4.760-429.0 / 401.0

Jato com grande poder de varrição. É indicado para a limpeza de grandes
áreas.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira Vario

9.311-216.0 / 217.0
120V / 220 V

Combinação entre o jato leque e o jato reto em uma única tubeira.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira Vario Power

4.760-543.0

Tubeira com regulagem de pressão, variando desde a mínima, para aplicação
de detergentes, até a máxima pressão oferecida pela máquina.
Aplicação: todas as lavadoras K 2 da Linha Casa & Jardim.

Tubeira Vario Power

4.760-565.0

Tubeira com regulagem de pressão, variando desde a mínima, para aplicação
de detergentes, até a máxima pressão oferecida pela máquina.
Aplicação: todas as lavadoras K 3 da Linha Casa & Jardim.

Tubo prolongador

4.760-262.0

Para a limpeza eficiente de lugares difíceis de alcançar.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Prolongador de lança de três estágios
em alumínio

2.639-722.0

Para a limpeza eficiente de lugares difíceis de alcançar.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Aplicador de detergente

9.302-054.0

Acessório para difusão de espuma nos mais diversos tipos de superfícies,
como quintais, carros, motos, etc.
Aplicação: lavadora Casa & Jardim K 3.30 S M Plus.

Pistola com mangueira

9.302-028.0

Permite a substituição da mangueira padrão.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Autoescova

9.302-051.0

Acessório indicado para quem precisa esfregar e enxaguar superfícies,
inclusive as delicadas. Suas cerdas macias deixam a limpeza ainda mais
eficiente.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Esponja de limpeza

2.640-606.0

Ideal para limpeza de superfícies delicadas e automotivas.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Esponja de limpeza

2.640-607.0

Ideal para limpeza de superfícies delicadas e automotivas.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Escova de cerdas suaves

2.640-590.0

Ideal para limpeza de grandes superfícies.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Casa & Jardim

Acessórios

Código

Escova para limpeza de rodas

2.640-699.0

Ideal para limpeza de rodas de automóveis, motocicletas, bicicletas, entre outros.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Escova para limpeza de chão

2.640-865.0

Facilita a tarefa de limpeza e aumenta a performance da Lavadora de Alta Pressão Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Escova rotativa

9.302-027.0

Acessório que, junto com a força do jato da Lavadora de Alta Pressão Kärcher, gera
o movimento de rotação, auxiliando na limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim

Escova rotativa com articulação

2.640-907.0

Em conjunto com a força do jato da Lavadora de Alta Pressão Kärcher, gera
movimento de rotação, facilitando a limpeza ao esfregar a superfície a ser limpa.
Possui articulação de 180º e dosador de detergente.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Filtro

9.302-052.0

Bloqueia a entrada de sujeira na lavadora Kärcher, evitando o desgaste precoce e
aumentando a vida útil do equipamento. É utilizado entre a mangueira da torneira
convencional e a lavadora Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira flexível

4.760-272.0

Acessório versátil. É indicado para a limpeza em locais de difícil acesso.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Articulação variável

2.640-733.0

Com rotação de 180°, facilita a tarefa de limpeza de áreas de difícil acesso.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Kit para limpeza de vidros e janelas

2.640-771.0

Para a limpeza eficiente de vidros e janelas. Inclui rodo, prolongador de lança de três
estágios, em alumínio, e articulação variável com rotação de 180°.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Protetor de respingos

2.640-916.0

Faz com que a limpeza aconteça sem gerar respingos.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim que possuem Tubeira Turbo.

T-Racer T-200

2.641-359.0

Acessório utilizado na lavadora doméstica para evitar respingos na área de atuação. Seu
jato é de alta pressão, mas não espalha para demais locais.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

T-Racer T-300

2.640-212.0

Faz com que a limpeza aconteça sem gerar respingos. Garante grande pressão de
impacto do jato e um surpreendente resultado de limpeza. Permite acessar locais
mais altos e fachadas em geral.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

T-Racer T-400

2.641-647.0

Para a limpeza sem respingos e possui formato diferenciado. Com bico adicional para a
limpeza eficiente de cantos e beiradas. Altura regulável para facilitar a tarefa de limpeza.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

desentupidor de tubulação

9.302-143.0 / 427.0

Ideal para limpeza de calhas, canos e tubulações. É fácil de usar: basta conectar
a mangueira na pistola da Lavadora de Alta Pressão Kärcher e colocar a outra
extremidade com bico na tubulação.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim

9m/6m

Descrição
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Acessórios
Limpador de calhas

Jogo de proteção

Código
NO
VO
!

NO
VO
!

2.642-240.0

Acessório para limpeza de calhas, sem escadas.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

2.638-792.0

Ideal para aplicação de agentes corrosivos.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.
Limpador de vidro com saída para água, para uso com a Lavadora de Alta
Pressão.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Rodo para limpeza de vidros

4.130-392.0

Refil da esponja de limpeza universal

2.640-734.0

Basta comprar o refil e continuar a usar a sua esponja de limpeza.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Refil da esponja de limpeza de
superfícies

2.640-735.0

Basta comprar o refil e continuar a usar a sua esponja de limpeza.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Adaptador de acessórios para
NO
mangueira de jardim
VO

2.640-732.0

Adaptador de acessórios para Lavadora e Alta Pressão, para ser usado na
mangueira de jardim.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Organizador de
NO
acessórios
VO

2.641-630.0

Organizador de acessórios Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Twin jet - jato duplo

2.641-607.0

Tubeira de jato duplo para ser usada em lugares de superfície com sujeira de
difícil remoção. Cobre uma área 40% maior do que a tubeira normal.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira angular

2.638-817.0

Tubeira Angular curvada a 90° para limpeza de locais de difícil acesso, como
pneus.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira jato triplo

4.760-269.0

Três tipos de jato: rotativo, turbo e baixa pressão para limpeza de superfícies
delicadas.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira telescópica

2.642-347.0

Tubeira com alcance de áreas altas de até 4 m.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Tubeira baioneta turbo 033

4.763-947.0

Tubeira com jato turbo para sujeiras mais concentradas, uma mistura de jato
tipo leque e reto. Atende uma área maior do que a de jato tipo reto.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Carro transporte K3xx

9.303-001.0

Carrinho para as Lavadoras de Alta Pressão que não possuem rodinhas para
transporte.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Pistola com mangueira para K 1 xx

9.302-539.0

Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras K1xx da Linha Casa & Jardim.

!

!
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Acessórios

Código

Descrição

Pistola com mangueira para K 2 xx

9.302-539.0

Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras K 2 xx da Linha Casa & Jardim.

Pistola com mangueira para K 3 xx

9.311-011.0

Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras K 3 xx da Linha Casa & Jardim

Filtro completo

4.730-059.0

Filtro de entrada de água para evitar que o acumulo de sujeira danifique sua
Lavadora de Alta Pressão.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa & Jardim.

