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HØYTRYKKSVASKERE
Høytrykksvasking med Kärcher - uslåelig resultat
og utmerket brukervennlighet. Om du er ute etter
tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvannsvasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor
eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller
stasjonæranlegg finner du en profesjonell
kvalitetsløsning hos Kärcher.

5
ÅRS

GARANTI
PÅ SPIRAL*

*

5

**

ÅRS

GARANTI
PÅ PUMPE**

* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen
mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie

Kärchers imponerende fordeler:

som beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt
at du registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider
(garantiregistrering).

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være
i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen
om maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold.

RM 110: 6.295-331.0
RM 111: 6.295-339.0
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Sylinder i rustfritt stål, sylindertopp i messing og automatisk
trykkavlastning for lang levetid.
Patentert EASY!Force
høytrykkspistol og EASY!Lock
hurtigkobling for å gjøre arbeidet
enklere og spare tid.
Kraftdyse som gir 40 % bedre
vaskeresultat.
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VARMTVANNSVASKERE
UPRIGHT-KLASSEN

Høytrykksvasker med elektrisk oppvarming av vann beregnet for
bruk hvor eksos ikke er ønskelig. Eco!Efficiencyinnstilling gir
en energieffektiv høytrykksvasker

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk
"Upright" design som er enkel å transportere. Med slangetrommel.

HDS 5/13 UX
500 l/t, 550 maks

450 l/t

300-760 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

1 ~ / 230 V / 50 Hz

30-160 bar

125 bar, 180 maks

150 bar, 180 maks

3~ / 400 V / 50 Hz

15 m slange

15 m slange

10 m slange

Maks 80° C

Maks 80° C

1.064-909.0

HDS 9/17 -4 C

240-560 l/t, 800 maks

270-660 l/t, 900 maks

350-900 l/t, 1000 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

3 ~ / 230/400 V / 50 Hz

3 ~ / 230 V / 50 Hz

30-140 bar, 180 maks

30-160 bar, 195 maks

30-170 bar, 205 maks

10 m slange

10 m slange

10 m slange

Maks 80/155° C

Maks 80° C

Maks 155° C

Kampanjepris C:

ekskl. mva

Kampanjepris:

29.990,ekskl. mva

Kampanjepris:

35.990,ekskl. mva

En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra
en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner, driftsbygninger m.m.

HDS 12/18 -4S

HDS 13/20 -4S

500-1000 l/t, 1300 maks

600-1200 l/t, 1500 maks

650-1300 l/t, 1500 maks

3 ~ / 230 V/ 400 V / 50 Hz

3 ~ / 230 V/ 400 V / 50 Hz

3 ~ / 230 V/ 400 V / 50 Hz

30-200 bar, 240 maks

30-180 bar, 215 maks

30-200 bar, 240 maks

10 m slange

10 m slange

10 m slange

Maks 155° C
1.071-901.0 (230 V)
1.071-900.0 (400 V)

800 l/t, 1000 maks
200 bar, 230 maks
6,8 kW Kärcher LC 186
10 m slange
Maks 80° C
1.210-910.0

54.990,-

MELLOM- OG SUPERKLASSEN
HDS 10/20 -4M

DIESELDREVET
VARMTVANNSVASKER

HDS 8/20 DE

Kampanjepris:

ekskl. mva

32.990,-

59.990,ekskl. mva

1.174-917.0

28.990,Kampanjepris -4 C:

56.990,ekskl. mva

Kampanjepris:

Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan
brukes uten strømtilførsel. For byggeplassen, land- og skogbruk
og andre krevende felt.

KOMPAKTKLASSEN

1.173-901.0 (230 V)
1.173-900.0 (400 V)

Kampanjepris:

54.990,ekskl. mva

ekskl. mva

Kompakt 1/3-fas varmtvannsvasker med høy ytelse og avansert utstyr ideell for håndverkere,
bedriftseiere eller rengjøringsbedrifter. Pumpen kobles ut når høytrykkspistolen ikke er i drift.

1.169-900.0/1.170-900.0

Kampanjepris:

21.990,-

ekskl. mva

HDS 7/16 C

1.030-900.0 (12 kW)
1.030-904.0 (24 kW)
1.030-906.0 (36 kW)

Kampanjepris:

19.990,-

ELEKTRISK
OPPVARMING

Maks 85° C

1.064-913.0

Kampanjepris:

HDS 6/14 C /-4 C

HDS-E 8/16-4 M

HDS 5/15 UX

Maks 155° C
1.071-915.0 (230 V)
1.071-914.0 (400 V)

Maks 155° C
1.071-931.0 (230 V)
1.071-927.0 (400 V)

ekskl. mva

PS! Finnes også med bensinmotor til
pumpen og dieselbrenner til vannet.

Kraftig høytrykksvasker med forbrenningsmotor som kan brukes der det ikke er
tilgang til strøm. Perfekt for byggeplassen, land- og skogbruksvirksomhet, samt
andre krevende felt. Steamer varianten kommer med tilbehør for fjerning av
ugress med varmtvann og til bekjempelse av virus og bakterier med damp.

HDS 1000 DE Diesel / Steamer
450-900 l/t
40-200 bar
6,8 kW / 9,3 hk
Maks 80° C
1.811-943.0
1.811-947.0 Steamer*

Kampanjepris:

94.990,ekskl. mva

Kampanjepris:

44.990,ekskl. mva

Kampanjepris:

50.990,ekskl. mva

Kampanjepris:

54.990,ekskl. mva

Kampanjepris Steamer:

109.990,ekskl. mva

4

5
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

VASKETILHENGERE
HDS-TRAILER
Pris på
forespørsel

Mobil varmtvannshenger

HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

IKKE
REGISTERINGSPLIKTIG

MADE IN
GERMANY

500 bar

350 bar

900 l/t

1300 l/t

HDS 13/20 DE TR1

1.524-952.2

KAN LEVERES
MED 1550C
STEAM

HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2

HDS 17/20 DE TR1
1.524-952.2

200 bar

200 bar

1300 l/t

1700 l/t

MADE BY
KÄRCHER

RØRSPYLER
Betong som størkner i slangen, tett
avløp på hytta, eller rørganger som må
rengjøres? Med rett maskin, slange og
dyse vil du kunne løse de fleste utfordringer du møter på.

