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2 3*   Tilbudt servicepakke Kärcher Inspektion

MANGE FORDELE MED VARMT VAND
Med en hedvands højtryksrenser øges vandtemperaturen fra ca. 12 °C helt op 
til 155 °C – ideelt til at fjerne genstridigt, hårdtsiddende snavs som f.eks olie og 
fedt. Fordelene ved HDS er:

REDUKTION 
AF BAKTERIER

KORTERE 
ARBEJDSTID

Rengøring med varmt vand 
reducerer bakterievækst 
betydeligt. I mange tilfælde, 
kan rengøring med varmt 
vand, uden brug af rengø-
ringsmidler, være tilstrække-
ligt til at opfylde de fleste 
krav til hygiejnisk rengøring. 

BEDRE RESULTAT LAVERE 
KEMIFORBRUG

Varmt vand løsner størknet 
olie og fedt og gør det 
derefter meget nemt at 
fjerne. I fødevareindustrien 
kan proteiner og fedt 
fjernes nemt og effektivt 
med varmt vand.

Fedt, olie og harpiks mm. kan 
oftes fjernes kun ved at bruge  
varmt vand. Behovet for 
anvendelse af Kemi kan der-
for reduceres eller helt udela-
des. 

Varmt vand løsner hurtigt 
snavs og kan give dig tidsbe-
sparelser på op til 35%. På 
denne måde er mange 
rengøringsopgaver udført 
mere økonomisk og effektivt. 

HEDVANDSRENSERE HDS 7/16 C HDS 9/17-4 CX HDS 10/20-4 M HDS 12/18-4 S

Tekniske data Varenr. 1.173-216.0 Varenr. 1.174-228.0 Varenr. 1.071-420.0 Varenr. 1.071-620.0

Strøm V/kw 400 / 4,7 400 / 6,5 400 / 7,8 400 / 8,4

Vandmængde l/t 270-660 350-900 500-1000 600-1200

Arbejdstryk bar 30-160 30 - 170 30-200 30-180

Max. temperatur °C 80/155 80/155 80/155 80/155

Brændstofkapacitet l 15 15 25 25

Højtryksslange m 10 15 10 10

Profpris! Kr. 16.995,- Kr. 17.995,- Kr. 18.995,- Kr. 24.995,-
Vejl. pris: Kr. 27.745,- Kr. 36.145,- Kr. 39.995,- Kr. 45.745,-

        Serviceaftale:: Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- *

MASSER AF 
ANVENDELSES-
MULIGHEDER
Siden Alfred Kärcher tog patent på den 
første højtryksrenser i 1950, har denne 
rengøringsmetode haft en kæmpe succes. 
I dag er der næsten ingen opgaver, der 
ikke kan løses med en Kärcher højtryks-
renser. Fra rengøring af store overflader 
til fjernelse af genstridigt snavs og 
rengøring i svært tilgængelige steder – 
Karcher højtryksrensere er effektive mod 
snavs, men blid mod overflader.

HEDVANDSRENSERE HDS 5/15 UX

Tekniske data Varenr. 1.064-044.0

Strøm V/kw 230 / 2,7

Vandmængde l/t 450

Arbejdstryk bar 150

Max. temperatur °C 60

Brændstofkapacitet l 6,5

Højtryksslange m 15

Profpris! Kr. 10.995,-
Vejl. pris: Kr. 19.595,-

        Serviceaftale:: Kr. 1.080,- *

REN INFO!
Maskinbeskyttelse RM 110
Dette er den perfekte løsning for beskyttelse af af din 
hedvandsrenser.
 varenr. 6.295-331.0, 1 l - kr. 69,-

Olie- og fedtrengøringsmiddel RM 31
Rengøringsmiddel der nemt fjerner fedt, olie, tjære og 
sod. Fosfatfri, siliconefri samt NTA-fri. Biologisk ned-
brydelig (Tensider). Velegnet til olieudskiller. 
Varenr. 6.295-068.0, 10 l - kr. 299,-

Effektiv alkalisk rengøringsmiddel RM 81
Rengøringsmiddel der nemt fjerner kraftig tilsmuds-
ning af olie- og fedt samt mineralske pletter. Fosfatfri, 
siliconefri. Biologisk nedbrydelig (Tensider). 
Varenr. 6.295-556.0, 10 l  - kr. 299,-
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Den daglige rengøring af maskiner, 
køretøjer og bygninger er nemt med en 
Kärcher højtryksrenser. Med højt tryk 
fjernes hårdsiddende snavs hurtigt, selv 
på store overflader. 

KOLDVANDS-
RENSERE
KOMPAKT, 
MEDIUM OG 
SUPERKLASSE

Brugertilpasset rengøringsløsning 

Disse stationære højtryksrensere opvarmes ikke - men vand med 
en indgangstemperatur på op til 85°C er ikke noget problem. 
Disse modeller skal monteres på væggen og er derfor meget 
pladsbesparende. 

STATIONÆRE KOLDVANDSRENSERE 

HD 9/18-4 ST

Strøm: 400 v

Vandmængde: 460-900 l/t

Arbejdstryk: 40-180 bar

Højtryksslange: 10 m 

Varenr. : 1.524-500.2

KOLDVANDSRENSERE HD 5/12 CX Plus

Tekniske data Varenr. 1.520-121.0  

Strøm V/kw 230 / 2,5

Vandmængde l/t 500

Arbejdstryk bar 120

Max. Tryk bar 175

Højtryksslange m 15

Standarddyse 3-vejs dyse + Rotojet

Profpris! Kr. 4.995,-
Vejl. pris: Kr. 7.845,-

        Serviceaftale: Kr. 980,- *

KOLDVANDSRENSERE HD 7/18 C Plus HD 9/19 M Plus HD 13/18 - 4 S Plus HD 17/14-4 S Plus

Tekniske data Varenr. 1.151-614.0 Varenr. 1.524-324.0 Varenr. 1.292-100.0 Varenr. 1.286-204.0

Strøm V/kw 400 / 4,7 400 / 6,8 400 / 9,2 400 / 9,4

Vandmængde l/t 240-700 450-890 650-1300 650-1700

Arbejdstryk bar 20-175 40-185 30-180 30-140

Max. Tryk bar 215 220 198 154

Højtryksslange m 10 10 10 10

Standarddyse 3-vejs dyse + Rotojet 3-vejs dyse + Rotojet 3-vejs dyse + Rotojet 25° dyse + Rotojet

Profpris! Kr. 7.995,- Kr. 9.995,- Kr. 12.995,- Kr. 15.995,-
Vejl. pris: Kr. 10.995,- Kr. 15.045,- Kr. 22.945,- Kr. 24.595,-

        Serviceaftale: Kr. 980,- * Kr. 980,- * Kr. 980,- * Kr. 980,- *

Alkalisk skumrengøringsmiddel RM 91

Fremragende fedtoplø-
sende rengøringsmid-
del. Specielt velegnet 
til  fjerkræ-, svin-, 
kvæg- og mælkestalde.
Varenr. 6.295-654.0 

10 liter

Kr. 299,- 

Leasingpris kr. 577,- 

19.995,- 
Vejl. pris: 40.995,- 
Serviceaftale: 980,-* 

Profpris!
pr. måned 

*   Tilbudt servicepakke Kärcher Inspektion

REN INFO!
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TILBEHØR TIL KOLD- OG HEDVANDSRENSERE
 

QUICK KOBLINGSSÆT 

Quick koblingssæt bestående af  
1 stk. lynkobling (varenr.: 6.401-458.0) til monte-
ring på pistol og 2 stk. lynkoblinger (varenr.: 
 6.401-459.0) til montering på lanse eller tilbehør.
 