Acessórios

Código

Comprimento (m) Descrição

Kit mangueira PVC 1/2” completa

9.302-157.0

10

Oferece um maior raio de alcance do equipamento sem que
haja necessidade de conexões intermediárias. Acompanha
dois engates rápidos e possui 10 m de comprimento.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Extensão para mangueira de alta
pressão

6.389-092.0

10

Aumenta o raio de trabalho da Lavadora de Alta Pressão.
A conexão entre a pistola e a mangueira de alta pressão
acontece de forma simples e rápida. Para pressão de até 160
bar e temperaturas de até 60°C.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Mangueira de alta pressão

6.390-183.0

5,5

Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Mangueira de alta pressão

6.391-686.0

7

Item de reposição para Lavadoras de Alta Pressão Kärcher.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.
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Deterjet e Ultra Protector
A Kärcher conta com soluções econômicas, práticas e inteligentes para toda necessidade de limpeza. Por isso, sempre utilize
detergentes Kärcher com sua Lavadora de Alta Pressão.
Para os mais diversos tipos de aplicações, indicamos o Deterjet Gel, pois além da alta performance de limpeza, é um produto de alto
rendimento. Um frasco de 500 ml pode render até 100 litros.
Para a conservação de seu lar, indicamos ainda o Ultra Protector, um produto de tecnologia de ponta, que conta com nanotecnologia
para proteger todos os tipos de superfícies porosas, por até um ano, contra água, sujeira, mofo, bolor e Sol.

Acessórios

Código

Kärcher Ultra Protector

6.295-660.0

Descrição
O Ultra Protector é um hidrorepelente indicado para
proteção de todos os tipos de materiais, como madeira,
cerâmica, pedra, alvenaria e cimento. Pode, inclusive,
ser aplicado sobre superfícies pintadas. Ideal para aplicar
sobre muros e fachadas, móveis de jardim, decks e
outros materiais expostos ao tempo. O produto não altera
o aspecto original, pois forma uma camada invisível que
protege por até um ano contra água, mofo, sujeira, óleos e
contra raios UV. Um litro rende até 50 m2. Não é indicado
para superfícies esmaltadas ou envernizadas. Obtêm-se
melhores resultados em superfícies verticais ou inclinadas.
Modo de usar: lave a superfície que será tratada e
aguarde secar por completo. Aplique o produto com um
pulverizador sobre toda a superfície. O produto pode
ser aplicado puro ou diluído em até 10 partes de água,
dependendo do material. O Ultra Protector pode ainda
ser aplicado com uma Lavadora de Alta Pressão Kärcher,
colocando-o puro no aplicador de detergentes (código
9.302-054.0). Aguarde o produto secar e, se necessário,
aplique uma segunda camada. Recomenda-se aplicar o
produto anualmente.

deterjet gel

9.381-010.0 /
009.0 / 190.0 /
001.0 / 003.0 /
006.0

Detergente super concentrado com excelente poder
desengraxante para limpeza geral. Ideal para ser utilizado
com as Lavadoras de Alta Pressão da Kärcher.
Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou
manualmente. Utilizado na limpeza de variadas sujidades
em pisos, paredes, banheiros, superfícies metálicas
pintadas, vidros, etc. Ideal para limpeza de automóveis,
garagens, pisos com óleo, box de banheiros, entre outros.
Diluição: 1/200.
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Aspiradores Residenciais
Graças a uma extensa gama de equipamentos e acessórios, a Kärcher dispõe de Aspiradores de pó e líquido para cada aplicação. Além disso, nossos aspiradores agora estão equipados com motores mais potentes. Os Aspiradores de pó e líquido,
robustos e confortáveis, da marca Kärcher são ideais para limpeza de carpetes, tapetes, cortinas, estofados, pisos de madeira,
cerâmica, entre outros.
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1

3

1

2

1

Para as tarefas cotidianas mais exigentes

2

Inovação e praticidade

3

Sua casa limpa e purificada

Os Aspiradores de pó e líquido da Kärcher realizam inúmeras tarefas. Tanto para sujidades
secas, úmidas, grossas ou finas, eles limpam qualquer uma que se produza em sua casa. A
Kärcher oferece o Aspirador de pó e líquido para qualquer tarefa.

A Kärcher desenvolveu o primeiro robô aspirador com sensores antiquedas do mercado.
Ele trabalha enquanto você está fora ou permite que você se ocupe de outras atividades
enquanto sua casa é aspirada. O RC 3000 da Kärcher circula pela casa, aspira toda a sujeira
sozinho e não fica preso em nenhum mobiliário, retornando à sua base para recarregar as
baterias e descarregar a sujeira aspirada.

Mais do que um aspirador, um verdadeiro purificador de ar. O DS 5600 da Kärcher, com seu
sistema de filtragem em quatro estágios (filtro de água para partículas maiores como pelos de
animais; filtro intermediário para partículas mais finas como pó fino; filtro Hepa, para filtragem
de partículas menores como bactérias; e filtro de exaustão). Ele é altamente eficaz e capaz de
reter todo tipo de pó e sujeira. O ar aspirado, após passar por quatro filtros, é devolvido ao
ambiente 99,99% mais limpo. Ideal para pessoas alérgicas.
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VC 5.100

A 2003

- Aspira pó
Filtro com alta eficiência que retém pólen,
bactérias e ácaros
- Equipamento leve e compacto
- Indicação de filtro cheio
- Recolhimento de cabo automático

- Aspira pó e líquido
- Alta potência, robustez e versatilidade
- Ideal para limpeza de carpetes, pisos
frios e aspiração de resíduos líquidos

Dados Técnicos
Tensão mono (V)

127 / 220

Tensão mono (V)

127 / 220

Potência máxima (W)

1200

Capacidade reservatório (L)

12,0

Capacidade do filtro de papel (l)

2

Produtividade (m²/h)

-

Mangueira de sucção (m)

2

Vazão (L/s)

65

Peso (kg)

3,9

Vácuo (mbar)

170

Dimensão (mm) (C x L x A)

400 x 265 x 235

Potência sucção (W)

1300

Vazão (L/s)

35

Peso (kg)

7,0

Vácuo (mbar)

260

Dimensão do robô (mm) (D x A)

-

Dimensão (mm) (C x L x A)

393 x 380 x 415

Acessórios

Acessórios

Bocal chão
Bocal móveis

Bocal piso

Tubo prolongador

Bocal cantos

Filtro EPA: filtro com alta

Bocal estofados

eficiência que retém pólen,

Bocal cortinas

bactérias e ácaros
Filtros de papel (3)
Código 127 V

1.994-000.0

1.629.118.0

Código 220 V

1.994-001.0

1.629.117.0
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Limpadora a vapor SC 1.020

DS 5600

- Ideal para limpeza profunda sem o uso de
produtos químicos
- Indicado para os mais diversos tipos de
superfícies, como em banheiros e cozinhas,
janelas, vidros, entre outros, removendo sujeiras
difíceis e gordura, sem danificar

- Aspirador de pó com filtro de água
- Com sistema de filtragem em quatro
estágios: filtro de água para partículas
maiores como pelos de animais; filtro
intermediário para partículas mais finas
como pó fino; filtro hepa, para filtragem de
partículas menores como bactérias; e filtro
de exaustão
- Devolve o ar aspirado 99,99% mais
limpo. Ideal para pessoas alérgicas.

