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NULOVÁ SÍLA. PLNÝ VÝKON.
Naše nová VT pistole EASY!Force



EASY!Lock

Náš systém EASY!Lock je začátek lepšího čištění, nikoli 
konec vašeho stávajícího příslušenství. Abyste mohli 
příslušenství s přípojkou EASY!Lock bez omezení používat 
se stávajícími stroji a příslušenstvím s metrickými závity 
(M 22 × 1,5), vyvinuli jsme speciální adaptéry. A postarali 
jsme se o to, aby pro vás byl výběr správného adaptéru 
s vhodnými přípojkami zcela jednoduchý a bezpečný. 
Každý adaptér je opatřený dvoubarevným plastovým 
povlakem a vyraženým číslem. Přípojka v antracitové 
barvě je nová přípojka EASY!Lock, přípojka v černé barvě  
je pro běžný metrický závit. 

Přípojka EASY!Lock 
Čtyřchodý 
lichoběžníkový závit 
s kónickou pojistkou

Vyražené číslo Každý adaptér  
má vlastní číslo. Jednoznačné 
a nezaměnitelné

Antracitová = EASY!Lock 
Barevné označení  
přípojky EASY!Lock

Černá = strana se závitem 
M 22 × 1,5 Barevné označení  
běžné závitové přípojky

Strana se závitem 
M 22 × 1,5 Metrický závit 
pro příslušenství bez 
EASY!Lock

VŠECHNO JE 
JEDNODUCHÉ.





MOCNÁ SÍLA VE 
VAŠICH RUKOU!
Mezi vámi a vaším úkolem smí být jedno 
jediné: naše VT pistole EASY!Force.  
S ní můžete hravě využít mocnou sílu 
vysokého tlaku. Převratná koncepce 
ovládání pistole EASY!Force využívá 
reaktivní sílu vysokotlakého paprsku 
a snižuje sílu potřebnou pro držení 
spouště na nulu. Nula celá nula. Díky  
tomu můžete pracovat bez únavy 
a celkově mnohem ergonomičtěji 
a uvolněněji. Vyzkoušejte naši pistoli 
EASY!Force – a už ji nedáte z ruky.



. 

Otázka ergonomie. Práce s vysokotlakými čističi je tělesně 
velmi namáhavá. O to důležitější je ergonomie. Trvalé 
držení spouště u běžných VT pistolí způsobuje po krátké 
době projevy únavy, bolesti rukou a křečovitý pracovní 
postoj. Rozsáhlejší čisticí práce skoro nelze provádět bez 
častých přestávek, nebo dokonce výměny uživatele. Naše 
technologie EASY!Force to nyní jednou pro vždy změní.  
Už není nutná žádná síla. Takto lehce jste s vysokým 
tlakem ještě nikdy nečistili. 

Zažijte novou dimenzi ergonomie při vysokotlakém 
čištění: S novou VT pistolí EASY!Force potřebujete 
k držení nulovou sílu a můžete pracovat mnohem 
uvolněněji a bez námahy.

JEŠTĚ NIKDY JSTE 
NEMĚLI VYSOKÝ 
TLAK TAKHLE  
POD KONTROLOU.



Budete pracovat intuitivně bezpečně. Pojistka spouště  
nové pistole EASY!Force zabraňuje neúmyslnému spuštění 
a poskytuje vám při použití maximální bezpečnost. Bez 
ústupků ohledně uživatelského komfortu. Pro zapnutí VT 
paprsku stačí jednou stisknout pojistku spouště, to uděláte 
intuitivně. Pistole EASY!Force zůstane otevřená, dokud držíte 
spoušť. Jakmile spoušť uvolníte, pistole se okamžitě vypne. 

Keramický ventil pro dlouhou životnost. Když se 
vysokotlaké pistole porouchají, bývá to v první řadě  
kvůli vadným ventilům, poškozeným částicemi. Také  
s tím udělala naše EASY!Force konec: Její ventil se  
skládá z keramické kuličky s keramickým těsnicím  
sedlem, a odolá tak všem částicím způsobujícím 
poškození. A díky tomu získáte pětkrát delší životnost  
ve srovnání s pistolemi s běžným ventilem.



Nedělejte si starosti ohledně ergonomie 
práce – uděláme to za vás. Naše VT pistole 
EASY!Force vám poskytuje optimální 
ergonomii v běžných pracovních 
polohách. Když to situace vyžaduje, 
zejména při práci nad hlavou nebo  
při měnících se pracovních úhlech, 
můžete použít přídavnou rukojeť. 