Sylinderhode i messing

Rengjøringsmidler

Alle Kärchers profesjonelle maskiner er utstyrt med

Våre pumper er designet for bruk med sterke

et sylinderhode i messing som standard. Dette er designet

rengjøringsmidler. Dette betyr at vi kan garantere

for sterk ytelse og svært lang driftstid.

det beste rengjøringsresultatet for en hver bruk.

RIKTIG ROTOJETDYSE TIL DIN MASKIN
Stempler tilpasset bruken

Stillere

HD 9/23

I lavtrykksområdet garanterer rustfrie stempler optimale

Motor og pumpe er optimalt koordinert for å sikre

4.114-027.0

glideegenskaper og lav slitasje, mens keramiske stempler gir

lav friksjon og dermed generere mindre støy.

HDS 13/20 og 17/20

HDS 13/35

HDS 9/50

4.114-043.0

4.767-173.0

6.415-069.0

den nødvendige robustheten selv ved høyt arbeidstrykk.

HD 9/23 DE TR1 OG HD 9/23 GE TR1

Perfekt samspill
For hver maskin designer vi den beste sammensetningen av
høytrykkspumpe og motor. Det gir optimalt driftspunkt,

Mobil kaldtvannshenger

garanterer lang levetid og maksimal effektivitet.

1.524-954.2

Pris på
forespørsel

40-230 bar
400-930 l/t
1.000 l vanntank
Diesel- eller bensindrevet

Sertifiserte varmtvannsvaskere
Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner utarbeidet
av den uavhengige europeiske organisasjonen ”European Cleaning Machines Association”. Kärcher er den første verdensomspennende
leverandøren av varmtvannsvaskeremed en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmtvannsvaskere oppfyller
følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier:
Eksosutslipp maks. 11%

Brennere med høy effektivitet

CO-utslipp maks. 75 ml/l

Lavt drivstofforbruk

Sotmengde maks 1

Lave utslipp

Alle Kärchers varmtvannsvaskere
utstyres nå med dette symbolet
som et tegn på sertifiseringen.

NYHET
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KALDTVANNSVASKERE
HD 5/15 C

HD 5/15 CX PLUS

HD 4/11 C BP BATTERY

HD 7/14 -4 M CAGE

Kaldtvannsvasker

Kaldtvannsvasker

Kaldtvannsvasker

Kaldtvannsvasker

1.520-930.0

1.520-932.0

1.520-925.0

Kompakt og hendig 1-fas
høytrykksvasker med høy
rengjøringskapasitet og brukerkomfort. Det er en robust og
mobil maskin for daglig
profesjonell bruk.

HD 5/15 CX Plus er en kompakt
og hendig 1-fas høytrykksvasker
med høy rengjøringskapasitet og
brukerkomfort. Robust og mobil
maskin for daglig profesjonell
bruk. Med slangetrommel.

Med to kraftige 36 V litium-ion
batterier yter HD 4/11 Bp Battery
på profesjonelt nivå og garanterer
utmerket rengjøringsytelse og
lange brukstider. Perfekt til bruk
der strøm ikke er tilgjengelig.

NYHET

500 l/t, 720 maks

500 l/t, 720 maks

320-400 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

1 ~ / 230 V / 50 Hz

2 stk Batteri, 36 V / 7,5 Ah

150 bar, 200 maks

150 bar, 200 maks

70 - 110 bar

10 m slange

15 m slange

10 m slange

Kampanjepris:

Kampanjepris:

7.890,-

9.750,-

ekskl. mva

ekskl. mva

1.524-942.0

Robust kaldtvannsvasker med saktegående 4-polet motor, robust
stålrørramme, automatisk trykkavlastning og 140 bar arbeidstrykk.
700 l/t
1 ~ / 230 V / 50 Hz
140 bar, 210 maks
10 m slange

Kampanjepris:

Kampanjepris:

16.750,-

14.590,-

ekskl. mva

ekskl. mva

HD 10/25 -4 SX PLUS

HD 7/14-4 MXA Plus

HD 6/15 MX Plus

Kaldtvannsvasker

Kaldtvannsvasker

Kaldtvannsvasker

1.286-928.0 (230 V)
1.286-927.0 (400 V)

1.524-947.0

1.150-931.0

Første høytrykksvasker utstyrt med
automatisk inntrekk av slange.
Velprøvd fjersystem kjent fra veggmonterte tromler. Foruten velkjente
Kärcher løsninger med Easy!Force,
svivel på pistol, har maskinen en
større grunnflate for mer stabilitet.

Robust og mobil maskin for daglig
profesjonell bruk. Stående design gjør
den komfortabel å jobbe med.
Med slangetrommel.

Markedets høyeste vannmengde på 1 fas.

500-1000 l/t, 1200 maks

20 m slange

+15%
EFFEKT

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil
høytrykksvasker med automatisk start/stopp.
integrert slangetrommel for enkel håndtering
av høytrykksslangen og en rekke muligheter
for plassering og oppbevaring av tilbehør.

560 l/t
1 ~ / 230 V / 50 Hz

3 ~ / 230 / 400 V / 50 Hz
30-250 bar, 275 maks

TOPPMODELL

Kampanjepris:

28.490,ekskl. mva

HD 8/23 G CLASSIC

690 l/t, 900 maks

150 bar, 200 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

15 m slange

140 bar, 190 maks

ekskl. mva

15 m slange

Lanseringspris:

17.990,-

Kaldtvannsvasker med
forbrenningsmotor

Kampanjepris:

11.990,-

ekskl. mva

HD 7/17 M
Kaldtvannsvasker
1.151-935.0

1.187-012.0

HD 7/17 M er en 3-fas kaldtvannsvasker som kombinerer lang levetid, maksimal fleksibilitet og
komfortabelt arbeid i en svært
effektiv maskin. Designet for
horisontal og vertikal drift.
Trommel kan ettermonteres:
Trommel: 2.110-024.0

HD 8/23 G Classic er en bensindrevet
kaldtvannsvasker med 280 bar trykk
som gir maksimal mobilitet og de beste
rengjøringsresultatene selv under
tøffe forhold.

700 l/t
Honda bensinmotor
800 l/t
230 bar - 280 maks
10 m slange

3 ~ / 230 V / 50 Hz

Kampanjepris:

16.490,ekskl. mva

170 bar, 255 maks
MXA
Automatisk inntrekk på
slangestrommel

10 m slange

8

Kampanjepris:

11.750,ekskl. mva
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PGG 3/1

WWP 45

Strømaggregat

Lensepumpe

1.042-207.0

1.042-210.0

Mobil og kraftig strømaggregat for uavhengig
strømforsyning f.eks. på byggeplasser
og i landbruket. Enkel transport takket
være punkteringsfrie hjul og sammenleggbart håndtak.