Dados Técnicos
Tensão mono (V)

127 / 220

Tensão Mono (V)

127 / 220

Capacidade reservatório (L)

2,0

Frequência (Hz)

60

Produtividade (m²/h)

-

Pressão máxima de vapor (bar)

3,2

Vazão (L/s)

55

Peso (kg)

5

Vácuo (mbar)

210

Dimensão (mm) (C x L x A)

382 x 250 x 256

Potência sucção (W)

1400

Peso (kg)

8,5

Dimensão do robô (mm) (D x A)

-

Bocal chão

Dimensão (mm) (C x L x A)

480 x 305 x 520

Bico aplicador fino
Tubo prolongador
Escova circular
Capa protetora de bocal para
aplicação em estofados

Código 127 V

9.398-664.0

1.512-219.0

Código 220 V

9.398-657.0

1.512-220.0
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RC 3000

Vassoura Elétrica K 55 Plus

- Robô aspirador de pó
Sensores eletrônicos que impedem a
queda em degraus e identificam regiões
com concentração de sujeira
- Base multifuncional que recarrega a
bateria e aspira o reservatório do robô
- Sistema de navegação de 360°
- Botão silenciador (54 dB)
- Opções por diferentes ciclos de trabalho

- Com duas opções de escovas, sendo uma
delas especialmente desenvolvida para a remoção
de pelos de animais
- Pode ser utilizada em todos os tipos de
superfícies, especialmente em carpetes
- Ideal para limpeza rápida
- Dispensa o uso de sacos de papel e seu
reservatório pode ser removido
com facilidade
- O descarte da sujeira é feito sem que o usuário
entre em contato com ela
- Acompanha carregador de bateria

Dados Técnicos
Tensão mono (V)

127 / 220

Tensão (V)

127 / 220

Capacidade reservatório (L)

0,2 / 2,0

Capacidade reservatório (l)

0,5

Produtividade (m²/h)

15

Produtividade (m²/h)

60 a 100

Vazão (L/s)

-

Potência (W)

1,5

Vácuo (mbar)

-

Consumo bateria (V)

4,8

Potência sucção (W)

600

Peso (kg)

2

Peso (kg)

8

Dimensão (mm) (C x L x A)

260 x 300 x 65

Dimensão do robô (mm) (D x A)

280 x 105

Dimensão (mm) (C x L x A)

-

Código 127 V

-

1.258-512.0

Código 220 V

9.398-649.0

1.258-509.0
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DDC 50 Coletor de pó
- Tem a função de coletar o pó produzido
pela furadeira
- Fixa-se à parede pela ação do vácuo
- Adapta-se a qualquer furadeira com
brocas de diâmetro máximo de 10 mm
- Ambas as mãos ficam livres para
efetuar a furação

Dados Técnicos
Reservatório (mm³)

23

Broca / furo (D máx.) (mm)

10

Consumo

2 pilhas inclusas 1,5 V

Peso (kg)

0,236

Dimensão (mm) (C x L x A)

160 x 80 x 40

Código

1.679-100.0
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WV 50

WV 50 Plus

Ideal para janelas, espelhos, superfícies
lisas e de vidro, com inovador sistema de
sucção de água
Reservatório muito fácil de ser esvaziado
Bateria de lithium iônico, com longa vida útil
Aspirador para limpeza rápida, higiênica e
sem deixar marca no vidro
Leve, compacto e fácil de usar

Ideal para janelas, espelhos, superfícies
lisas e de vidro, com inovador sistema de
sucção de água
Reservatório muito fácil de ser esvaziado
Bateria de lithium iônico, com longa vida útil
Aspirador para limpeza rápida, higiênica e
sem deixar marca no vidro
Leve, compacto e fácil de usar

Reservatório (ml)

70

70

Duração bateria (min)

20

20

Tempo de recarga (h)

3

3

Produtividade

10 - 15 janelas

10 - 15 janelas

Faixa de limpeza (mm)

280

280

Peso (kg)

0,8

0,8

Dimensão (mm) (C x L x A)

130 x 90 x 355

130 x 90 x 355

Acessórios

-

borrifador para tecido de microfibra

Código 127v

1.633-106.0

1.633-101.0

Código 220v

1.633-100.0

Dados Técnicos
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acessórios

Acessórios

Código

Descrição

Filtro hepa

9.302-536.0

Tem a função de obter filtragem adicional na saída de ar do
aspirador. Esse filtro tem capacidade de reter até 99,99% de
partículas nas dimensões de 2,5 µm, que se configuram nos
tipos de sujidades, pólen, bactérias e ácaros.
Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.

Filtro de papel

9.302-534.0

Filtro de papel. Embalagem com três unidades.
Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.

Cabo elétrico

9.384-103.0

Cabo elétrico de 5,2 m.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Rodízio

9.380-025.0

Rodízio para maior mobilidade de transporte do aspirador.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Mangueira

9.311-365.0

Mangueira flexível para aspirador.
Aplicação: aspirador modelo A 2003

Bocal de canto

9.340-466.0

Bocal para a aspiração de sujeiras que ficam acumuladas
nos cantos.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Tubo prolongador

9.340-468.0

Tubo prolongador para a aspersão da sujeira.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Bocal de piso

9.340-467.0

Bocal para a aspiração em pisos e assoalhos.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Bocal de estofados

9.340-473.0

Bocal para a aspiração de estofados.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Bocal de cortinas

6.900-233.0

Bocal para a aspiração de cortinas.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Filtro EPA VC5100

9.302-536.0

Tem a função de obter filtragem adicional na saída de ar do
aspirador. Esse filtro tem capacidade de reter até 85% das
partículas nas dimensões de 2,5 µm, que se configuram nos
tipos de sujidades, pólen, bactérias e ácaros.
Vazão (L/s): 35 | Vácuo (mbar): 260.
Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.

Filtro de papel VC5100

9.302-534.0

Guarda a sujeira recolhida pelo aspirador para descarte.
Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.

Filtro de motor VC5100

9.302-537-0

Para protegê-lo das impurezas aspiradas durante o trabalho
do aspirador, danificando o mesmo no caso do acúmulo
excessivo da sujeira, este tem capacidade de filtragem de
partículas de até 40 µm.
Aplicação: aspirador modelo VC 5.100.
Obs.: para mais opções, entre em contato.
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Acessórios

Código

Descrição

Filtro de proteção do motor

6.414-631.0

Filtro para o aspirador.
Aplicação: aspirador modelo DS 5600.

Filtro de papel

9.302-239.0

Kit com três peças de saco filtro de papel para aspirador.
Aplicação: aspirador modelo A2104 e A 2003.