KOMFORTNÍ 
PRÁCE V KAŽDÉ 
SITUACI



S rukojetí jde všechno snáz. Volitelnou  
rukojeť můžete namontovat na pracovní 
nástavec naší nové generace EASY!Lock  
a pak máte všechny možnosti, abyste svůj  
postoj optimálně přizpůsobili podle 
příslušného úkolu. Díky pravidelné změně  
postoje také všeobecně ulevíte svému 
pohybovému ústrojí a budete trvale 
pracovat uvolněněji. 

Přídavná rukojeť se upevňuje na pracovní 
nástavec. V rámci příslušného rozsahu 
můžete rukojeť posunout podle své tělesné 
výšky a pracovního úhlu, který je pro vás 
ideální. Provádí se to pohodlně a rychle 
pomocí jednoduchého nastavovacího 
šroubu. Ergonomický tvar rukojeti vám 
poskytuje dvě další možnosti uchopení, 
nezávisle na tom, zda jste praváci, nebo 
leváci. Díky pracovnímu nástavci otočnému 
o 360° můžete přídavnou rukojeť během 
provozu zcela jednoduše otočit okolo osy, 
a pracovat tak ještě flexibilněji.



PŘIPOJENÍ  
OBRATEM RUKY

Rychle připraveno – rychle hotovo. Pro montáž a demontáž 
vysokotlakého čističe jste doposud potřebovali spoustu 
času. Jednak abyste připojili nebo odpojili různé spojovací 
systémy. A totéž platilo při výměně příslušenství.  

Na to zapomeňte. Náš systém EASY!Lock spojuje výhody 
rychlospojky s výhodami šroubovacího spojení. A vy 
tak získáte čas – cca 80 %. Čas, který potřebujete  
na skutečnou práci. Nebo na jiné důležité věcí. 

Naše patentované rychlospojky EASY!Lock vám umožňují 
montáž a demontáž raz dva. Neuvěřitelně pětkrát rychleji 
ve srovnání s běžnými šroubovacími spoji. A přitom má 
naše rychlospojka EASY!Lock stejně dlouhou životnost  
a je stejně odolná. Přinejmenším stejně.



Takto lehký je pokrok. U našeho systému EASY!Lock 
není inovace zatěžující, protože neváží víc než běžné 
šroubovací spojky. Malé zlepšení s velkým účinkem  
pro vás je těsnění na pracovním nástavci na straně 
trysky. To je nyní umístěné radiálně přímo před závitem. 
Díky tomu má těsnění výrazně delší životnost a snižuje  
se riziko jeho ztráty.

Jedinečná rychlost, spolehlivost a odolnost. Nic není tak 
bezpečné, spolehlivé a nemá tak dlouhou životnost jako 
závitové spojení. Nic neušetří tolik času jako rychlospojka. 
Ale jedno je tak dobré jako tyto dva systémy dohromady: 
Náš systém EASY!Lock je stejně silný jako běžné závitové 
spojení a stejně flexibilní jako rychlospojka. Zablokování 
závitu je zabezpečené pomocí kuželu. Obratem ruky  
– jedním otočením o 360° – spojíte pomocí vícechodého 
závitu se zaváděcí pomůckou veškeré příslušenství 
vysokotlakého čističe až po trysku. Rychle a bezpečně. 
Znovu a znovu a znovu. 



VŠECHNO JE  
KOMPATIBILNÍ.



Pro pokrytí různých spojovacích systémů  
od vysokotlakých čističů až po trysky a dále  
budoucí a zpětné kompatibility přichází v úvahu  
celkem 8 různých adaptérů. Aby bylo zajištěno,  
že budete moci i nadále každý stroj a každé 

příslušenství používat společně s novými stroji 
a s novým příslušenstvím s přípojkami EASY!Lock. 
V níže uvedeném přehledu najdete seznam všech 
adaptérů s příslušným účelem použití.*  

*   Například můžete každý vysokotlaký čistič s přípojkou M 22 × 1,5  
pomocí  adaptéru 2 obratem ruky změnit na nový systém EASY!Lock.

www.karcher.cz

TAKTO VYPADAJÍ  
PERFEKTNÍ SPOJENÍ.
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Nejprodávanější příslušenství najdete  
v níže uvedených tabulkách s přímým 
srovnáním se starým a novým číslem dílu. 
Bezpečný přehled.

www.karcher.cz

ŠPIčKOVÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ.