Med kraftig bensinmotor fungerer maskinen
fullt uavhengig av ekstern strømforsyning,
og behandler grovpartikler opptil en
diameter på maksimal 30 millimeter.
Kan også brukes som vannforsyning.

230 V

45 m3 pumpekapasitet

1-fas

750 liter i minuttet

2,8 kW

Maks sugehøyde 7 m

Bensinmotor

Bensinmotor

Kampanjepris:

Kampanjepris:

5.990,-

4.990,-

ekskl. mva

ekskl. mva

HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST
Stasjonære kaldtvannsvaskere
1.524-950.2
Husk å oppgi spenning ved bestilling

Kampanjepris:

43.990,-

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til
direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt.
Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg.
Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard.
Den innebygde timeren kan justeres slik at maskinen
slår seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste
bruk. Kan kobles til fjernkontroll.
OBS! Leveres uten slange.

ekskl. mva

Kampanjepris:

46.490,ekskl. mva

Kampanjepris:

49.890,-

300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t

ekskl. mva

3 ~ / 230 V / 50 Hz (kan leveres i 400 V)
30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar

DESINFISERING

4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW
Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.

Metoder
Desinfisering gjennomføres med en av de tre
følgende metodene. Enten ved bruk av håndsprayer og klut, ved å benytte høytrykksvasker eller ved å bruke lavtrykkskanne. Det er
avhenging av tilgjengelig utstyr, størrelse på
område og objekt som skal desinfisere som
avgjør hva man bør bruke.

HD 8/18 -4 M ST
Stasjonær kaldtvannsvasker
1.524-983.0

HD 8/18 -4 M ST har kraftig og
robust 3-stempel aksialpumpe
med herdet rustfritt stålstempler,
trefasemotor og veggmontering
for stasjonær bruk. Leveres uten
slange, lanse og pistol.

RM 732
Desinfiserende rengjøringsmiddel
Artikkelnummer: 6.295-596.0 - 5 L
Artikkelnummer: 6.295-417.0 - 200 L

RM 735
Desinfeksjonsmiddel

3~

HD 6/15 M ST
Stasjonær kaldtvannsvasker
1.150-950.0

1~

HD 6/15 M ST er en kompakt, pålitelig
og energieffektiv stasjonær kaldtvannsvasker med vannmengde på 600 l/t,
vekselstrømsmotor, automatisk trykkavlastning og veggfeste. Leveres uten
slange, lanse og pistol.

400-800 l/t

560 l/t

3 ~ / 230 V / 50 Hz

1 ~ / 230 V / 50 Hz

30-180 bar, 220 maks

150 bar, 225 maks

4,2 kW

3,1 kW

Kampanjepris:

Kampanjepris:

Artikkelnummer: 6.295-597.0 - 5 L

15.990,Les mer om renhold og desinfisering på
www.karcher.no

ekskl. mva

8.490,ekskl. mva
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TIPS TIL TILBEHØR
Slangetrommel på vegg eller maskin

Eksos

Å ettermonter en slangetrommel på vegg eller på maskin er

En varmtvannsvasker kan plasseres frostfritt

ikke noe problem. Tromler og slanger får du i alle variasjoner.

innendørs. Med eksossystem og løsning

Fra næringsmiddelindustri til lufttromler. Svingbart feste og

for spjeld tilpasset varmtvannsvaskeren er

automatisk inntrekk, eller manuelt inntrekk med sveiv.

mulighetene mange.

Tankvask

Fra vinfat til melkebil eller tankbil har Kärcher løsningen for deg. Enten det er et enkelt påmonteringssett til din høytrykksvasker,
eller et tegnet anlegg for flervask av tankvogntog.

Noen ganger har man liten plass,
andre ganger har man litt mer albuerom.

Med store arealer jobber man effektivt med en lang lanse som gir en
god rekkevidde. Når området du skal rengjøre er vanskelig å nå, eller
plassen du jobber på er trang, vil en kort lanse gjøre jobben best.

Tette rør

Betong som størkner i slangen, tett avløp på hytta, eller rørganger som må rengjøres? Med rett maskin, slange og dyse
vil du kunne løse de fleste utfordringer du møter på.

Kjemiinjektor

Med en kjemiinjektor kan du dosere
riktig mengde kjemi til ditt bruk.
Mindre bytting mellom tilbehør,
og en mer effektiv vaskeprosess.

Fjern vannet samtidig som du vasker

Når man fester på en overflatevasker sikrer du et jevnt resultat. Ønsker du samtidig å fjerne vannet fra vaskeområdet er FRV løsningen for deg.
Utformingen sikrer at vannet flyttes vekk fra området og til nærliggende kum, bøtte eller skråning.
Solpanel

Et solpanel kan miste opp til 30 % effektivitet om det blir tilstrekkelig
skittent. Med Kärcher sin løsning iSolar, kan du rengjøre dine
solpaneler enkelt og effektivt på en sikker måte.

Fjerne ugress

En varmtvannsvasker kan mer enn bare fjerne skitt, fett og olje.
Med ugressmunnstykke, og varmt vann eller skum, vil ugresse fjernes
effektivt. Varmen i skummet/vannet tar knekken på ugresset fra
røttene og det vil dø og visne.
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TILBEHØR
Kampanjepris:

Kampanjepris:

3.980,-

5.765,-

ekskl. mva

ekskl. mva

Skumleggingssett EASY!Force
Inneholder RM 81 eco!efficiency (10 l),
skumlanse Advanced (1 l), hurtigkobling (hun)
og 2 stk hurtigkobling (han).
Art. nr. 9.549-667.0 - under 700 l/t
Art. nr. 9.550-313.0 - 700 - 800 l/t
Art. nr. 9.549-006.0 - over 900 l/t

Skumdyse næringsmiddel EASY!Force
Inneholder skumdyse for skumanlegg, adapter
nr 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han).
Dysesett bestilles separat.
Art. nr. 9.549-056.0

Kampanjepris:

Kampanjepris:
Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

1.145,-

Skumlanse Basic
Presis dosering med tre forskjellige doseringsventiler
(1,2,4 %). Beholderstørrelse 1 liter
Art. nr. 4.112-053.0 350-600 l/t
Art. nr. 4.112-054.0 700-800 l/t
Art. nr. 4.112-055.0 800-2500 l/t

Kampanjepris:
Kampanjepris:

4.720,-

ekskl. mva

Flexilansesett 1 m EASY!Force
Inneholder flexilanse, hurtigkobling (hun)
og hurtigkobling (han).
Dysesett bestilles separat.
Art. nr. 9.549-014.0

Flexilansesett og skumsett EASY!Force
Inneholder flexilanse 1 m, hurtigkobling (hun), 3 stk
hurtigkobling (han) og skumflaske Advanced, (1 l).
Dysesett bestilles separat.
Art. nr. 9.550-314.0 - 700 - 800 l/t
Art. nr. 9.549-017.0 - over 900 l/t

Kampanjepris:

Har du en pent brukt Kärchervasker?