Filtro cartucho (1 unidade)

9.302-260.0

Filtro cartucho para aspirador.
Aplicação: aspirador modelo A2104 e A 2003.

Bocal de pisos molhados ou secos

2.863-113.0

Bocal para uso em pisos tanto molhados como secos.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Bocal para limpeza de carros

2.863-145.0

Bocal para limpeza de bancos, porta-malas e carpetes.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Escova de sucção com cerdas duras

2.863-146.0

Bocal para limpeza de estofamentos e carpetes, tira sujeiras
endurecidas.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Escova de sucção com cerdas suaves

2.863-147.0

Com cerdas macias para limpeza de superfícies delicadas
Aplicação: aspirador modelo A 2003

Escova turbo

2.903-001.0

Bico prático com uma escova rotativa para superfícies têxteis.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.

Mangueira de aspiração

6.901-065.0

Mangueira de aspiração.
Aplicação: aspirador modelo A 2003.
Obs.: para mais opções, entre em contato.

Detergente

Código

Emb.

Foam Stop
Produto para a inibição de espuma nos
aspiradores dS 5500

6.290-852.0

125 ml

Líquido e neutro
ph: 8

Descrição
Produto para uso em conjunto com o aspirador DS
5500/ DS 5600.
Indicado para a inibição e remoção de espuma
acumulada no tanque dos aspiradores com filtro de
água da Kärcher.
Diluição: uma tampa do produto (2 ml) para um tanque
de água do equipamento.
O uso contínuo do Foam Stop dá um ano de garantia
estendida para o tanque do DS 5500.
Propriedade: líquido / neutro / pH: 8
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Detergentes
Mais do que equipamentos, a Kärcher possui soluções completas em limpeza. Com a linha de detergentes da Kärcher, as
operações de limpeza se tornam muito mais fáceis e eficientes, pois contamos com uma linha de produtos econômicos, de alta
performance e desenvolvida especialmente para uso em conjunto com nossos equipamentos.
A linha de detergentes da Kärcher foi desenvolvida para evitar o uso desnecessário de componentes nocivos e perigosos, garantindo assim respeito e proteção ao meio ambiente, usuários e máquinas.
Todos os produtos da Kärcher estão de acordo com as mais rigorosas legislações, atendendo todas as normativas e apresentando os devidos registros na Anvisa.
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Limpeza Geral

Código

Emb.

Propriedades

deterjet Gel

9.381-010.0 /
009.0 / 001.0

500 ml /
500 ml (cx c/
24 pçs) /5 L

Líquido
neutro
ph: 8

Detergente super concentrado com
excelente poder desengraxante para

Descrição
Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente.
Utilizado na limpeza de variadas sujidades em pisos, paredes,
banheiros, superfícies metálicas pintadas, vidros, etc. Ideal para limpeza

limpeza geral. Ideal para ser utilizado com

de automóveis, garagens, pisos com óleo, box de banheiros, entre

as Lavadoras de Alta Pressão da Kärcher

outros.
Diluição: 1/200.

Limpador perfumado RM 10 Floral
Produto perfumado para limpeza em

9.381-084.0 / 088.0
/ 024.0 / 021.0

geral

Limpador perfumado RM 10
Lavanda

9.381-085.0 / 089.0
/ 036.0 / 033.0

Produto perfumado para limpeza em
geral

Limpador perfumado RM 10 Talco
Produto perfumado para limpeza em

9.381-082.0 / 086.0
/ 028.0 / 025.0

geral

Limpador perfumado RM 10
Tutti-frutti

9.381-083.0 / 087.0
/ 032.0 / 029.0

Produto perfumado para limpeza em
geral

Glass Cleaner RM 500
Produto para limpeza de vidros e

9.381-073.0 / 177.0
/ 079.0

espelhos

Kärcher neutro RM 40

9.381-125.0

500 ml /
500 ml (c/
pulverizador) /
1l/5L

Líquido
neutro
ph: 7,5

500 ml /
500 ml (c/
pulverizador) /
1L/5L

Líquido
neutro
ph: 7,5

500 ml /
500 ml (c/
pulverizador) /
1L/5L

Líquido
neutro
ph: 7,5

500 ml /
500 ml (c/
pulverizador) /
1L/5L

Líquido
neutro
ph: 7,5

500 ml /
500 ml (c/
pulverizador)
/5L

Líquido
neutro
ph: 8

5L

Líquido
neutro
ph: 7

Detergente neutro para uso geral

Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os
tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma floral prolongado
e duradouro.
Diluição: pronto uso.

Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os
tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma lavanda prolongado
e duradouro.
Diluição: pronto uso.

Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os
tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma talco prolongado
e duradouro.
Diluição: pronto uso.

Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza de todos os
tipos de superfícies laváveis, mantendo um aroma tutti-frutti prolongado
e duradouro.
Diluição: pronto uso.

Produto para aplicação manual. Indicado para limpeza e manutenção
de vidros e espelhos de residências, veículos, estabelecimentos
comerciais e indústrias, deixando brilho e um aroma suave.
Diluição: pronto uso.

Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente.
Indicado para a limpeza de todos os tipos de superfícies.
Ideal para aplicação em pisos, paredes, mesas, utensílios domésticos,
talheres, louças e todos os metais inoxidáveis.
Diluição: 1/50.

Universal Cleaner
Limpador multiuso

9.381-065.0 / 066.0
/ 067.0 / 068.0

500 ml /
500 ml c/
pulverizador /
1L/5L

Produto líquido
neutro
ph: 8

Produto para aplicação manual. O Universal Cleaner é um produto
formulado para ter excelente poder de limpeza para os mais diversos
tipos de sujidades.
Ideal para a limpeza de móveis, fogões, vidros, inox e todos os outros
tipos de superfícies, pois não é agressivo. Possui excelente eficiência
na limpeza de gorduras, óleos em geral e todos os tipos de sujidades.
Diluição: pronto Uso.

Kärcher desengordurante PLUS
Desengordurante amoniacado

9.381-167.0 / 168.0

1L/5L

Produto líquido
Alcalino
ph: 10

Produto para aplicação manual
O Kärcher desengordurante é um produto poderoso para a remoção
e limpeza de óleos e gorduras, inclusive sujidades mais arraigadas ou
incrustadas. Sua formulação com amoníaco auxilia na remoção das
sujidades mais pesadas. Ideal para a limpeza de utensílios domésticos,
coifas, fogões e grelhas. Um litro do produto pode ser diluído em até
10 litros de água.
Diluição: 1/10.
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Proteção e
conservação
Kärcher Ultra Protector
Protetor para todas as superfícies

Código
6.295-660.0

Emb.
1L

Propriedades Descrição
Produto Líquido
neutro
ph: 6

Produto para uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou uso com
pulverizador.
O Ultra Protector é indicado para proteção de todos os tipos de materiais, como
madeira, cerâmica, pedra, alvenaria e cimento. Pode inclusive ser aplicado sobre

NO
VO
!

superfícies pintadas. Ideal para aplicar sobre muros e fachadas, móveis de jardim,
decks e outros materiais expostos ao tempo. O produto não altera o aspecto original,
pois forma uma camada invisível que protege por até um ano contra água, mofo,
sujeira, óleos e contra raios UV. Um litro rende até 50 m2. Seca em até 20 minutos;
Rendimento: 1 litro rende até 50 m2.