Varenr.: 6.401-458.0 
Varenr.: 6.401-459.0

SKUMDYSE

Kärchers skumdyse med 1 liters sæbebeholder er 
en enkel, billig og effektiv måde at påføre sæbe på 
alle typer overflader, hvad enten det handler om  
bil eller maskinvask. 
 

Varenr.: 6.394-668.0

ROTOJET - LILLE - DYSESTØRRELSE 30-50

Kärchers rotojet dyser leveres i modeller, der pas-
ser til alle vores maskiner. Derfor skal du oplyse 
hvilken højtryksrenser, du har ved bestilling. En 
 rotojet dyse øger anslagstrykket med 40-50%, 
 hvilket kan være særligt nyttigt i forbindelse med 
afrensning af indgroet snavs. Oplys maskinens tryk 
og vandmængde ved bestilling. Passer til maskiner 
med tryk op til 180 bar.

  Str. 35-130                 995,-
  Str. 145                    2.195,- 
  Str. 170                    2.695,-

ROTOJET - STOR - DYSESTØRRELSE 35-170

Oplys maskinens tryk og vandmængde ved bestil-
ling. Passer til maskiner med tryk på 180-300 bar.

FRV 30
Effektiv tilbehør til vores koldvandsrensere. Overfla-
derenseren efterlader alle overflader rene og tørre. 
FRV 30 fjerner det beskidte vand fra overfladen 
med den integrerede sugeslange.    
Varenr.: 2.642-999.0

FRV 30 ME 
 
Effektiv tilbehør til vores hedvandsrensere. Overfla-
derenseren efterlader alle overflader rene og tørre. 
Ideel til indendørs rengøring da FRV 30 ME fjerner 
det beskidte vand fra overfladen med den integrere-
de sugeslange.   

Varenr.: 2.642-911.0 (ekskl. dyser)

DYSESÆT TIL FRV 30 

Pakke med et komplet dysesæt som kan bruges til 
både FRV 30 samt FRV 30 ME.  

RØRRENSNINGSSLANGE INKL. ROTOJETDYSE

Rørrensningsslange på 30 m monteret med Kär-
chers nye rørrensnings/rotojet dyse. Ved bestilling 
skal du oplyse hvilken højtryksrenser, den skal bru-
ges til. 

Varenr.: 6.390-029.0

BØRSTE 

 

Vaskebørste – passer kun til Kärchers 3-vejs dyse.

Varenr.: 4.762-497.0

ROTERENDE VASKEBØRSTE 

 
Roterende vaskebørste. Fjerner fin støv og trafik-
film fra alle overflader. Tåler vand op til 80 °C.

Varenr.: 4.762-510.0

20 M SLANGETROMLE MED HØJTRYKSSLANGE
Slangetromle med automatisk tilbagerul. 
Leveres med vægbeslag, 20 m højtryksslange og 
tilslutningsslange.
(6.391-843.0 samt 6.391-522.0 medfølger).

Varenr.: 2.642-838.0

20 M RUSTFRI SLANGETROMLE MED HØJTRYKSSLANGE
Rustfri slangetromle med automatisk tilbagerul.  
Leveres med vægbeslag, 20 m højtryksslange og 
tilslutningsslange. (6.391-843.0, 6.391-522.0 samt 
6.391-543.0 medfølger)

Varenr.: 6.391-520.0

MONTAGEBØJLE 
Til udvendig slangetromle på Medium og  
Superclass hedvandsrensere. Anvendes sammen 
med 2.642-839.0 eller 6.391-520.0

Varenr.: 2.643-040.0

DREJELIGT VÆGOPHÆNG TIL SLANGETROMLE 
 
Rustfri stål 
 

Varenr.: 6.391-545.0

DREJELIGT VÆGOPHÆNG TIL SLANGETROMLE 

Lakeret stål

kr. 895,-

kr. 1.995,-

kr. 785,-

kr. 295,-

kr. 595,-

kr. 3.995,-

kr. 4.995,-

kr. 1.995,-

kr. 895,-

kr. 535,-

kr. 595,-

kr. 2.995,-

kr. 4.495,-

kr. 495,-

  

SERVO CONTROL TIL JUSTERING AF TRYK 
VED HÅNDTAG 

Varenr.: 4.775-526.0
Varenr.: 4.775-470.0
Varenr.: 4.775-471.0

EASY PRESS PISTOLGREB
 

Varenr.: 4.775-463.0 - med split
Varenr.: 4.775-466.0 - med gevind (m 22x1,5)

   Ø 150/119                 595,-
   Ø 200/119                 995,- 
   Ø 200/157                 995,-

SKORSTENSADAPTER TIL HEDVANDSRENSERE

4.656-149.0 - Ø 150/119 mm
4.656-080.0 - Ø 200/119 mm
4.656-079.0 - Ø 200/157 mm

 

RM 81 „UNIVERSAL“ 
RENGØRINGSMIDDEL TIL HØJTRYKSRENSERE 

20 Liter maskinvask til overfladerensning

Varenr.: 6.295-125.0

RM 110 MASKINPLEJE TIL HEDVANDSRENSERE

 
1 Liter. Modvirker tilkalkning af varmespiral.

Varenr.: 6.295-331.0

ADAPTER M22 

 
Til slange med AVS

Varenr.: 4.424-004.0

FORLÆNGERSLANGE - KOBLING 

Til sammenkobling af to slanger.

Varenr.: 4.403-002.0

10 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - STANDARD

Max. 315 bar

Varenr.: 6.391-342.0

20 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - STANDARD

Max. 315 bar

Varenr.: 6.390-031.0

10 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - LONGLIFE 400

Max. 400 bar

Varenr.: 6.388-083.0

20 M. HØJTRYKSFORLÆNGERSLANGE - LONGLIFE 400

Max. 400 bar

Varenr.: 6.390-027.0

LANSE 60 MM

Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere

Varenr.: 4.402-078.0

LANSE 600 MM

Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere

Varenr.: 4.760-691.0

LANSE 1050 MM

Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere

Varenr.: 4.760-584.0

LANSE 1550 MM

Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere

Varenr.: 4.760-694.0

LANSE 2050 MM

Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere

Varenr.: 4.760-609.0

DOBBELT LANSE 

Passer til alle Kärchers kold- og hedvandsrensere

Varenr.: 6.394-665.0

TELESKOPLANSE 1,8 TIL 5,4 METER

Velegnet til tag- og facaderensning

Varenr.: 6.394-561.0

FLEXLANSE 1500 MM

Flexlanse passer til alle Kärchers kold- og 
hedvandsrensere. Velegnet til kroge eller skærm-
kasser.

Varenr.: 6.394-559.0

TRINLØST DYSERØR

Kan justeres trinløst op til en vinkel på 120°

 

Varenr.: 6.987-705.0

PISTOLGREB

Passer til M 22-1,5 gevind (Kärcher standard). 
Qvickkobling passer til Nilfisk/Alto tilbehør.