Kampanjepris:

825,-

Da kan du oppgradere til de ekstra solide og
behagelige EASY!Force pistolene!

Pris på
forespørsel

6.290,-

Kampanjepris:

5.990,-

ekskl. mva

5.240,-

ekskl. mva

ekskl. mva

Kampanjepris:

3.255,-

Kampanjepris:

ekskl. mva u/slange

4.750,-

LED-lampe
Lykt med LED-lys til å sette på høytrykkslansen
for bedre sikt f.eks. ved jobben i mørket.
Art. nr. 2.680-002.0

ekskl. mva

Rengjøringssett EASY!Force - 20 meter
Inneholder rørrengjøringsslange 250 bar
(20 m) og rotodyse.
Art. nr. 9.550-316.0 - 500-700 l/t
Art. nr. 9.550-320.0 - 800-1000 l/t

Kampanjepris:

Kampanjepris:

11.990,-

8.915,-

ekskl. mva

Slangetrommelsett kompositt 20 m
Inneholder trommel kompositt, veggfeste,
høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel.
Art. nr. 9.549-743.0

Kampanjepris:

Kampanjepris:
Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

9.965,-

Slangetrommelsett m/ svivel
Inneholder trommel kompositt, veggfeste
og longlife høytrykkslange DN 8 med
svivel (20 m). 400 bar.
Art. nr. 9.549-060.0

16.925,-

Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force
Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt
stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) med svivel.
Art. nr. 9.549-699.0

Kampanjepris:

2.310,-

ekskl. mva

Brems for slangetromler
Passer til 18, 25, 30 og
50 meters tromler.
Art. nr. 9.549-766.0

10.990,-

ekskl. mva

Overflatevasker FRV 30 ME
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann
som effektiviserer rengjøringen. Maks 250
bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 meter slange.
Art. nr. 2.111-012.0

Oppgraderingssett EASY!Force
Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol,
EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2.
Art. nr. 4.111-051.0

ekskl. mva

Skumlanse Advance
Presis dosering med tre forskjellige doseringsventiler (1,2,4 %). Beholderstørrelse 1 liter
Art. nr. 4.112-063.0 400 - 600
Art. nr. 4.112-064.0 700 – 800
Art. nr. 4.112-065.0 900 – 2.500

Kampanjepris:

7.590,-

ekskl. mva

Overflatevasker FRV 30
Integrert automatisk oppsuging
av avløpsvann som effektiviserer
rengjøringen. Maks 250 bar,
1000 l/t og 60°C. 5 meter slange.
Art.nr. 2.111-010.0

Slangetrommel
Slangetrommel til høytrykksvaskere i C-klassen.
inkludert 15 m høytrykkslange.
Art. nr. 9.550-312.0
Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)

Kampanjepris:

1.675,-

ekskl. mva

Kampanjepris:

WR 50 ugressfjerner
For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med
en Kärcher varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir
optimal temperatur på 98° C.
Art.nr. 2.114-013.0

Slangetrommelsett til varmtvannsvaskere (HDS)
For maksimal komfort ved opprulling
av høytrykkslangen.
Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

Kampanjepris:

825,-

ekskl. mva

Dysesett FRV 30

Kompatibel maskin

2.642-430.0

HD 6/15 C

2.642-431.0

Dysesett til overflatevasker
Må utstyres med passende dysesett
i henhold til maskinen som brukes.

HD
HD
HD
HD

2.642-432.0

HD 6/12 C
HD 7/18 M

Se modell til høyre.

2.642-433.0

HD
HD
HD
HD

14

6/13
7/18
6/16 -4M
801

9/19 M
9/20 4M
10/21-4S
10/25-4SX
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STØVSUGERE
Støvsuging med Kärcher. Våre brukervennlige
våt- og tørrstøvsugere og teppebørstesugere
er optimale løsninger for industri, varehandel,
bilbransjen, renholdsselskaper, bygg og anlegg,
leverandører av vedlikeholdstjenester m.m.
Maskinene leverer svært gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ
filterteknologi og er svært holdbare.
Støv er en sammensatt blanding av luft og
faste partikler i forskjellige former og størrelser.
Den kjemiske sammensetningen og de fysiske
egenskapene kan varierere betydelig.
Støv er kategorisert i forskjellige klasser
som bruker disse variablene.
Fibre, som det spesielt farlige asbest og
mineralfibre (<5 um) kan også trenge dypt
inn i luftveiene. Nøyaktig identifikasjon
av støvklasse er derfor meget viktig
i valg av rett støvsuger.
Støv som ikke er i luftbåren kan
ikke gjøre skade. Den eneste
prevantive løsningen er sug direkte
på elektroverktøyet. Hvis dette ikke
lar seg gjøre er det mange måter
å binde eller støvsuge opp støv
på kombinert med riktig
ansiktsmaske som kan forhindre
støvet i å entre luftveiene.

NYHET

LOMMEFILTER
Trevirke
Støvklasse: M + L

FLATFILTER
Ultimate
Støvklasse: M + L
ULTIMATE

WOOD

■

Sug av fibre uten filterpose.

■

Sikret høy sugekraft

■

Fukt- og råtebestandig teflonfilter.

DRY

■

(PTFE).

(ingen tilstopping!).
■

FLATFILTER
Tørt
Dust class: M + L

■

Fukt- og råtebestandig.

av fint støv.

Kostnadseffektiv takket være

■

lengre levetid på filteret.
■

Sikret høy sugekraft

Art.nr: 2.414-000.0

NYHET

Høy støvretensjon
(Holder på støvet).

■

(ingen tilstopping!).