 Pistole a servo Control

název produktu staré obj. č. nové obj. č.

easY!force advanced – 4.118-005.0

easy Press 4.775-466.0 –

servo Control do 750 l/h 4.775-526.0 4.118-007.0

servo Control 750–1 100 l/h 4.775-470.0 4.118-008.0

servo Control od 1 100 l/h 4.775-471.0 4.118-009.0

Vysokotlaké hadice

název produktu staré obj. č. nové obj. č.

VT hadice Dn 6, 10 m, 250 bar 6.391-238.0 6.110-034.0

VT hadice Dn 6, 15 m, 250 bar 6.391-417.0 6.110-036.0

VT hadice Dn 8, 10 m, 315 bar 6.391-342.06.390-
025.0

6.110-031.0

VT hadice Dn 8, 15 m, 315 bar 6.390-185.0 6.110-033.0

VT hadice Dn 8, 20 m, 315 bar 6.390-171.0 6.110-032.0

VT hadice Dn 8, 10 m, 400 bar 6.388-083.0
6.391-351.0

6.110-038.0

VT hadice Dn 8, 20 m, 400 bar 6.390-208.0 6.110-028.0

VT hadice Dn 8, 20 m, 400 bar 6.390-027.0 6.110-027.0

Hadicová spojka 4.403-002.0 4.111-037.0

Pracovní nástavce

název produktu staré obj. č. nové obj. č.

Pracovní nástavec, otočný, 600 mm 4.760-664.0 4.112-007.0

Pracovní nástavec, otočný, 840 mm 4.760-663.0 4.112-006.0

Pracovní nástavec, otočný, 1 050 mm 4.760-660.0 4.112-000.0

Pracovní nástavec, otočný, 1 550 mm 4.760-661.0 4.112-018.0

Pracovní nástavec, otočný, 2 050 mm 4.760-662.0 4.112-021.0

Přídavná rukojeť – 4.321-380.0

Šroubovací hrdlo 4.402-002.0 4.111-038.0

Trysky

název produktu staré obj. č. nové obj. č.

Tryska Power 25050 2.883-399.0 2.113-023.0

Šroubovací díl trysky Power 5.401-210.0 4.112-011.0

Trojitá tryska 034 4.767-147.0 4.117-029.0

Dirtblaster Performance 035 4.767-230.0 4.114-019.0

Dirtblaster Professional 050 4.763-253.0 4.114-027.0

speciální příslušenství

název produktu staré obj. č. nové obj. č.

Pěnovací nástavec s nádobou 025 6.394-968.0 2.112-017.0

Pěnovací nástavec s nádobou 042 6.394-969.0 2.112-018.0

fr 30 Me 2.640-355.0 2.111-013.0

frV 30 2.642-999.0 2.111-010.0

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Obj. č. 4.111-029.0 

Adaptér pro spojení VT hadic s EASY!Lock  
a VT hadic s přípojkou M 22 × 1,5.

EASY!Lock – M 18 × 1,5 Obj. č. 4.111-035.0 

Adaptér pro spojení pracovních nástavců  
s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek s EASY!Lock.

EASY!Lock – M 18 × 1,5 Obj. č. 4.111-036.0 

Adaptér pro spojení pracovních nástavců  
s EASY!Lock a trysek s přípojkou M 18 × 1,5.

EASY!Lock – AVS Obj. č. 4.111-032.0 

Adaptér pro spojení VT hadic  
s otočnou přípojkou AVS  
a vysokotlakou pistolí EASY!Force.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Obj. č. 4.111-033.0 

Adaptér pro spojení pistole EASY!Force  
a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Obj. č. 4.111-034.0 

Adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22 × 1,5  
a vysokotlaké pistole EASY! /  vysokotlakých čističů s EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Obj. č. 4.111-030.0 

Adaptér pro spojení vysokotlakých čističů / VT pistolí  
s přípojkou M 22 × 1,5a VT hadic s EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Obj. č. 4.111-031.0 

Adaptér pro spojení VT pistolí s M 22 × 1,5  
a pracovních nástavců nebo regulátorů  
Servo-Control s EASY!Lock.
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Rádi Vám poradíme:

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 553 001

Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

www.karcher.cz