Limpeza de veículos

Código

Emb.

Kärcher pneu super brilho RM 800

9.381-183.0 /
184.0 / 139.0

Líquido
500 ml c/
neutro
aplicador
ph: 7
/ 500 ml s/
aplicador / 5 L

Produto para aplicação manual. Indicado para dar brilho em pneus, borrachas

Líquido
neutro
ph: 8,5

Uso em conjunto com Lavadoras de Alta Pressão ou manualmente. Shampoo

Pneu pretinho da Kärcher

Kärcher car RM 565

9.381-114.0

5L

Shampoo automotivo para lavagem de
carros, motos e outros veículos

Propriedades Descrição
pretas, para-choques, forrações de pisos e frisos laterais dos veículos. Deixa um
brilho intenso e duradouro.
Diluição: pronto uso.

indicado para uso em todos os tipos de latarias de veículos, tais como carros,
motos, bicicletas ou para a limpeza de qualquer superfície metálica pintada. Ideal
para uso doméstico e semi-profissional.
Diluição: 1/20.

Limpeza e
manutenção de pisos
Kärcher brilho RM 741
Cera acrílica líquida

Código

Emb.

9.381-105.0 /
102.0

1L/5L

Propriedades Descrição
Líquido
neutro
ph: 8,5

Produto para aplicação manual.
Cera de alto brilho indicada para quaisquer tipos de pisos laváveis. Após aplicação,
aguardar secagem e, caso necessário, aplicar nova camada.
Diluição: pronto uso.

Removedor RM 732

9.381-151.0

5L

Removedor para ceras acrílicas

Líquido
Alcalino
ph: 13

Produto para aplicação manual.
Utilizado na remoção de ceras acrílicas, bases seladoras e na limpeza de pisos com
sujidade de difícil remoção.
Diluição: 1/10.

Kärcher selador PRO

9.381-156.0

5L

Selador acrílico

Produto líquido
neutro
ph: 7

Produto para aplicação manual
O Kärcher selador PRO é um indicado para todos os tipos de superfícies, tais
como pisos, telhas e fachadas em geral. Produto para aplicação com trincha
ou rolo. Protege a superfície além de dar um acabamento com brilho acetinado.
Auxilia na proteção da superfície e facilita a limpeza.
Rendimento: 1 litro rende até 60 m2.

Kärcher brilho PRO

9.381-138.0

5L

Cera de alto brilho e alta resistência

Produto líquido
neutro
ph: 7

Produto para aplicação manual.
Cera pronto uso de alto brilho e alta resistência, indicada para todos os tipos de
pisos, tais como madeiras, paviflex e pedras. Ideal para aplicação em ambientes
de alto tráfego de pessoas. Deixa brilho intenso e duradouro além de preservar o
piso e facilitar a limpeza.
Compatível com sistemas high speed
Rendimento: 1 litro rende até 100 m2.

Kärcher limpa carpetes

9.381-154.0

1L

Produto líquido
neutro
ph: 7

Produto para aplicação manual.
O Kärcher limpa carpetes é um produto concentrado indicado para a limpeza de todos os
tipos de carpetes, tapetes e estofamentos em geral. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo
de fibra, inclusive pintadas, sem danificar o material ou causar amarelamento.
Diluição: 1/10.
NÃO RECOMENDADO PARA USO COM EXTRATORAS KÄRCHER

Kärcher limpa pisos

9.381-157.0 /
158.0

1L/5L

Produto Líquido
neutro
ph: 8

Produto para aplicação manual.
O Kärcher limpa pisos é um produto especialmente desenvolvido para a limpeza de todos
os tipos de pisos, inclusive pisos com acabamentos. Ideal para a limpeza de porcelanatos,
pedras, cerâmicas e madeiras.
Diluição: 1/20.
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1

Jardim
Deixar seu jardim mais bonito ficou ainda mais fácil: acessórios para jardim Kärcher
Cuide do seu jardim como os profissionais, com acessórios Kärcher. Oferecemos uma gama completa de produtos para a perfeita
distribuição de água em seu jardim: conectores, pistolas, mangueiras, aspersores e sistemas de irrigação automática. Todos
os produtos Kärcher convencem por sua qualidade única, sendo fabricados com materiais de alta qualidade que asseguram
robustez e durabilidade incomparáveis.
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2

5

4

3

1

Rendimento que convence

2

Sistemas de engates flexíveis para qualquer tipo de aplicação

Os novos conectores e pistolas da Linha Jardim Kärcher oferecem design moderno, durável
e são fáceis de manusear. As empunhaduras ergonômicas facilitam especialmente o trabalho
com esses acessórios. Uma ampla variedade de pistolas, sistemas e materiais asseguram
que o usuário encontre a solução ideal para sua necessidade. Nossos conectores e pistolas
para jardim se adaptam a todos os sistemas de conexões rápidas do mercado, sendo ideais
para inúmeras aplicações.

Os problemas com o sistema de irrigação, na maioria dos casos, se devem aos conectores
da torneira e mangueira. Como solução, a Kärcher oferece uma gama completa de acessórios
para engate e desengate. Os engates universais para mangueiras estão disponíveis em três
tamanhos e são compatíveis com todos os sistemas de engate rápido do mercado.

3

Autosserviço para o seu jardim

4

Qualidade para qualquer nível de pressão

5

Tecnologia inovadora

Os novos sistemas de irrigação automática programáveis da Kärcher são acionados e
desligados sem a intervenção do usuário, no momento desejado. Adicionalmente, o sensor
de chuva determina a quantidade de água de chuva e considera esse valor no plano de
irrigação. Ou seja, o sistema de irrigação só é ativado quando é realmente necessário. Com
isso, se reduzem os gastos com água e se protege o meio ambiente. Os sistemas de irrigação
Kärcher são compatíveis com todos os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

A nova linha de latão da Kärcher foi desenvolvida para o uso semiprofissional em jardins. A
alta qualidade no acabamento e o material robusto asseguram máxima vida útil, inclusive nas
mais adversas condições. Todos os produtos da linha de latão são compatíveis com todos
os sistemas de conexões rápidas conhecidos.

Com sua ampla gama de aspersores, a Kärcher oferece a solução ideal para jardins de
qualquer tamanho, declives e aclives. De acordo com a necessidade, é possível equipar os
aspersores com pregos. Todos os modelos podem se conectar facilmente com a mangueira
de água e são compatíveis com os sistemas de conexões rápidas conhecidos.
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Bombas submersíveis para água limpa e
suja: para um bombear contínuo
As bombas submersíveis para drenagem de água limpa e suja da Kärcher oferecem
tecnologia e conforto aos usuários. São ideais para situações onde há necessidade de drenar
ou transferir água para outros locais, como vazamentos na lavanderia, inundações por uma
tempestade, esvaziar piscina, etc.