Varenr.: 6.392-210.0

kr. 495,-

kr. 795,-

kr. 69,-

kr. 305,-

kr. 75,-

kr. 895,-

kr. 1.595,-

kr. 1.345,-

kr. 1.945,-

kr. 185,-

kr. 375,-  4.775-463.0          kr. 595,- 
  4.775-466.0          kr. 695,-

kr. 495,-

kr. 595,-

kr. 795,-

kr. 965,-

kr. 1.995,-

kr. 1.595,-

kr. 875,-

kr. 1.695,-

Læs mere om vores tilbehør på 
www.karcher.dk
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NYHED
HDS trailer 

Takket være den kraftige dieselmotor leverer HDS Trailer-serien pletfrie rengøringsresultater selv uden 
elektricitet. Eksempler på brugsområder er byggepladser, industri samt den kommunale sektor. HDS traileren 
får topkarakter for nem service og betjening. Maskinen kan konfigureres efter behov og kan derfor tilpasses til 
individuelle forespørgsler.

Varmeveksler
Pre-opvarmer vandet med overskuds-
varme fra motoren så man derved kan 
spare op til 14 % i brændstof

Nemt betjeningspanel
Maskinen kan betjenes med én knap. 
Vælg blot den indstilling som ønskes 
og maskinen er klar til brug. Dette 
gøres nemt og hurtigt. 

Uafhængig af strøm og vand
Stor 500 liters vandtank med op til 60 
minutters brug. 100 liters diesel tank 
som giver dig op til 9 1/2 timer drifttid 
med varmt vand. Monteret med en 
Yanmar Motor 19 kW. 

Smart opbevaring af alt tilbehør
Alt er samlet på ét enkelt sted. Hvad 
enten det drejer sig om højtryksslan-
getromle (30 m), rengøringsmiddel, 
betjeningspanel m.m. Dette gør det 
nemt og overskueligt for brugeren. 

 
 

Fleet Management - få fuld kontrol over din maskinpark.
Kärcher har stor fokus på hvordan vores kunder kan spare både tid og penge i hverdagen og samtidig få det helt 
perfekte rengøringsresultat. Til dette vil vi gerne introducere Fleet Management. Fleet Management, eller Flåde-
styring, er et arbejdsredskab, som kan give dig fuld kontrol over hele din flåde af rengøringsmaskiner. Med Fleet 
Management kan vi sikre dig et komplet overblik over din maskinpark. Dette kan gøres ganske nemt og enkelt. 

Du kan ikke være overalt, men du kan vide alt!
Med Kärcher Fleet har man altid har et fuldstændigt overblik over hele maskinparken. Er maskinen fuldt opladet, er 
den i drift, kører den på den planlagte lokation og yder den optimalt. I tilfælde af eventuelle afvigelser i planlagte 
status, bliver man straks informeret af en alarm og man kan med det samme identificere årsagen. 
 
Ring til os i dag, det betaler sig.
Få besøg af en af vore konsulenter og hør hvordan man med Fleet Management, fra skrivebordet, bilen, mobil, tablet 
eller pc, kan overvåge om alle maskiner er i drift og om arbejdet er påbegyndt med en fuldt køreklar maskine.

INDIVIDUEL TILPASSET
FUNKTIONSOVERVÅGING

KÄRCHER FLEET
INNOVATIV FLÅDESTYRINGSSYSTEM 
FRA KÄRCHER

HDS TRAILER HDS 9/50 DE TR1 HDS 13/35 DE TR1 HDS 13/20 DE TR1 HDS 17/20 DE TR1

Tekniske data Varenr. 1.524-521.2 Varenr. 1.524-521.2 Varenr. 1.524-521.2 Varenr. 1.524-521.2

Tryk bar 150/500 100/350 50/200 70/200

Vandmængde l/t 500-900 650-1300 900-1300 900-1700

Max. temperatur °C 85/98 85/98 85/98 80/98

NYHED!

KONTAKT 
OS FOR ET 

TILBUD
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BR 47/35 Esc

Arbejdsbredde: 47 cm

Ren/skidtvandstank: 35 l/35 l

Børstehastighed: 870-1090 o/min

Effekt børstemotor: 1100 w

Effekt sugemotor 800 w

Varenr. : 1.310-109.0

 

*   Tilbudt servicepakke Kärcher Inspektion

Rulletrapprengøringsmiddel RM 758
Det intensive rengøringsmiddel til rulletrapper 
og rullefortove beskytter både maskinen og 
rulletrappen fra korrosion. Kan bruges til rulle-
trapper produceret af for eksempel: Kone, Otis, 
Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG 
YANG, Hitachi og Toshiba.

Rulletrappe- 
vaskemaskine 
BR 47/35 Esc
Til rengøring af rulletrapper og rullefortove, mens 
de er i drift. Suger vand sikkert væk fra rulle-
trappen og efterlader rulletrappen helt tør. 
Børster og styreskinner kan skiftes hurtigt 
og nemt uden brug af værktøj. Leveres med 
standard-rengøringsbørste.  

GULVVASKEMASKINER BR 30/4 C + MF BR 35/12 C Bp Pack BD 38/12 C Bp Pack BD 50/50 C Bp Classic

Tekniske data Varenr. 1.783-223.0 Varenr. 1.783-450.0 Varenr. 1.783-430.0 Varenr. 1.127-001.0

Arbejdsbredde cm 30 35 38 51

Ren/skidtvandstank l 4 l / 4 l 12 / 12 12 / 12 50 / 50

Kapacitet m2/t 220 1400 1400 2000

Drift Volt 230 Batteri - Lithium-Ion Batteri - Lithium-Ion Batteri - vedligeholdelsesfrit

Børstetype Radial Radial Disc Disc

Profpris! Kr. 7.995,- Kr. 17.995,- Kr. 17.995,- Kr. 22.995,-
Vejl. pris: Kr. 11.745,- Kr. 33.345,- Kr. 33.345,- Kr. 39.995,-

        Serviceaftale: Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- *

Profpris! 

12.995,- 
Vejl. pris: 21.095,-

Serviceaftale: 1.080,-*

BR 40/10 C Adv

Arbejdsbredde: 40 cm

Ren/skidtvandstank: 10 l/10 l

Kapacitet: 400 m2/t

Drift: 230 V

Børstetype: Radial

Varenr. : 1.783-311.0

BD 43/25 C Bp CLASSIC

Arbejdsbredde: 43 cm

Ren/skidtvandstank: 25 l/25 l

Kapacitet: 1720 m2/t

Drift: Batteri

Børstetype: Disc

Varenr. : 1.515-400.0

ALSIDIG GULVVASKEMASKINE 
BR 40/10 er en fantastisk alsidig maskine, som kan 
bruges til alt fra daglig rengøring til afstripning og 
polering af linoleumsgulve. Maskinen kører med hele 
1100 omdrejninger i minuttet og dermed er dens 
børster selvrensende.

BD 43/25 C BP CLASSIC

NYHED! 

REN INFO!

Kärcher gulvvaskemaskine BD 43/25 C Bp Classic er 
afløseren for vores BD 40/25 C Bp Pack samt lillebror til 
vores BD 50/50 C Bp Pack Classic. Det nye design ligger i 
tråd med vores  prisvindende B-serie og har en del af de 
samme brugervenlige betjeningsfunktioner.

KÄRCHER 
GIVER DIG 
SIKKERHED 
Den mest almindelige ulykke på vores 
arbejdspladser er faldulykker. Ulykker 
som har konsekvenser både for virk-
somheden og naturligvis ofrene. Men 
disse ulykker kan forhindres relativ let. 
En gulvvaskemaskine samt det rigtige 
tilpassede rengøringmiddel er en god 
investering for at sikre, at gulvene er 
rene for olie, fedt og snavs så faldulykker 
kan undgåes. 