FLAT PLEATED FILTER
Sikkehets-/HEPA
Støvklasse: H

Høy sugekraft ved oppsug

Filteret må tørkes etter
oppsug av væsker!

Art.nr: 6.907-455.0

METAL FILTER
Vått
Støvklasse:

FLATFILTER
Vått og tørt
Støvklasse: M + L

SAFETY/HEPA

Art.nr: 6.904-367.0

WET & DRY

WET

■

For farlig og eksplosivt støv.

■

Fukt- og råtebestandig (PES).

■

Perforert metallplate for væsker.

■

Det nye PTFE H filteret er det første

■

Kostnadseffektiv takket være

■

Passer NT 611, K og KF modeller.

vaskbare H filteret på markedet.
Dette sikrer oppsug av store
mengder støv uten filterpose.
■

lengre levetid på filteret.
■

Egnet for brukere som hyppig
bytter mellom sug av væske og tørt.

Et sikkerhetsfiltersett eller
avfallspose påkreves for oppsug
av farlig støv.
Art.nr: 6.907-671.0

Art.nr: 6.907-662.0

16

Art.nr: 6.904-287.0
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VÅT- OG TØRRSUGERE
Kampanjepris:

NT 30/1 AP TE L

4.750,-

Våt- og tørrsuger

ekskl. mva

NT 30/1 TACT TE L
Våt- og tørrsuger

Toppkarakter
9,5 i magasinet
Gjør det selv
sep. 2020

Kampanjepris:

NT 30/1 TACT TE ADV

ekskl. mva

Våt- og tørrsuger

5.790,-

Kampanjepris:

6.490,ekskl. mva

Kampanjepris:

NT 30/1 TACT TE M

8.690,ekskl. mva

Våt- og tørrsuger

1.148-231.0

1.148-211.0

1.148-281.0

1.148-235.0

Ny våt- og tørrsuger med halvautomatisk filterrengjøring samt
uttak for el-verktøy.

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt
og kommer med strømuttak (automatisk
av/på bryter) og Tact filterrengjøring for
uavbrutt arbeid.

Vår anbefaling til statisk støv!
Denne maskinen leveres med
antistatisk bend og sugeslange.

Vår anbefaling til kvartsstøv!
Våtstøvsugeren NT 30/1 Tact Te
M fjerner byggestøv i støvklasse
M trygt og sikkert. Leveres med
antistatisk slange og bend.

GOD

BEDRE

BEST

Luftmengde 74 l/s
Vakuum 254 mbar

Luftmengde 74 l/s

Luftmengde 74 l/s

Luftmengde 74 l/s

Beholder 30 l

Vakuum 254 mbar

Vakuum 254 mbar

Vakuum 254 mbar

Effekt 1380 W (maks)

Beholder 30 l

Beholder 30 l

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks)

Effekt 1380 W (maks)

Effekt 1380 W (maks)

6.904-367.0 (papir)
2.889-154.0

NT 22/1 AP TE L

Kampanjepris:

2.575,-

Våt- og tørrsuger

ekskl. mva

6.907-662.0 (PES)

6.907-662.0 (PES)

6.907-662.0 (PES)

2.889-154.0

2.889-154.0

2.889-154.0

NT 22/1 AP BP PACK
Batteridrevet våt- og tørrsuger
1.528-120.0

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har
apparatkontakt for elverktøy,
kraftig sugeeffekt og semiautomatisk
filterrens. Ideell for håndverkere.

Vår batteridrevne våt- og tørrstøvsuger
NT 22/1 Ap Bp L tilfredstiller profesjonelle
behov. Utstyrt med kraftig Battery Power+
batteri som gir maksimal sugekraft og lange
brukstider. Batteri og lader inkl.

Luftmengde 71 l/s

Luftmengde 57 l/s

Vakuum 255 mbar

Vakuum 152 mbar

Beholder 22 l

Beholder 22 l

Effekt 1350 W (maks)

Batteritid maks 31 min

2.889-219.0

6.907-649.0

2.889-217.0

6.907-469.0

NT 27/1 ADVANCED

Kampanjepris:

2.690,-

Våt- og tørrsuger

ekskl. mva

1.428-520.0

NT 27/1 er en kraftig våt- og tørrsuger
for profesjonelle brukere. Leveres
standard med et stort utvalg av utstyr.

NT 65/2 AP
Våt- og tørrsuger
1.667-291.0

BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

Kampanjepris:

1.378-610.0

7.990,ekskl. mva

MINDRE FARLIG
STØV
NYHET

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både
KOLS, silikose, kreft og allergier. Eksponering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet
da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, granitt, betong, mur, gips
og mørtel. Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av
dette anbefale passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes.
SIKKERHETS
KLASSE

TRESTØV

KVARTSSTØV

Kampanjepris:

9.490,ekskl. mva

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og
tørrstøvsuger som håndterer alt fra våt grovsmuss til fint støv. Med Ap Clean-systemet
har den semiautomatisk filterrens som
muliggjør konstant høy rengjøringskraft.

For
farlig
støv

NT 75/2 TACT2 ME TC
Våt- og tørrsuger
1.667-289.0

BRUKSOMRÅDE

KOMMENTAR

>1

Rengjøring av avfall, jord, grus,
sten og leire.

Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses
ut i din pusteluft uten bedre filterklasse.

>=0,1
og filtreringsgrad 99,5%
(uten H13)

Under riving, saging, skjæring, sliping
og boring i f.eks. tre, plast, stein, gips
og ildfaste deler. Ved kvartsstøv må
H13-filter erstatte M-filter.

Støv fra harde tresorter eller trykkimpregnert
trevirke har grense på 0,5 mg/ m3 i løpet av en
arbeidsdag. Ved oppsug av silkiastøv skal filteret
være av klassen H13 i henhold til EN 1822.

HYGIENSIK GRENSEVERDI
mg/m3 og filtreringsgrad

Miljø med mulig direkte eksponering for
<0,1
farlig støv som f.eks kreftfremkallende
og filtreringsgrad 99,995%
eller allergifremkallende støv.

Kampanjepris:

19.990,ekskl. mva

75 l beholder med 2 motorer og helautomatisk
filterrens. Over 1000 kg med kategori A
finstøv kan suges opp før filteret må skiftes.
Antistatisk og med tipp-container.

For eksempel støv som inneholer krom, 6+, bly,
platina, kadmium, kvikksølv eller asbest.