SCP 6000

SDP 7000

- Para drenagem ou transferência de
água limpa
- Alças que facilitam o transporte
- A aspersão se inicia a um nível de
água baixo

- Para drenagem ou transferência de
água suja
- Alças que facilitam o transporte
- A aspersão se inicia a um nível de
água baixo

Tensão mono (V)

120 / 220

120 / 220

Potência (W)

200

320

Vazão (L/h)

6000

7000

Altura máx. (m)

5

6

Profundidade mín. (cm)

5

-

Tamanho da sujidade (mm)

5

20

Diâmetro de saída (pol)

1

1

Pressão (bar)

-

-

Peso (kg)

4,0

4,3

Dimensão (mm) (C x L x A)

175 x 190 x 260

170 x 190 x 310

Código 120 V

9.398-118.0

9.398-117.0

Código 220 V

9.398-120.0

9.398-119.0

Dados Técnicos
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GP 40

GP 45

GP 55

- Ideal para irrigação de locais em que
a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

- Ideal para irrigação de grandes áreas e
locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

- Ideal para irrigação de grandes áreas e
locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

Potência (W)

650

850

1100

Tensão mono (V)

220

220

220

Vazão (L/h)

3000

3800

4300

Pressão (bar)

3,6

4,3

4,9

Profundidade de sucção (m)

7,3

10,1

10,1

Peso (kg)

9

9

9

Dimensão (mm) (C x L x A)

360 x 225 x 223

486 x 233 x 267

486 x 233 x 267

Código

9.398-155.0

Dados Técnicos

1.645-201.0

1.645-202.0
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GP 60

GP 70

- Ideal para irrigação de locais em que
a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

- Ideal para irrigação de grandes áreas e
locais em que a pressão da água é baixa
- Fácil de manusear
- Alça que facilita o transporte

Potência (W)

1300

1600

Tensão mono (V)

220

220

Vazão (L/h)

4500

5000

Pressão (bar)

5,5

7,0

Profundidade de sucção (m)

11,7

12,2

Peso (kg)

9

9

Dimensão (mm) (C x L x A)

486 x 233 x 267

486 x 233 x 267

Código

1.645-203.0

1.645-204.0

Dados Técnicos
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SBP 2200

SBP 3800

SPP 33

SPP 60

- Ideal para regar jardins com
água recuperada da chuva
- Cabo elétrico com 10 m
- Possui sensor de nível
que desliga a bomba
automaticamente caso o
recipiente se esvazie de
água, evitando danificar o
equipamento
- Possui pré-filtro

- Ideal para regar jardins com
água recuperada da chuva
- Cabo elétrico com 10 m
- Possui sensor de nível
que desliga a bomba
automaticamente caso o
recipiente se esvazie de
água, evitando danificar o
equipamento
- Possui pré-filtro

- Ideal para regar jardins com
água recuperada da chuva ou de
outras reservas
- Economiza água potável
- Possui sensor de nível
que desliga a bomba
automaticamente caso o
recipiente se esvazie de água,
evitando danificar o equipamento
- Pode ser imersa em barril,
poço, lago, entre outros
- Corpo em aço inoxidável

- Ideal para transportar água de
fontes, nascentes e mananciais
para irrigar o jardim
- Economiza água potável
- Medidas super estreitas,
perfeita para pequenas aberturas
- Inclui cabo de sucção de 20 m
de comprimento
- Corpo em aço inoxidável

Potência (W)

350

400

850

1200

Tensão mono (V)

220

220

220

220

Vazão (L/h)

2200

3800

6200

6000

Pressão (bar)

1,1

1,1

3,3

6,0

Profundidade máx. (m)

4,1

4,2

7,4

13,0

Peso (kg)

8

8

9

14

Dimensão (mm) (C x L x A)

172 x 137 x 266

172 x 137 x 266

220 x 220 x 400

98 x 98 x 600

Código

9.398-632.0

9.398-633.0

1.645-400.0

9.398-637.0

Dados Técnicos
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BPE 4000/45

BPE 4200/50

BPE 5000/55

- Ideal para irrigação, aumentar a
pressão da água residencial e para locais
em que a pressão da aguá é baixa
- Possui ajuste de desligamento tardio,
ou seja, desliga automaticamente
- Possui pré-filtro que impede que
impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno

- Ideal para irrigação, aumentar a
pressão da água residencial e para locais
em que a pressão da aguá é baixa
- Possui pré-filtro que impede que
impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem display com informações de vazão
- Alça que facilita o transporte

- Ideal para irrigação, aumentar a pressão
da água residencial e para locais em que
a pressão da aguá é baixa
- Possui pré-filtro que impede que
impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem display com informações de vazão

Potência (W)

850

1100

1300

Tensão mono (V)

220

220

220

Vazão (L/h)

3800

4200

4800

Pressão (bar)

4,4

4,9

5,5

Profundidade de sucção (m)

10,3

10,3

11,9

Peso (kg)

9

9

9

Dimensão (mm) (C x L x A)

486 x 233 x 267

486 x 233 x 267

486 x 233 x 267

Código

1.645-250.0

1.645-251.0

9.398-124.0

Dados Técnicos

40

Casa & Jardim

BPP 3000/42

BPP 4000/48

BPP 4500/50

- Ideal para aumentar a pressão da
água nas torneiras de residências
- Bomba intensificadora de pressão
- Possui pré-filtro que impede que
impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem um tanque de água que
proporciona economia de energia
no sistema

- Ideal para aumentar a pressão da
água nas torneiras de residências
- Bomba intensificadora de pressão
- Possui pré-filtro que impede que
impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem um tanque de água que
proporciona economia de energia
no sistema

- Ideal para aumentar a pressão da
água nas torneiras de residências
- Bomba intensificadora de pressão
- Possui pré-filtro que impede que
impurezas danifiquem a bomba
- Possui válvula antirretorno
- Tem um tanque de água que
proporciona economia de energia
no sistema

Potência (W)

700

900

1200

Tensão mono (V)

220

220

220

Vazão (L/h)

3000

3700

4500

Pressão (bar)

1,7 - 3,2

1,7 - 3,6

1,7 - 3,6

Profundidade de sucção (m)

16

16

17

Peso (kg)

8

8

8

Dimensão (mm) (C x L x A)

493 x 283 x 554

493 x 283 x 554

493 x 283 x 554

Código

9.398-629.0

9.398-156.0

1.645-282.0

Dados Técnicos
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Pistolas e Ponteiras

42

Pistolas

Código

Descrição

Ponteira multifuncional com
válvula de controle

2.645-051.0

Quatro opções de pulverização.
Empunhadura ergonômica.
Permite o ajuste do fluxo de água com apenas uma mão.
Sistema de conexão por clique.