Dækmærkefjerner RM 776
Effektiv rengøringsmiddel der fjerner hjul-
mærker forårsaget af biler, trucks osv.  
Varenr. 6.295-545.0, 10 l - kr. 299,-

Kraftfuld grundrengøringsmiddel RM 752
Rengøringsmiddel der er specielt eget til at 
fjerne olie og fedt samt stærkt tilsmudset 
gulve. Fri for opløsningsmidler. VOC-fri.
Varenr. 6.295-813.0, 10 l - kr. 299,-

All-round grundrengøringsmiddel RM 754
Rengøringsmiddel der er specielt eget til 
alkalisk følsomme gulve. Specielt udviklet 
til linoliumsgulve. 
Varenr. 6.295-811.0, 10 l - kr. 299,-

Plejemiddel RM  784
Plejemiddel der giver en semi mat gloss, 
kort tørretid, giver stærk smudsafvisende 
overflader. 
Varenr. 6.295-817.0, 5 l - kr. 269,-

Universal rengøringsmiddel RM 69
Velegnet til alle gulvtyper med meget tra-
fik. Fjerner fastsiddende fedt, olie m.v. 
NTA- og Fosfatfri.
Varenr. 6.295-651.0, 10 l - kr. 299,-

Leasingpris kr. 2.887,- 

99.995,- 
Vejl. pris: 158.095,- 
Serviceaftale: 1.280,-* 

Profpris!
pr. måned 

Profpris! 

19.995,- 
Vejl. pris: 38.995,-

Serviceaftale: 1.080,-*

REN INFO!
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Vidste du at... tør jord, som f.eks. sand fungerer som  
sandpapir og kan gøre stor skade på både gulv og  
textiler. Et enkelt sandkorn kan have hele 32  
skæresider! Med daglig rengøring øger du dine gulves  
levetid.  

GULVVASKEMASKINER B 40 C Bp Classic B 40 W Bp Pack + R55 eller D51 B 60 W Bp Pack + D55 eller R55 BD 50/40 RS Bp Pack

Tekniske data Varenr. 0.300-099.0 Varenr. 1.533-210.2 Varenr. 1.384-020.2 Varenr. 1.533-171.0

Arbejdsbredde cm  51 55/51 55 51

Ren/skidtvandstank l 40 / 40 40 / 40 60 / 60 40 / 40

Kapacitet m2/t 2000 2200 2200 2200

Drift Batteri - 24 v / 76 Ah Batteri - 24 v / 105 Ah Batteri - 24 v / 170 Ah Batteri - 36 v / 76 Ah

Børstetype Disc Disc / Radial Disc / Radial Disc

Doseringsanlæg + 
Autopåfyldning    Autopåfyldning

Leasingpris kr. 751,- pr. måned kr. 1.039,- pr. måned kr. 1.588,- pr. måned kr. 1.732,- pr. måned

Profpris! Kr. 25.995,- Kr. 36.995,- Kr. 54.995,- Kr. 59.995,-
Vejl. pris: Kr. 40.895,- Kr. 69.495,- Kr. 99.995,- Kr. 72.045,-

        Serviceaftale: 1.080,- * Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- * Kr. 1.080,- *

Kärchers B-serie har vundet adskillige 
innovations priser for sin brugervenlig-
hed, som blandt andet kommer til ud-
tryk med nøglefunktionen og det asym-
metriske design, der sikrer, at brugeren 
 altid kan se børstehovedets fulde bred-
de. Rekvirer  specialbrochure for yderli-
gere information om denne unikke serie 
af gulvvaskere.

WALK-BEHIND 
GULVVASKE-
MASKINER

Nem opstart
Tilslut vandslangen med lyn-
kobling og fyld op. Vandet 
afbrydes automatisk når tan-
ken er fuld.

Automatisk rengøring af 
skidtvandstank
B 40 W er den første mas-
kine i verden med indbyg-
get tankrensningsystem.

Sugefod
Sugefoden på gulvvaske-
maskinen er meget nem at 
justere for optimal ydelse.

Forfejefunktion
Vaskehoved med valse-
børster og opsamlingsbe-
holder til snavs, spåner, 
grus o.l.

Homebase kit
En opbevaringsboks 
giver let adgang til det 
udstyr man ofte bruger.

REN INFORMATION
Vores walk-behind gulvvaskemaskiner fåes i 
alle størrelser og udgaver. Fra de små maskiner 
der kan tage 20 m2/t til de store som kan tage 
helt op til 17.000 m2/t. 
Se mere på www.karcher.dk
 

 

*   Tilbudt servicepakke Kärcher Inspektion
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GULVVASKEMASKINER B 90 R Advance Dose Bp Pack + R75 B 250 R + R120

Tekniske data Varenr. 1.161-311.0 Varenr. 1.480-230.2

Arbejdsbredde cm  75 120

Ren/skidtvandstank l 90 / 90 250 / 250

Kapacitet m2/t 4500 4500 - 9600

Drift Batteri Batteri

Børstetype Radial Radial

Leasingpris: kr. 2.021,- pr. måned kr. 5.303,- pr. måned

Profpris! Kr. 69.995,- Kr. 199.995,-
Vejl. pris: Kr. 107.945,- Kr. 306.595,-

        Serviceaftale: Kr. 1.280,-* Kr. 1.280,-*

B 250 R er Konfigureret som følger: 

Vaskehoved: 120 cm Radialbørstehoved

Sugebjælke: 142 cm, lige

Batteri: 36 V

Inkluderet: Integreret tankrens, DOSE, Auto-fill, 
ekstern lader, 2 sidebørster, arbejdslys

B 150 er Konfigureret som følger: 

Vaskehoved: R 90 cm radialbørstevaskehoved

Sugebjælke: 94 cm, lige

Batteri: 36 V / 240 Ah gel batteri

Inkluderet: DOSE, Auto-fill, Indbygget lader, 2 
sidekoste

Varenr.: 1.246-020.2

Klarer 25°  

10 km/t

B 150 R GULVVASKEMASKINE 
VASK OG FEJ I SAMME ARBEJDSGANG

B 150 R gulvvaskemaskinen rummer en lang række konfigurationsmulig-
heder for at tilpasse maskinen til den enkelte opgave. Prisen er baseret 
på en maskine med nedenstående specifikationer, men vi kan også regne 
en skarp pris på en maskine, tilpasset til dig og dit behov.
 

Regøringsmaskiner skal 
også rengøres 
Derfor er det muligt at 
udstyre B 150 R med inte-
greret tankrensningssystem 
til skidtvandstanken. 

Undgå overdosering 
Kärchers ”DOSE” doserings-
system sikrer et præcist 
og økonomisk brug af 
rengøringsmidler.

Undgå brugerfejl med KIK 
Kärcher Intelligent Key 
system giver dig mulighed 
for at styre hvem der skal 
kunne indstille hvad på din 
rengøringsmaskine. 

Auto-Fill 
Tilslut slangen og tænd for 
vandet. Påfyldningen stop-
per automatisk når tanken 
er fuld og du kan bruge din 
tid mere produktivt.