NT 611 K
Våtsuger med lensepumpe
1.146-209.0

Kampanjepris:

19.990,ekskl. mva

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 55 l
beholderkapasitet og integrert lensepumpe for
større mengder vann. Egner seg for faghandel,
rengjøringsbyråer, håndverkere og bygg- og
anleggsbransjen. Lenseslange selges separat.

Luftmengde 67 l/s

Luftmengde 2 x 74 l/s

Luftmengde 2 x 74 l/s

Luftmengde 57 l/s

Vakuum 200 mbar

Vakuum 254 mbar

Vakuum 254 mbar

Vakuum 235 mbar

Beholder 27 l

Beholder 65 l

Beholder 75 l i metall

Beholder 55 l

Effekt 1380 W (maks)

Effekt 2760 W (maks)

Effekt 2760 W (maks)

Effekt 2350 W (maks)

9.414-789.0

6.904-283.0

6.907-277.0 (PES)

6.904-290.0

6.904-290.0

6.904-290.0

Kraftig lensepumpe
på hele 330 l/min
GEKA 1“: 6.388-465.0
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STØVSUGERE

TEPPERENSERE

T 11/1 Classic HEPA

CV 38/2 ADV

Støvsuger

Børstesuger

1.527-199.0

1.033-336.0

Med HEPA 14-filteret med
99,995 filtreringsgrad, tilfredsstiller støvsugeren også sikkerhetsstandardene for områder der
hygiene er ekstra viktig som på
legekontor eller sykehus.

Kampanjepris:

1.290,-

Stående teppebørstesuger med dobbel
motor og stor arbeidsbredde. Ideell for
rask og effektiv rengjøring av store
områder på kontorer, hoteller,
i butikker eller restauranter.

ekskl. mva

Luftmengde 43 l/s
HEPA 14 filter

Vakuum 200 mbar

Vakuum 235 mbar

Beholder 5,5 l

Beholder 11 l

Kabel 12 m

Kabel 7,5 m
Kampanjepris:

6.904-084.0

5.290,ekskl. mva

6.904-305.0

Fugemunnstykke til tekstiler
4.130-010.0

HV 1/1

BR 30/1 C BP PACK

BVL 5/1 BP PACK

PUZZI 8/1

Håndholdt batteristøvsuger

Kompakt gulvvaskemaskin

Batteridrevet ryggstøvsuger

Tepperenser

1.394-260.0

1.783-050.0

1.394-270.0

1.100-225.0

Den nye håndholdte, batteridrevne støvsugeren er beregnet for rengjøring på
mindre områder, og steder hvor det er
vanskelig å komme til. Maskinen har et
kompakt og lett design som gjør at den
har et stort spekter av bruksområder.

Svært kompakt og batteridrevet gulvvaskemaskin for rengjøring av alle gulvtyper og
arealer opp til 200 m2. Maskinen har bedre
rengjørings- og tørkeytelse, høyere hygiene,
oppsamling av grovt smuss og økt
komfort sammenlignet med en
tradisjonell mopp. Lavt støynivå.

Utformet med skummet polypropylen
er maskinen lett (5 kg) og robust. Med
Air stream comfort systemet får man
behagelig arbeid med mindre varmeoverføring fra mskin til ryggen.

Kompakt og enkel møbelrensemaskin for rensing av mindre
områder som f.eks. bilseter,
sofaer og flekkfjerning på
tepper og møbler.
Med hånddyse.

Litium-ion batteriet gjør at maskinen kan
brukes i 20 minutter (30 min med ecoefficiency modus) før den må lades. Det tar
kun 60 minutter å lade batteriet opp igjen.

Arbeidsbredde 300 mm
Beholdere 1 l + 0,7 l
Driftstid 60 min

Luftmengde 33 l/s

i eco-modus
1,8 kg

9.790,ekskl. mva

Tepperenser

ekskl. mva

1.100-130.0

1 l/min = 1 bar

Vakuum 223 mbar

Beholder skitten 7 l

Beholder skitten 9 l

Beholder 5 l

Beholder rent 8 l

Beholder rent 10 l

Batteritid 50 min. (6,0 Ah)/

Kapasitet 18 m2/t

Kapasitet 20-25 m2/t

7.890,ekskl. mva

64 min. (7,5 Ah)

Kampanjepris:

10.490,ekskl. mva

NYHET

PUZZI 9/1 BP

BRC 40/22 C

Kampanjepris:

12.990,-

Batteridrevet teppeog møbelrenser

Teppe- og møbelrenser

ekskl. mva

Verdens første batteridrevne teppe
og møbelrenser. Rengjør tekstile
overflater hvor som helst.

NYHET

2.690,ekskl. mva

35 min batteritid

Kampanjepris:

59.900,ekskl. mva

1.008-062.0

1.101-701.0

Kampanjepris:

Kampanjepris:

Integrert teppe- og møbelmunnstykke. Maskinen er perfekt for
rengjøring av små og mellomstore
tekstiloverflater. Beregnet både for
profesjonelt renhold og privat.

1 l/min = 1 bar

Vekt 6,1 kg m/batteri

Kampanjepris:

5.790,-

Luftmengde 40 l/s

Effekt 115 W
Batteritid 21 min/ 33 min

PUZZI 10/1

Kampanjepris:

NYHET

Den kompakte tepperenseren BRC
40/22 er ideell for økonomisk og
hurtig rengjøring av teppebelagte
flater på mellom 250 og 1000 m².
Rengjøringshodet kan dreies med
rattet.
Kapasitet 500 m2/t

Ladetid 60 min

Luftmengde 47 dm3/s

Beholder skitten 7 l

Beholder 22+19 l

Beholder rent 9 l

Vekt 45,5 kg

20

21
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

FEIEMASKINER

5,5 kg

SONE 1

SONE 2

SONE 3

Utendørs

Inngangen

Innendørs

SKITT KOMMER INN
GJENNOM DØREN*

Ved besøk av 500 personer per dag legger
5,5 kg skitt seg igjen i inngangspartiet.
Vi har maskinene som holder både
inngangen og tepper rene.

HOVEDBØRSTEN
FEIER SELV NÅR
DU SVINGER!

*Studien er utført av ISSA (International Sanitery Supply Association).

KM 70/20 C
SONE 1

SONE 2

SONE 3

Utendørs

Inngangen

Innendørs

Gå-bak feiemaskin

Gå-bak feiemaskin

1.517-106.0

1.517-107.0

1.049-207.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil
700 mm feiebredde. Hovedbørsten
drives av begge hjulene, og går rundt
uansett hvilken vei man svinger.