Pistola

2.645-045.0

Empunhadura ergonômica.
Ajuste do fluxo de água fácil e preciso, com apenas uma mão.
Botão travar / liberar ao toque de um dedo.
Sistema de conexão por clique.

Pistola premium em metal

2.645-046.0

Extremamente robusta e durável.
Empunhadura ergonômica.
Ajuste do fluxo de água fácil e preciso, com apenas uma mão.
Botão travar / liberar ao toque de um dedo.
Sistema de conexão por clique.

Pistola multifuncional premium

2.645-047.0

Quatro opções de pulverização.
Empunhadura ergonômica.
Ajuste do fluxo de água fácil e preciso, com apenas uma mão.
Botão travar / liberar ao toque de um dedo.
Sistema de conexão por clique.

Pistola plus

2.645-048.0

Ajuste infinito de um jato concentrado até um jato misto.
Robusto corpo em metal.
Grip em borracha, resistente a impacto e escorregões.
Sistema de conexão por clique.

Pistola multifuncional plus

2.645-049.0

Quatro opções de pulverização.
Ajuste infinito de um jato concentrado até um jato misto.
Robusto corpo em metal.
Grip em borracha, resistente a impacto e queda.
Sistema de conexão por clique.
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Engates Rápidos

Código

Descrição

Engate rápido 3/4” amarelo

9.389-078.0

Resistente.
Com aquastop .

Engate rápido para mangueira 1/2”

9.389-091.0

Conector básico.
Resistente.
Com aquastop.

Engate rápido universal

2.645-095.0

Pode ser usado para qualquer tamanho de bitola de mangueira.
Design robusto e resistente.

Engate rápido universal plus

2.645-003.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Prático design, com grip em borracha.

Engate rápido universal plus

2.645-004.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Prático design, com grip em borracha.
Com aquastop.

Engate rápido premium universal

2.645-001.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Grip em borracha.
Design robusto, com trava da mangueira em alumínio anodizado.

Engate rápido premium universal

2.645-002.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Design robusto, com trava da mangueira em alumínio anodizado.
Grip em borracha.
Com aquastop.

Engate rápido em latão de 1/2” e 5/8”

2.645-015.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.
Sistema de conexão por clique.

Engate rápido em latão de 1/2” e 5/8”

2.645-017.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.
Sistema de conexão por clique.
Com aquastop.

Engate rápido em latão de 3/4”

2.645-016.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.
Sistema de conexão por clique.

Engate rápido em latão de 3/4”

2.645-018.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.
Sistema de conexão por clique.
Com aquastop.

Engate rápido 3/4”

9.389-078.0

Conector básico.
Resistente para unir a mangueira na Lavadora de Alta Pressão.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Engate rápido 3/4”

9.389-080.0

Conector básico.
Resistente para unir a mangueira na Lavadora de Alta Pressão.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.

Engate rápido 3/4 completo
com aquatop embalado

9.302-055.0

Engate deve ser colocado na ponta de mangueiras, para
conecção em torneiras, esguichos e Lavadora de Alta Pressão.
Não deixa que a água espirre ao retirá-lo do conector embalado.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.
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Emendas e Conexões

Código

Descrição

Emenda em latão para duas mangueiras

2.645-100.0

Robusto corpo em latão.
Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Fácil de conectar, utilizando dois conectores.

Emenda em latão para duas mangueiras de 1/2” e 5/8”

2.645-102.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Para conectar ou reparar duas mangueiras.

Emenda em latão para duas mangueiras de 3/4”

2.645-103.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Para conectar ou reparar duas mangueiras.

Emenda universal de mangueira

2.645-005.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Para conectar ou reparar duas mangueiras.

Conexão para duas mangueiras

2.645-008.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Fácil de conectar, utilizando dois conectores.
Robusto.

Conexão para três mangueiras

2.645-009.0

Pode ser usado com qualquer bitola de mangueira.
Fácil de conectar, utilizando três conectores.
Robusto.

Conector preto para torneira

9.389-081.0

O conector pode ser colocado em cada torneira da casa,
facilitando a conexão da mangueira pelo engate rápido.
Basta conectar o engate em qualquer conector para alterar o
local onde se quer utilizar a mangueira / máquina / esguicho.

adaptadores
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Adaptadores

Código

Descrição

Adaptador 3/4” preto

9.389-081.0

Robusto.

Adaptador de torneira 3/4” com redução de 1/2”

2.645-006.0

Robusto.
A redução permite o uso para dois tamanhos de torneira.

Adaptador de torneira 1” com redução de 3/4”

2.645-007.0

Robusto.
A redução permite o uso para dois tamanhos de torneira.

Adaptador de torneira para duas saídas

2.645-097.0

Transforma uma em duas saídas simultâneas.
Proporciona trabalho independente.

Adaptador de torneira para quatro saídas

2.645-012.0

Transforma uma em quatro saídas simultâneas.
Proporciona trabalho independente.
Corpo de metal, longa vida útil.
Inclui quatro adaptadores.

Adaptador de mangueira em latão
de 3/4” com redução de 1/2”

2.645-013.0

Material confeccionado em bronze de alta resistência.
Anel em borracha para um ajuste fácil e preciso.
Sistema de conexão por clique.

Adaptador de mangueira preto para torneira

9.389-081.0

Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.
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Aspersores

Aspersores

Código

Descrição

Aspersor circular RS 130/3

2.645-019.0

Para áreas de até 133 m².
Braços em metal.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor circular RS 120/2

2.645-020.0

Para áreas de até 113 m².
Ângulo do spray ajustável.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor oscilante OS 300

2.645-022.0

Para médias e grandes áreas, de até 270 m².
Braço do spray se ajusta em 56 posições.
Bicos em bronze.
Inclui agulha de limpeza.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor oscilante OS 200

2.645-021.0

Para médias e grandes áreas, de até 192 m².
Braço do spray se ajusta em 56 posições.
Inclui agulha de limpeza.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor impulso circular e setor - PS 300

2.645-023.0

Para grandes áreas, de até 706 m².
Ângulo do spray ajustável de 0° a 60º, para cima ou para baixo.
Robusta trava para terrenos irregulares.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor com trava CS 90

2.645-024.0

Para pequenas áreas, de até 64 m².
Robusta trava para terrenos irregulares.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor circular CS 90

2.645-025.0

Para pequenas áreas, de até 64 m².
Robusta trava para terrenos irregulares.
Adaptador adicional para regar áreas retangulares.
Sistema de conexão por clique.