Produkt Nr. Rengøringsaktivitet Tilsmudsning Belægning
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FloorPro Tyre and Abrasion 

Marks Remover

RM 776 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Universal Stain Remover RM 769 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Multi Cleaner RM 756 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Universal Cleaner RM 743 ■ ■ □ □ □ □ ■ □ □

FloorPro Shine Cleaner RM 730 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 ■ ■ □ □ □ □ ■ □ □

FloorPro Wipe Care Extra RM 780 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Wipe Care RM 746 ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

FloorPro Spray Cleaner RM 748 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Intensive Deep Cleaner 

Extra

RM 752 ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■

FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 □ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ ■ ■
Intensive Deep Cleaner, NTA-free RM 750 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Deep Cleaner eco!effi-

ciency

RM 69 □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■

FloorPro Deep Cleaner RM 69 □ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■
FloorPro Shine Cleaner,  

low foam

RM 755 ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■

FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751 □ ■ ■ □ ■ ■

FloorPro  

Escalator Cleaner, neutral

RM 758 □ ■ ■

Foam Blocker RM 761 ■ ■ ■
Disinfectant Cleaner RM 732 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Disinfectant RM 735 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
FloorPro Protect  

Dispersion Extra 

RM 782 ■ ■ ■ ■ □

FloorPro Care Dispersion RM 784 ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

FloorPro Crystallising Agent RM 749 ■ ■
FloorPro High Gloss  

Crystallising Agent, powder 

RM 775 ■ ■

 ■ NY     ■ Anbefalet     □ Brugbar

SPAR PENGE MED 
KÄRCHERS DOSE-system 
 
Det unikke DOSE-doseringssytem sikrer et præcist og økonomisk brug 
af rengøringsmidler. Doseringsanlægget leverer den valgte mængde 
rengøringsmiddel direkte ned i vaskehovedet. 

   ■ Slut med "gluk-gluk" systemet

   ■ Slut med at overdosering af sæbe

   ■ Slut med unødig belastning af miljøet

   ■ Slut med høje rengøringsomkostninger

Forfejefunktion
Vaskehoved med valsebør-
ster og opsamlingsbehol-
der til snavs, spåner, grus 
o.l.

Leasingpris kr. 3.076,- 

115.995,- 
Vejl. pris: 166.995,- 
Serviceaftale: 1.280,-* 

Profpris!
pr. måned 

*   Tilbudt servicepakke Kärcher Inspektion

REN INFO!
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UDEN KEMI

*I f0lge prEN 16615, PVC gulv, maskine: SGV (gulvmunestykke, 30 cm/sek., 1. Damp,
2. Damp med sug, niveau 3) Testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541 

Fjerner

99,99%
Bakterier

CERTIFICERET
DESINFEKTION

SG 4/4 SGV 6/5 SGV 8/5 

Tekniske data Varenr. 1.092-104.0 Varenr. 1.092-000.0  Varenr. 1.092-010.0

Spænding v  220-240 220-240 220-240

Varmeeffekt w 2.300 3.000 3.000

Tankvolume l 4 5 5

Damptryk bar 4 6 8

Vægt kg 8 39 40

Profpris! Kr. 5.995,- Kr. 19.995,- Kr. 22.995,-
Vejl. pris: Kr. 9.345,- Kr. 33.595,- Kr. 39.895,-

FÅ BUGT MED BAKTERIERNE
Kärchers professionelle dampsugere er imponerende, effektive og sundhedsvenlige 
i situationer, hvor hygiejnisk rengøring uden kemikalier er vigtig. Damsugerne bru-
ges i våde områder, på alle hårde overflader, alle former for glas- og fliseoverfla-
der samt amaturer. Med det rigtige tilbehør kan det bruges på tekstil-overflader. 
Læs mere på www.karcher.dk

RENGØRING FOR FULD DAMP
 
Kärchers SGV 6/5 og SGV 8/5 dampstøvsugere er udviklet til områder, hvor hygiejne er en vigtig overvejelse - 
eksempelvis sundhedssektoren og fødevarebranchen. Kärcher SGV dampstøvsugere kombinerer funktionerne 
fra våd/tør støvsugere og damprensere og disse funktioner lagt sammen udgør disse enestående maskiner. 
Derudover har disse innovative rengøringsmaskiner også et kompakt design, uendelige anvendelsesmulighe-
der, høj kvalitet, robusthed og stabilitet.

Adapter og børster medfølger Stort udvalg af børsterMundstykke med sugelæbe medfølger 

 

Trekantet dampdyse medfølger 
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Profpris! 

6.995,- 
Vejl. pris: 11.145,-

Puzzi 10/2 Advance

Vakuum: 220 mbar

Ren/skidtvandstank: 10 / 9 l

Kapacitet: 30-45 m2/t

Spraymængde: 2 l/min

Spraytryk: 2 bar

Varenr. 1.193-120.0

FOR REN ØKONOMI
Rengøring, vedligeholdelse og pleje er i dag uundværlige faktorer for succes i 
mange områder af erhvervslivet og i dagligdagen. Kärcher er en af verdens 
førende producenter af maskiner til rens af tæpper og tekstiler med markedets 
bredeste produktprogram, og vi kan roligt love, at der er en model der passer 
til dine behov. 

RM 760 
Rengøringstabletter der giver nøjagtig dosering. Til hurtig ren-
gøring af tæpper og møbler.  
Varenr. 6.295-850.0 - 16 stk

Rene og tørre 
tæpper på 30 min!
BRS 43/500 tæpperenseren er en banebrydende 
og nem maskine at arbejde med. Grundprincip-
pet består i at rengøringsmidlet (iCapsol) tilføres 
tæppet i våd tilstand, hvorefter det krystalliserer 
og dermed binder smudspartiklerne. Efter endt 
tørretid (ca. 30 min.) kan man med en almindelig 
støvsuger fjerne både smuds og krystaller.

BRS 43/500 C

Spraytryk: 3,4 bar

Tank til frisk vand: 7,5 l

Kapacitet 300 m2/t

Drift: 230 V

Arbejdsbredde: 43 cm

Varenr. 1.006-671.0

BRC 45/45 C Ep

Kapacitet: 350 m2/t (basis)/
1000 m2/t (iCapsol)

Luftmængde: 45 l/s

Spraytryk: 7 bar

Vakuum: 300 mbar

Beholderkapacitet: 45/38 l

Vægt: 48 kg

Varenr. 1.008-056.0

Effektiv tæpperenser til grundig rengøring 
af større områder. To modsat roterende 
børster med konstant tryk sikrer grundig 
og ensartet rengøring. Vandudlæg 
og sug i én enkelt arbejdsgang.

Kan anvendes både med 
iCapsol og almindeligt 

tæpperensemiddel.

Opbevaring
Smart opbevaringsbox til 
rengøringstabletter.

Beholder til skumdæmper

Ledningsopbevaring

REN INFO!

Pletfjerner RM 769
Pletfjerner til alle tekstilvarer, belægninger, 
polstrede og hårde overflader. Fjerner olie, 
skosværte, tyggegummi, mærker fra kugle-
pen, grafitti etc. 
Varenr. 6.295-490.0, 500 ml - kr. 139,-

Tæpperens RM 768 OA iCapsol
Tæpperens med indkapslings-teknologi 
(iCapsol). Fjerner effektivt ubehagelige 
lugte. Efter meget kort tørretid - ca. 30 min. 
kan snavset støvsuges væk.  
Varenr. 6.295-634.0, 10 l - kr. 695,-

Dry Cleaning RM  766
For hurtig og dybdegående tæpperens kan 
Dry Cleaning RM 766 bruges. Dette strøes ud 
på tæppet og børstes derefter ned i tæppet. 
Bruger- og miljøvenlige ingredienser.
Varenr. 6.295-911.0, 10 l - kr. 59,-

Tæpperens RM 764
Tæpperens der kan bruges på bl.a uldtæp-
per. Velegnet til tekstiler såsom hynder og 
postret møbler. 
Indeholder ingen blegemidler.  
Varenr. 6.295-854.0, 10 l - kr. 599,-

Tæpperens RM 760 pulver
Vandopløslig pulver til dybderengøring af 
tæpper og møbler. 
Varenr. 6.295-847.0, 10 kg - kr. 895,-