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil
960 mm feiebredde. Hovedbørsten
drives av begge hjulene. Ideell for mindre områder som butikker, lager m.m.

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore områder.
Overkastprinsipp sørger for at smuss
kassen kan fylles opp 100 %.

Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)

Arbeidsbredde 960 mm (2 SB)

Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)

Beholder 42 l

Beholder 42 l

Beholder 40 l

Maks kapasitet 2800 m2/t

Maks kapasitet 3680 m2/t

Maks kapasitet 2375 m2/t

6.450,I denne sonen plasseres en matte i form av et
kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste
partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær.
For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å
støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en
vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved oppsuging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og
tørrsuger brukes.

Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne
det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra
skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende
betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø.
Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt
til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må
teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og
møbelrenser ideell.

KM 75/40 W BP PACK

Gå-bak feiemaskin

Kampanjepris:

Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen
reduseres mengden av skitt som dras til inngangen
og til slutt det som når helt inn i bygningen.
Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle størrelser, og med riktig modell og riktig kost får du full
funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det
første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av
gitter eller gummimatte.

KM 70/20 C 2 SB

ekskl. mva

Kampanjepris:

7.450,ekskl. mva
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Kampanjepris:

53.890,ekskl. mva
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HVORFOR
VELGE
KÄRCHER?

KJEMI OG
KJEMISPRØYTER

Vi lever for å løse utfordringer. Om du skal løse et vanlig eller uvanlig rengjøringsprosjekt, enten det er
gårdsplassen, en fabrikkhall eller Mount Rushmore – ønsker vi i Kärcher å gjøre hverdagen din enklere,
bedre og mer behagelig. Hos oss finner du kraftige og effektive rengjøringsløsninger som hjelper deg med
å oppnå gode resultater og skape verdi.
Hva er det som motiverer oss?
Vi er perfeksjonister, og derfor har vi alltid fokus på å videreutvikle våre eksistrerende produkter og på å
utvikle nye. Vi tilbyr innovative løsninger med god ytelse, kvalitet og betjening – som er ett skritt
foran konkurrentene. For oss er nemlig renhold verdens beste utfordring.
Redusere, gjenbruke og resirkulere

PIKTOGRAMMER
OG FORKLARINGER
Rengjøring

For oss har bærekraft alltid stått i fokus. Vi har høye ambisjoner og store bærekraftsmål for 2025. Da har
vi som mål å ha klimanøytral produksjon, bedre resirkulering av råmaterialer og å bruke mindre plast
i emballasjene.
BÆREKRAFT
Innen 2025 skal vi ha klimanøytrale anlegg,
ikke bruke plast i emballasjer, og vi skal
også resirkulere plast fra produktene våre.
Vi har også en rolle i FNs arbeid med de
17 bærekraftsmålene.

KULTURELL SPONSING
Siden 1980 har vi rengjort mer enn
140 monumenter over hele verden
som et ledd i vårt program for
kulturell sponsing.

INNOVASJON
Vi skal være de ledende ekspertene på
rengjøring og det ledende selskapet når
det gjelder innovasjon og teknologi.
I 2019 lanserte vi 150 nye produkter
– fler enn noen sinne i løpet av ett år.

SAMFUNN OG SAMARBEID
Vi mener at en god samfunnsborger
skal ta ansvar. Derfor hjelper vi
organisasjoner som SOS-barnebyer
og One Earth One Ocean.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Service er synonymt med tillit, når som
helst og med tjenester du virkelig trenger.
Rask respons for maksimal tilgjengelighet.
Maksimal verdibevaring og overholdelse
av alle lovpålagte krav.

BRUKERSTØTTE
Kundene våre skal kunne benytte seg av
brukerstøtte som gjenspeiler produktenes
høye kvalitet. Vi er stolte over at kundeservice alltid står i fokus for oss.

GLOBAL FAMILIEBEDRIFT
Vi har vært en verdiorientert familiebedrift siden 1935. I dag har vi 13 500
ansatte fordelt på 72 land. Vår globale
strategi inkluderer topp ytelse,
innovasjon og kvalitet.

PRISVINNENDE PRODUKTER
Gjennom årenes løp har vi fått mange
utmerkelser, for eksempel tyske designpriser, designprisen Reddot og designprisen Green Good. Det er et resultat av
innsatsen og lidenskapen vi har vist
overfor produktene våre.

Manuell rengjøring

Maskinrengjøring

Konsentrering
Bruksklar

Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers
profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi.
Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt renhold
med lavt energiforbruk og lite vannforurensning
fra mineraloljerester. Rengjøringsmidlene og pleiemidlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers
rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive
som maskinene de brukes i.

Konsentrat

Teknisk informasjon
pH-verdi

Absorberer lukt

PU = Antall i pakken
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KJEMI TIL TEPPER

KJEMI TIL HØYTRYKK

Universal Flekkfjerner
RM 769

CarpetPro RM 760,
pulver

CarpetPro RM 760,
tablett

Tepperensemiddel
iCapsol RM 768 OA

Olje-og fettløser eco!-efficiency konsentrat RM 31 ASF

Vask av kjøretøy - Aktivrens eco!effiency RM 81

PressurePro Skumrens,
alkalisk RM 91 Agri

Fjerner olje, tjære, skokrem, lim,
m.m. fra løsemiddelbestandige
overflater. For all tekstilkledning,
møbeltrekk og hardt underlag.

Effektivt dyprengjøringsmiddel
for rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og møbeltrekk. Oppløser
tung olje, fett, m.m. Ingen
skylling nødvendig.

Effektiv rengjøring av tekstiler,
gulvbelegg og møbeltrekk.
Oppløser tung olje, fett og
mineralforurensning.
Oppløselige tabletter.

Sjampo for tepperens, tørrskum
med innkapslingsteknologi.
Smusset innkapsles og suges
opp ved støvsuging.
Luktfjerner.

Høykonsentrat som fjerner de
sterkeste forurensninger av olje,
fett, tjære og sot. Ekstra drøy i
bruk.

Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger
fra olje, fett og mineraler.

Skumrensen har gode fettoppløselige egenskaper og fjerner
uanstrengt organisk materiale
som møkk og skitt. Ideell for
rengjøring av melkestaller.

