
Każdy uczestnik Akcji oddający stare 
urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher, 
może zarejestrować się na stronie: 
https://kaercher.com/pl/promocje/
stare-na-nowe.html  
Uczestnik akcji, który odda najstarsze 
urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher 
zyska możliwość zakupu kosiarki 
z baterią i ładowarką w cenie 2 zł netto.

ODDAJ NAJSTARSZE URZĄDZENIE KÄRCHER, ZYSKAJ 
KOSIARKĘ Z BATERIĄ I ŁADOWARKĄ ZA BEZCEN!
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Przynieś swoje 
stare urządzenie
wysokociśnieniowe 
do Punktu Sprzedaży.

Kup nowe: w ofercie modele
HDS 5/15 U, HDS 8/18-4 C
oraz HDS 10/20-4 M 
z 15% upustem*.

Zarejestruj się na stronie: 
https://kaercher.com/pl/promocje/stare-na-nowe.html
i zyskaj możliwość zakupu kosiarki z baterią i ładowarką 
w cenie 2 zł netto.

Pieczęć sprzedawcy

Kosiarka do trawy
LMO 18-36 battery

Szybka ładowarka 
+ bateria 18 V / 5.0 Ah

Szczegóły na stronie:
https://kaercher.com/pl/promocje/stare-na-nowe/regulamin.html

*Szczegóły sprawdź w Regulaminie Akcji Stare na Nowe.  Do cen należy doliczyć 23% VAT.



W promocji „Stare na nowe” uczestnik Akcji, który odda swoje 
stare urządzenie wysokociśnieniowe marki Kärcher, lub innej 
dowolnej marki do Punktu Sprzedaży biorącego udział w promo-
cji, uzyska 15% upust na zakup urządzeń wysokociśnieniowych 
objętych promocją. Promocja dotyczy urządzeń HDS 5/15 U, 
HDS 8/18-4 C oraz HDS 10/20-4 M.

Mobilne urządzenie czyszczące z podgrze-
waniem wody o zwartej, wertykalnej kon-
strukcji. Polecane m.in. firmom sprzątają-
cym zajmującym się utrzymaniem terenów 
zewnętrznych, fasad budynków, firmom 
rzemieślniczym (z branży malarskiej, ślusar-
skiej, instalatorskiej) oraz warsztatom samo-
chodowym.

Model klasy kompakt wyróżniający się dobrą 
mobilnością i uproszczoną obsługą. Dosko-
nale sprawdza się w warsztatach samocho-
dowych, gospodarstwach rolnych, zakładach 
rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwach po-
siadających własną, niewielką flotę pojazdów.

Trwałe i prawdziwie niezawodne urządzenie 
wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody 
o wszechstronnym przeznaczeniu. Doskonale 
sprawdza się w szeroko pojętym przemyśle 
lekkim i ciężkim, zakładach komunalnych, rol-
nictwie, leśnictwie czy transporcie.

HDS 5/15 U
nr kat.: 1.064-912.0

HDS 8/18-4 C
nr kat.: 1.174-900.0

HDS 10/20–4 M
nr kat.: 1.071-900.0
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10 625
 PLN NETTO
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Dane techniczne Wyposażenie

Zasilanie (Ph / V / Hz) 1 / 230 / 50 Wąż wysokociśnieniowy (m) 10 

Moc przyłącza (kW) 2.7 Lanca spryskująca (mm) 840

Wydatek wody (l/h) 450 Dysza trójstopniowa +

Ciśnienie robocze (bar) 150 / 15 System tłumienia drgań (SDS) – 

Maks. temperatura (°C) 80 Servo Control –

Dane techniczne Wyposażenie

Zasilanie (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50 Wąż wysokociśnieniowy (m) 10

Moc przyłącza (kW) 6 Lanca spryskująca (mm) 1050 

Wydatek wody (l/h) 300–800 Dysza Power +

Ciśnienie robocze (bar) 30–180 System tłumienia drgań (SDS) +

Maks. temperatura (°C) 80 / 155 Servo Control +

Dane techniczne Wyposażenie

Zasilanie (Ph / V / Hz) 3 / 400 / 50 Wąż wysokociśnieniowy (m) 10

Moc przyłącza (kW) 7.8 Lanca spryskująca (mm) 1050

Wydatek wody (l/h) 500–1000 Dysza Power / Servo Control + / +

Ciśnienie robocze (bar) 30–200 Zabezpieczenie 
przed pracą na sucho +

Maks. temperatura (°C) 80 / 155 System tłumienia drgań (SDS) +

Do cen należy doliczyć 23% VAT. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
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