TÆPPE- OG TEKSTILRENSERE puzzi 8/1 puzzi 10/1 inkl. møbelmundstykke puzzi 30/4 E 

Tekniska data Varenr. 1.100-225.0 Varenr. 1.100-130.0 Varenr. 1.101-122.0

Vakuum mbar  236 220 254

Ren/skidtvandstank l 8 / 7 10 / 9 30 / 15

Kapacitet m2/t 12-18 20-25 60-75

Spraymængde l/min 1 1 1

Spraytryk bar 1 1 4

Profpris! Kr. 3.195,- Kr. 4.295,- Kr. 17.995,-
Vejl. pris: Kr. 4.795,- Kr. 6.595,- Kr. 28.145,-

Leasingpris kr. 1.155,- 

39.995,- 
Vejl. pris: 63.995,- 
Serviceaftale: 1.080,-* 

Profpris!
pr. måned 

Leasingpris kr. 491,- 

17.995,- 
Vejl. pris: 25.095,- 

Profpris!
pr. måned 
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Kärchers støvsugere er kendt verden 
over og finder hver dag anvendelse 
i små som store virksomheder, bu-
tikker og hoteller. Rengøringsfirmaer 
vælger vores produkt på grund af en 
enestående kvalitet og lang levetid, 
ligesom det store udvalg af tilbehør og 
den gennemtænkte konstruktion får 
den bevidste indkøber til at foretrække 
Kärcher støvsugere, når det handler om 
totaløkonomi.

Vores sortiment spænder bredt. Fra den 
lille 7 liters beholder til den helt store 
på 17 liter. Kontakt din lokale Kärcher 
forhandler eller salgskonsulent hvis du 
vil se resten af vores sortiment. Eller se 
mere på www.karcher.dk

Støvsugere

EUROPÆISK 
ENERGIMÆRKNING

EUs energimærke for støvsugere trådte i kraft  
1. september 2014, og begrænser den nominelle effekt på 
netdrevne støvsugere til maksimum 1600 W. Alle maskiner, som 
tilbydes på det europæiske marked, skal være tydelig mærket med 
en etiket fra EUs energimærking.

Den obligatoriske mærkning gælder ikke for vådstøvsugere, 
multifunktionelle støvsugere/ grovstøvsugere, batteridrevne 
støvsugere, industrielle støvsugere, 
robotstøvsugere, centralstøvsugere eller 
støvsugere beregnet til udendørs brug. 
Støvsugere med vandfilter bliver pålagt 
energimærking fra 1. september 2017.

I lighed med energimærkingen på husholdnings-
apparater som f.eks. hvidevarer, viser energi-
mærket vigtig information som effektivitetsklasse (A 
til G), gennemsnitlig årlig energiforbrug, lydniveau og 
støvudslip klasse, samt rengøringsklasser for tæpper og- / 
eller hårde gulve ved hjælp af en illustration.

For forbrugerne er denne information et vigtig hjælpemiddel til 
at kunne bedømme den faktiske effektivitet af en støvsuger. I den 
højeste effektivitetsklasse A, er det maksimale strømindtag mindre 
end 850 W.
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78dB

STØVSUGERE T 7/1 Classic T 10/1 BSC T 12/1 CV 38/2 BV 5/1

Tekniske data Varenr. 1.527-181.0 Varenr. 1.527-156.0 Varenr. 1.355-100.0 Varenr. 1.033-312.0 Varenr. 1.394-200.0

Luftgennemstrømning l/sek 40 61 61 48 61

Vakuum mbar 230 244 244 250 244

Volumen l 7,5 10 12 5,5 5 

Effekt w 1100 1100 1150 1050 1150

dB(A) 75 75 77 80 78

Støvsugerposer (papir) 6.904-084.0 6.904-333.0 6.904-312.0 6.904-294.0 6.904-403.0

Profpris! Kr. 649,- Kr. 995,- Kr. 1.595,- Kr. 2.995,- Kr. 2.995,-
Vejl. pris: Kr. 1.095,- Kr. 1.895,- Kr. 2.895,- Kr. 4.695,- Kr. 4.845,-

T 15/1 med HEPA-filter
Særdeles lydsvag og 1150 w motor

T15/1 HEPA er vores topmodel inden for støvsugere og er et 
produkt, der virkelig tilbyder vores kunder en lang række unik-
ke fordele. Den særdeles lydsvage maskine byder på stor er-
gonomisk komfort, idet bl.a tilbehøret er indbygget i maskinen. 
Maskinen har derudover to positioner, hvor gulvmundstykket 
kan parkeres. Fremragende sugeevne og særdeles stor arbejds-
radius. 

•  Den signalgule ledning er særdeles stærk, fleksibel og udstyret med anti-twist system.

•  HEPA-filteret sikrer hygiejnisk ren, partikelfri udblæsningsluft til f.eks. hoteller, hospita-

ler, børnehaver og andre steder.

•  Integreret opbevaring af ledning og tilbehør.

• Leveres med HEPA-filter (EN 1822:1998).

Integreret opbevaring
af tilbehør

Kompakt design
Nem at transportere

15 m. anti-twist ledning 
i signalgul farve

Mest støjsvage i sin 
klasse med kun 73 
dB(A)

Profpris! 

1.995,- 
Vejl. pris: 4.145,-

T 15/1 HEPA

Luftgennemstrømning: 61 l/sek

Vacuum: 244 mbar

Lydniveau: 73 dB(A)

Volumen: 15 l

Støvsugerposer: 6.907-019.0

Varenr. 1.355-235.0

1150 W 
MOTOR

SÆRDELES 
LYDSVAG
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CV 60/2 Stand-on Støvsuger 
Den helt unikke stand-on støvsuger CV 
60/2 vil effektivisere rengøringen af store 
områder ganske betragteligt, når den tages i 
anvendelse. Med den lille venderadius og sit 
kompakte design kan den bruges i både åbne 
områder, og hvor pladsen er mere trang.

CV 66/2 Walk-behind

CV 60/2 RS Bp Pack

Arbejdsbredde: 61 cm

Vacuum: 117 mbar

Lydniveau: 68 dB (A)

Volumen: 17 l

Varenr.  1.011-028.0

Støvsugerposer  
(papir: 8.634-104.0)

Profpris! 

59.995,- 
Vejl. pris: 100.895,-

Serviceaftale: 1.280,-*

Eco!efficiency 
Opnå mere med mindre

STØJSVAG NEM AT 
REPARERE

REDUCERET BRUG 
AF MATERIALER

OPTIMERET 
PRODUKTIONSPROCESSER 

 ENERGIBESPARENDE

EFFEKTIV 
STØVFILTRERING

REDUCERET CO2 UDSLIPHØJ GENANVENDELSE 
AF MATERIALER (97%)

LÆNGERE 
LEVETID

Hovedformålet med Kärcher eco!efficieny er at reduce-
re forbruget af ressourcer og energi uden at gå på kom-
promis med rengøringsresultatet. De fleste af Kärcher's 
tørstøvsugere fåes med og uden eco!efficiency. 

T 12/1 eco!efficiency blev brugt som eksempel til at be-
regne og sammenligne potientielle reduktioner i energi-
forbruget og CO2 udledning over hele maskines levetid. 

TÜV SÜD har efter de mest anvendte udregningsme-
toder*, som bl.a bliver brugt til at teste udledningen af 
drivhusgasser, testet Kärchers T 12/1 eco!efficiency og 
sammenlignet den med antallet af flyvninger fra Lon-
don til New York. 