6.295-490.0 | 0,5 l | PU 1 | kr 254

6.295-849.0 | 0,8 kg | PU 1 | kr 330
6.295-847.0 | 10 kg | PU 1 | kr 1.975

6.295-850.0 | 16 stk | kr 325
6.295-851.0 | 200 stk | kr 1.810

6.295-634.0 | 10 l | PU 1 | kr 2.065

6.295-646.0 | 2,5 | PU 4 | kr 415,6.295-647.0 | 10 l | PU 1 | kr 1.295,6.295-648.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.355,6.295-649.0 | 200 l | PU1 | kr 20.845,-

6.295-642.0 |
6.295-643.0 |
6.295-644.0 |
6.295-645.0 |

6.295-654.0 | 10 l | PU 1 | kr 990,-

VehiclePro Skumvask
RM 838

Pro purple extreme
Felgrens

Kärcher Mikro Ekstra

PressurePro Fasadevask
gel RM 43

Den alkaliske skumvasken RM 838
fjerner uanstrengt olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt
som er skånsom mot lakken.

Pro purple extreme felgrens og
oksidløser er et spesialmiddel
for avoksydering og fjerning av
bremsestøv. Middelet er fremstilt
av høykvalietsstoffer. Når midlet
har skiftet farge til dyp lilla er det
klart for avspyling.

Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjonfor fjerning av tyngre
smussdannelser. Fjerner effektivt
trafikkfilm, olje, fett, asfaltrester,
dekkmerker, støv, sot og alle typer
smuss fra harde flater.

Kraftig fasaderens som fjerner
flekker av sot, olje og fett. Passer
til fasader kledd med stein,
murstein, gips, plast, tre og glass.

6.295-838.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.200,6.295-839.0 | 200 l | PU 1 | kr 20.645,-

9.549-070.0 | 1 l | PU 1 | kr 159,9.549-490.0 | 20 l | PU 1 | kr 2.595,-

9.549-941.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.255,9.549-942.0 | 200 l | PU 1 | kr 9.255,-

6.295-447.0 | 20 l | PU 1 | kr 4.195,-

KJEMISPRØYTER
Kjemisprøyte
i lakkert stål

Kjemisprøyte
i lakkert stål

Kjemisprøyte
i lakkert stål

Kärcher Avfetting Plus

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol
og lanse med munnstykke. 16 liter
og 7,5 m slange.
Til bruk med avfetting og olje.

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol
og lanse med munnstykke. 24 liter
og 7,5 m slange.
Til bruk med avfetting og olje.

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol
og lanse med munnstykke. 40 liter
og 7,5 m slange.
Til bruk med avfetting og olje.

Bruksklar løsning for fjerning
av veisalt, olje, fett, tjære og
asfaltflekker. Skader ikke metall,
lakk eller gummi.

9.549-956.0 (bærbar) | kr 3.420

9.549-957.0 (mobil) | kr 3.850

9.549-958.0 (mobil) | kr 6.180

9.550-380.0 | 1 | PU 1 | kr 129,9.550-380.0 | 1 | PU 1 x 12 | kr 1.548,9.549-945.0 | 25 | PU 1 | kr 1.695,9.549-946.0 | 200 l | PU 1 | kr 12.420,-

Kjemisprøyte
i rustfritt stål

Kjemisprøyte
i rustfritt stål

Kjemisprøyte
i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol
og lanse med munnstykke. 16 liter
og 7,5 m slange.
Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol
og lanse med munnstykke. 24 liter
og 7,5 m slange.
Til bruk med alkaliske midler blandet med vann.

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, sprøytepistol
og lanse med munnstykke. 40 liter
og 7,5 m slange.
Til bruk med alkaliske midler
blandet med vann.

9.549-959.0 (bærbar) | kr 6.395

9.549-960.0 (mobil) | kr 7.590

9.549-961.0 (mobil) | kr 11.135

2,5 l | PU 1 | kr 399,10 l | PU 1 | kr 1.230,20 l | PU 1 | kr 2.240,200 l | PU 1 | kr 19.845,-

Kärcher Høytrykksvask

Kärcher Autoshampo

Konsentrert rengjøringsmiddel
som kan brukes både for manuell
rengjøring, med lavtrykkssprøyte
eller høytrykksvasker,
med kaldt eller varmt vann.

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet
for bruk i bilvaskemaskiner,
lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere.
Dosering kan tilpasses sesong.

VehiclePro Forvask
RM 803 Eco!perform

9.549-937.0 | 25 l | PU 1 | kr 850,9.549-938.0 | 200 l | PU 1 | kr 6.260,-

9.549-933.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.695,9.549-934.0 | 200 l | PU 1 | kr 8.920,-

6.296-068.0 | 25 l | PU 1 | kr 1.540-

9.549-935.0 | 25 | PU 1 | kr 925,9.549-936.0 | 200 l | PU 1 | kr 6.975,-

Car glass cleaner 0,5 l
RM 650

Interior cleaner 0,5 l
RM 651

Cockpit cleaner - semi matt
0,5 l - RM 652

Wax polish 0,5 l
RM 660

Stripe- og blendefri rengøring av
bilruter og speil. Fjerner effektivt
insekter, fingermerker og skitt. Med
antistatisk effekt for å beholde
rutene og speilene rene lenge.

Forfriskende rent interiør: For
vinyl,plast og gummi, samt til stoff
og skinn. Med antistatisk effekt og
effektiv luktneutralisering. Kan
brukes på alt fra display og dashbord til stoff.

Dyprensende pleie og beskyttelse
for alle plast- og gummioverflater.
Etterlater silkematte overflater
som gir følelsen av ny-bil, og er
vannavstøtende og smussavvisende.

6.296-105.0 | 0,5 | PU 1 | kr 139,-

6.296-106.0 | 0,5 | PU 1 | kr 139,-

6.296-107.0 | 0,5 | PU 1 | kr 179,-

Miljøvennlig og effektiv sprayrengjøringsmiddel til forvask.
Løser opp og fjerner olje, fett og
insektsrester raskere. Svanemerket
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Kärcher Bilshampo
Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel
med voks.
Middelet er fremstilt av høy‑
kvalitetsstoffer.

Intensiv rengjøring og vaskeog værbestandig behandling
i ett trinn. Små riper og striper
blir fjernet, og den originale
fargeglansen blir gjenopprettet.

6.296-108.0 | 0,5 | PU 1 | kr 179,-
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DU HAR
OPPGAVEN,
VI HAR
LØSNINGEN.
Kärcher Norge AS
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil og prisendringer