Aspersor multifuncional MS 100

2.645-026.0

Para pequenas áreas, de até 78 m².
Seis diferentes tipos de spray para regar.
Suporte para parede.
Sistema de conexão por clique.
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Mangueira com trama
de nylon amarela

Mangueira com trama
de nylon cristal

Mangueira com trama
de nylon (PVC 1/2”)

- Acompanha dois engates rápidos e um adaptador de torneira 3/4”
com redução de 1/2” e esguicho
- Fabricada em PVC flexível e reforçada com fios de poliéster
- Utiliza composto especial, o qual dificulta a torção sobre o próprio eixo
- Graças a sua flexibilidade, são fáceis de manusear e de guardar de forma adequada
- Perfeitas para todos os tipos de jardinagem, à baixa e à média pressão

Dados Técnicos
Cor

amarela

cristal

amarela / cristal

Diâmetro nominal (pol)

1/2”

1/2”

1/2”

Espessura da parede (mm)

2

2

2

Peso (g/m)

126

126

126

Pressão de trabalho (PSI)

290

290

290

Pressão de ruptura (PSI)

377

377

377

Comprimento (m)

10 / 15 / 20 / 30

10 / 15 / 20 / 30

100 / 200 / 300

Temperatura de uso

-5 a 40

-5 a 40

-5 a 40

9.302-407.0 / 408.0

9.302-411.0 / 412.0

9.389-089.0 / 088.0 / 090.0 (amarela)

/ 409.0 / 410.0

/ 413.0 / 414.0

/ 092.0 / 093.0 (cristal)

(°C - uso contínuo)
Código
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Mangueira Kevlar 1/2”

Max Flex 7 bar PVC 1/2”

Código

Descrição

2.645-032.0

Fabricada na Itália com Kevlar, fibra DuPont.
Produzida com o mesmo material dos coletes à prova de bala.
Temperatura de uso: -20°C a 60°C.
Pressão máxima: 40 bar.

Jet Master
10 bar PVC 1/2”

Ultra Jet Master
20 bar PVC 1/2”

- Fabricada em PVC flexível e reforçada com fios de poliéster
- Utiliza composto especial, o qual dificulta a torção sobre o
próprio eixo
- Graças a sua flexibilidade, são fáceis de manusear e de
guardar de forma adequada
- Perfeitas para todos os tipos de jardinagem, à baixa e à
média pressão

Dados Técnicos
Cor

azul (externo) / preto (interno)

cristal (externo) / preto (interno)

amarelo (interno e externo)

Diâmetro nominal (pol)

1/2”

1/2”

1/2”

Espessura da parede (mm)

2

2

2

Peso (g/m)

126

126

126

Pressão de trabalho (PSI)

126

174

290

Pressão de ruptura (PSI)

174

232

377

Comprimento (m)

50 / 100 / 200 / 300

50 / 100 / 200 / 300

50 / 100 / 200 / 300

Temperatura de uso

-5 a 40

-5 a 40

-5 a 40

(°C – uso contínuo)
Código

9.389-105.0 / 110.0

9.389-106.0 / 111.0

9.389-107.0 / 112.0

/ 113.0 / 116.0

/ 114.0 / 117.0

/ 115.0 / 118.0
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Unidades automáticas

Código

Descrição

Timer WT 120

2.645-033.0

Rosca em bronze para acoplamento seguro à torneira.
Conector para engate incluso.
Inicia e encerra a rega automaticamente após a seleção da programação.
Para períodos acima de 120 minutos.

Unidade automática WU 60/2

2.645-034.0

Programa de rega de uma a duas vezes por dia.
Sensor solar UV que inicia a atividade ao nascer do sol.
Pré-filtro incluso.
Conector para engate incluso.

Unidade automática WU 60/49

2.645-035.0

49 programas de rega.
Display digital.
Pré-filtro incluso.
Conector para engate incluso.
Pode ser conectado ao sensor de chuva Kärcher.

Unidade automática WU 90/72

2.645-036.0

72 programas de rega.
Display digital.
Pré-filtro incluso.
Conector para engate incluso.
Pode ser conectado ao sensor de chuva Kärcher.

Sensor de chuva

2.645-037.0

Mensura a quantidade de chuva e cruza com o programa da
unidade automática.
Se conecta automaticamente às unidades WU 60/49 e WU 90/72.
Não é necessária a alimentação de energia.
Inclui suporte de parede e trava para chão.
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Kits

Kits

Código

O’ring

2.645-074.0

Descrição
Kit com O’rings de 17 mm,12 mm, 15,88 mm e 10,77 mm de
diâmetro para conectores e adaptadores.

Kit de juntas

2.645-073.0

Kit de juntas de 1” e 3/4” para conectores e adaptadores.

Kit com ponteira

2.645-123.0

Um conector universal com aquastop.
Um conector universal.
Um adaptador com redutor.
Um esguicho.

Kit master com pistola

2.645-109.0

Um conector universal com aquastop.
Um conector universal.
Um adaptador com redutor.
Uma pistola.

Kit com pistola Plus

2.645-110.0

Um conector universal com aquastop.
Um conector universal.
Um adaptador com redutor.
Uma pistola.

Kit de conector com adaptador e redução de 3/4”

2.645-107.0

Um conector universal.
Um adaptador com redutor.

Kit com ponteira e válvula de controle

2.645-111.0

Um conector universal com aquastop
Um esguicho

Kit com pistola

2.645-113.0

Um conector universal com aquastop.
Uma pistola.

Kit com pistola premium em metal

2.645-112.0

Um conector universal com aquastop.
Uma pistola premium.

Kit mangueira PVC 1/2” completa

9.302-157.0

Oferece um maior raio de alcance do equipamento, sem que haja
necessidade de conexões intermediárias. Acompanha dois engates
rápidos e possui 10 m de comprimento.
Aplicação: todas as lavadoras da Linha Casa.
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Conheça também as nossas linhas de
produtos PROFISSIONAL E INDUSTRIAL
Equipamentos com excelência em qualidade para aplicações profissionais.
Equipamentos com máxima performance para aplicações leves ou de alta intensidade na indústria.

Lavadoras profissionais - Centrais de alta pressão - Limpeza de tanques e barris Aspiradores profissionais - Vassouras elétricas - Limpadoras à extração - Limpadoras a
vapor - Secadores de piso - Enceradeiras - Polidoras - Lavadoras - Varredeiras - Acessórios
Detergentes - Lavadoras de altíssima pressão - Limpeza com gelo seco - Lavadora de
peças - Aspiradores industriais - Lavadoras de veículos - Tratamento de água - Detergentes
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Catálogo de Produtos 2012
As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
A empresa reserva-se o direito de realizar modificações
técnicas sem aviso prévio.

Descubra a Lavadora de Alta Pressão Kärcher ideal para a sua necessidade de limpeza
Área de limpeza
< 60 m²
até 80 m²
até 120 m²

Tipo de sujeira

Frequência de uso

Superficial

Ocasional

Moderada

Moderada

Incrustada

Intensa

Av. Prof. Benedicto Montenegro, 419, Betel - Paulínia / SP
CEP 13148-189 - Cx. Postal 34
www.karcher.com.br
Blog: www.karcherblog.com.br
Twitter: www.twitter.com/Karcher_Brasil
Facebook: www.facebook.com/karcherbrasil
Youtube: www.youtube.com/karcherbr

Ideal para