På grundlag af denne udregningsmetode beregnes det, 
at alle T 12/1 eco!efficiency maskiner nogensinde solgt, 
vil spare omkring 1.800 tons CO2-udledning i deres 
levetid, mens ALLE Kärcher’s eco!efficiency rengørings-
maskiner vil spare omkring 850.000 tons i alt. Dette 
er hvad der svarer til omkring 500.000 flyvninger fra 
London til New York**. 

Disse tal imponerer når man bl.a. tænker på hvor meget 
energi der kan spares ved hjælp af Kärchers eco!effi-
ciency maskiner når det kommer til klimaforandringer.  

Dette er med til at hjælpe vores miljø og dermed os alle.  

* Se TÜV SÜD test report fra 20/08/2013, reportnr. 2001068.
** 1.7 Tons  CO2 pr. fly.
For yderligere information: www.kaercher.de/ecoefficiency

CV 66/2 walk-behind støvsugeren er med 
sit brede børstehoved velegnet til daglig 
rengøring af store områder dækket af gulv-
tæppe. Det regulérbare håndtag gør det nemt 
at skubbe CV 66/2 med én hånd. Maskinen 
er nem at opbevare på grund af det sam-
menklappelige håndtag, og den 20 m lange 
ledning kan rulles op på en indbygget led-
ningskrog. 

Profpris! 

29.995,- 
Vejl. pris: 42.895,-

Serviceaftale: 980,-*

CV 66/2

Luftgennemstrømning: 52 l/sek

Vacuum: 143 mbar

Volumen: 35 l

Varenr. 1.012-585.0
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VÅD- OG TØR 
STØVSUGERE TIL 
ALLE FORMÅL
Våd- og tør støvsugere er perfekt egnet til at 
fjerne fugtigt snavs og væske, men også fint 
og sundhedsfarligt støv. Der er støvsugere 
med forskellige ydeevner og funktioner samt 
et  om fattende udvalg af tilbehør. Sortimentet 
omfatter alt fra den universelle støvsuger 
til  specielstøvsuger til store mængder fint 
støv samt sikkerhedsstøvsugere til farligt og 
 eksplosivt støv. Kärcher har også skræddersy-
ede løsninger til specifikke målgrupper, såsom 
støvsugere til bagerier, brandvæsenet, industri, 
håndværkere og byggepladser. 

VÅD/TØR STØVSUGERE NT 35/1 AP 

Tekniske data Varenr. 1.184-505.0

luftgennemstrømning l/sek 74

Vakuum mbar 254

Volumen l 35

Effekt w 1380

Profpris! Kr. 1.995,-
Vejl. pris: Kr. 3.395,-

Den rigtige støvsuger 
til den rigtige opgave! 
Ved f.eks. nedrivning, slibning og 
 skæring, brug da en sikkerhedsre-
lateret vurderet støvsuger certifi-
ceret i henhold til IEC 60335-2-69. 
Arbejder du med træ, metal, beton, 
sten, plast eller  ildfaste plader 
kræver det mange gange en god-
kendt M-Klasse suger. Udsættes du 
for kræftrisiko, bør du bruge en 
H-Klasse suger. Godkendte sugere 
er altid tydeligt markeret.

1
PROFESSIONAL | KM 80 W

SIKKERHED HAR FÅET ET 
NYT UDSEENDE!

PROFESSIONAL | BESKYTTELSESBEKLÆDNING I INDUSTRIEN

Kärcher 
sikkerhedstøj 

Kärcher har udviklet 
arbejdstøj, som 
beskytter dig og dine 
kollegaer. Hent bro-
churen på www.kar-
cher.dk

VÅD/TØR STØVSUGERE NT 65/2 AP NT 65/2 Tact2 NT 75/2 Tact2 ME  

Tekniske data Varenr. 1.667-291.0  Varenr. 1.667-286.0 Varenr. 1.667-288.0

Luftgennemstrømning l/sek  2 x 74 2 x 74 2 x 74

Vakuum mbar 254 254 254

Volumen l 65 65 75

Effekt w 2760 2760 260

Profpris! Kr. 4.695,- Kr. 6.695,- Kr. 7.995,-
Vejl. pris: Kr. 7.595,- Kr. 10.545,- Kr. 12.945,-

NT 20/1 AP Te

Luftgennemstrømning: 74 l/sek

Vakuum: 254 mbar

Volumen: 20

Effekt: 1380 w

Varenr. 1.378-510.0

Profpris! 

1.695,- 
Vejl. pris 2.945,-

Til håndværkeren
Skal du arbejde med el-værktøj sammen med din våd/tør støvsu-
ger, hvor der bliver genereret store mængder fint støv, er NT 35/1 
Tact Te det rigtige valg for dig. Det automatiske filter rensesystem 
er unikt på markedet og vinder enhver udfordring, det bliver stil-
let overfor. 230 volt tilslutning til el-værktøj gør den til den per-
fekte følgesvend i håndværkervognen. 

Lillebror til vores succesfulde 
håndværker-støvsuger
NT 20/1 AP Te er en professionel all-round våd/tør støvsuger i 
topklasse. Den har høj sugeevne, effektivt semi-automatisk filter-
rensesystem samt mange små og smarte detaljer. NT 20/1 AP Te 
har desuden udtag til elværktøj

Profpris! 

2.995,- 
Vejl. pris: 5.145,-

NT 35/1 Tact Te

Luftgennemstrømning: 74 l/sek

Vakuum: 254 mbar

Volumen: 35 l

Effekt: 1380 w

Varenr. 1.184-856.0

Profpris! 

1.695,- 
Vejl. pris: 2.545,-

Profpris! 

1.295,- 
Vejl. pris: 2.445,-

NT 48/1 

Luftgennemstrømning: 67 l/sek

Vakuum: 200 mbar

Volumen: 48 l

Effekt: 1380 w

Varenr. 1.428-620.0

NT 27/1 Me

Luftgennemstrømning: 67 l/sek

Vakuum: 200 mbar

Volumen: 27 l

Effekt: 1380 w

Varenr. 1.428-100.0

NT 48/1 
NT 48/1 er en robust og fleksibel 
våd-/ tør støvsuger. Maskinen 
er udstyret med en integreret 
kabelkrog samt opbevaringsplads 
til sugeslange, dyser og værktøj. 
En stor filterpatron med stor 
filteroverflade (0,8 m²) giver 
kontinuerlig sug. Stabilt chassis med 
store hjul og bremser. Maskinen er 
nem at transportere.

NT 27/1 Me
Den lette og effektive NT 27/1 Me 
våd/tør støvsuger repræsenterer 
indgangsmodellen til Kärchers pro-
fessionelle produktsortiment inden 
for våd/tør støvsugere. Støvsuge-
ren er kompakt og matcher perfekt 
behovet i den mindre butik, da  
den er super let at opbevare.
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� GAS 
� DIESEL
� BENZIN
� BATTERI

Vores nye KM 105/110 feje-/sugemaskine er med features som selvju-
sternde hovedkost, hydraulisk tømningsfunktion og mulighed for 3 side-
koste et af de allerstærkeste bud der findes på en effektiv og alsidig 
fejemaskine. Vi har nyheden stående klar i vores showroom og glæder os 
til at demonstrere den for dig i dit eget miljø.

KIK (Kärcher Intelligent Key) System muliggør individuelle indstillinger (f.eks. rengøringsintevaller for   

    filteret), og teknisk hjælp. Display på forskellige sprog tilpasset operatør.

Hovedbørstens placering mellem baghjulene gør, at du kan passere hindringer uden at skade børsten. 

Høj mobilitet med en svingradius på mindre end 2 m. 

Med den automatiske og meget effektive filterrens metode Tact opnår du permanent støvfrit arbejde. 

KM 75/40 W G er en kompakt og ekstremt 
manøvredygtig fejemaskine til mindre og 
mellemstore områder. Overthrow-princippet sikrer, at 
skidtbeholderen kan fyldes 100%. Colaklap-systemet, 
som sidder foran på maskinen, kan åbnes og lukkes fra 
håndtaget. Ved at åbne denne kan større genstande 
fejes op i beholderen (Cola dåser, cigaretpakker etc.) 
Fås også i batteriudgave.

KM 75/40 W G

Drift: Benzin/Honda

Kapacitet: 3375 m2/t

Arbejdsbredede m. 1 sidekost: 75 cm

Smudsbeholder: 40 l

Varenr.: 1.049-205.0

Stor ergonomisk smudsop-
samler 
Den store smudsopsamler er 
monteret med både hjul og tele-
skophåndtag, der gør tømning 
både nem og ergonomisk.

Effektivt filtersystem 
Effektiv manuelt filterrensesy-
stem med let tilgang til filteret. 

Profpris! 

21.995,- 
Vejl. pris: 37.745,-

KM 105/110 R G

Drift: Benzin 6,5 kW

Kapacitet: 7350 / 9800 m2/t

Arbejdsbredde m. 1 / 2 sidekost: 105/140 cm

Smudsbeholdere: 110 l

Varenr.: 1.280-140.2

Konfigureret som følger:

Benzinmotor

Standardsæde

Hydraulisk Højtip 1,55 meter

Sidebørster: 3 stk. 

KM 70/30 C Bp Pack Adv KM 85/50 W G Adv KM 90/60 R Bp Pack Adv KM 130/300 R D Classic

Varenr. 1.517-213.0 Varenr. 1.351-110.0 Varenr. 1.047-302.0  Varenr. 1.186-139.0

Manuel Benzin/Honda 3,3 kW Batteri 1200 w Yanmar / Diesel 5,8 kW

2800 3825 5400 12.400

70 85 90 130 

42 50 60 300

- Kr. 924,- pr. måned Kr. 2.021,- pr. måned Kr. 5.303,- pr. måned

Kr. 9.995,- Kr. 31.995,- Kr. 69.995,- Kr. 199.995,-
Kr. 19.295,- Kr. 56.795,- Kr. 96.595,- Kr. 285.995,-

- - kr. 1.280,-* kr. 1.280,-*

FEJEMASKINER KM 70/20 C 2SB

Tekniske data Varenr. 1.517-107.0

Drift Manuel

Kapacitet m2/t 3680

Arbejdsbredde m 2 sidekost cm 92

Smudsbeholder l 42

Leasingpris -

Profpris! Kr. 3.995,-
Vejl. pris: Kr. 7.345,-

       Serviceaftale: -

*   Tilbudt servicepakke Kärcher Inspektion

Ride-on Feje-/sugemaskine

-66%
 
Så meget mindre snavs kan du undgå at få 
ind i din ejendom, hvis du jævnligt fejer 
foran din indgang! Undersøgelsen, som blev 
gennemført på et hotel i Denver USA, har 
vist, at 1.000 mennesker i løbet af 20 dage 
kunne trække omkring 11 kg snavs ind på 
hotellet. Ved at feje to gange om dagen blev 
dette reduceret til lidt under halvdelen.  
Betydelig nedsat slidtage kunne også 
måles på tæpper og gulve.  
 
 

Leasingpris kr. 3.076,- 

115.995,- 
Vejl. pris: 168.795,- 
Serviceaftale: 1.280,-* 

Profpris!
pr. måned 
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MASKINER TIL INDUSTRI
Kärcher har et bredt program af maskiner som kan bruges overalt 
i Industrien hvad enten det drejer sig om store tankrensningsan-
læg, store Industristøvsugere og vaskeanlæg til biler, lastvogne 
m.m. Kärcher er at finde overalt i Industrien og ingen opgave er 
for stor eller lille. Vi hjælper med de mest optimale og økonomiske 
løsninger. 
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KÄRCHER  
SERVICE
Tilbagemeldinger fra vores kunder 
bekræfter at vores produkter til stadig-
hed opleves blandt de aller bedste på 
markedet. Den kunde som invensterer i 
et Kärcherprodukt kan derfor være sik-
ker på at have købt et kvalitetsprodukt. 
Ikke desto mindre har også vores pro-
dukter behov for vedigehold. Uventet 
driftstop indtræffer som regel når man 
mindst ønsker det. En maskine som ikke 
har fået nødvendig vedligeholdelse vil 
højst sandsynligt bryde sammen når 
den udsættes for stor belastning. For 
dig som kunde er det sandsynligt at det 
sker på et uheldigt tidspunkt - nemlig 
når der er størst behov for at maskinen 
virker. Regelmæssig professionel 
inspektion og vedligeholdelse er derfor 
den bedste måde at sikre optimal drift-
sikkerhed og optimale vedligeholdel-
sesomkostninger. 

Kärchers serviceaftaler kan tilpasses 
ethvert kundebehov lige fra lovmæs-
sige sikkerhedsinspektioner, forbyg-
gende vedligeholdelse i henhold til 
fabrikkens specifikationer til fullser-
viceaftalen som omfatter alle aftalte 
serviceydelser.

INSPEKTIONSAFTALE
Kärchers Inspektionspakke omfatter en gennemgang 
af maskinen samt montering af Service- & Inspekti-
onsmærkat og efterfølgende udlevering af inspekti-
onsprotokol. Hvis maskinen har behov for reparation 
eller præventiv vedligeholdelse kan dette som regel 
gennemføres på stedet. Der ydes 10% rabat på 
reserve- og sliddele.

VEDLIGEHOLDELSESAFTALE
Kärchers Vedligeholdelsespakke indeholder inspektion 
af maskinen, udskiftning af definerede sliddele, mon-
tering af Service- & Inspektionsmærkat, samt inspekti-
onsprotokol der viser status for maskinen. Der ydes 
15% rabat  på reserve- og sliddele. Visse sliddele er 
indkluderet. 

FULLSERVICE
Kärchers Fullservice pakke omfatter alle serviceydel
ser, som er nødvendige for en sikker, økonomisk og 
pålidelig drift af maskinen. Dette er servicepakken 
man vælger når tab ved driftsstop skal minimeres så 
meget som muligt. Der ydes 15% rabat på reserve- og 
sliddele (hvis de ikke er omfattet af den aftalte pakke).

KÄRCHER FLEET
Med Kärcher Fleet har man altid har et fuldstændigt 
overblik over hele ens maskinpark. Er maskinen fuldt 
opladet, er den i drift, kører den på den planlagte 
lokation og yder den optimalt. I tilfælde af eventuelle 
afvigelser i planlagte status, bliver man straks informe-
ret af en alarm og man kan med det samme identificere 
årsagen. 

FOR KUN 4 KRONER* OM DAGEN 
ER DU SIKRET ÅRET RUNDT!

Kärcher service kontrakter Kärcher  
Inspektion

Kärcher  
Vedligeholdelse

Kärcher  
Fullservice

Sikkerhedsinspektion inkl. Sikkerheds- & Servicemærkat ■ ■ ■

Maskininspektion ■ ■ ■

Kørselsudgifter* Maks 50 km. fra Kärcher Center  
(Aalborg, Herning & Esbjerg undtaget – merpris udenfor disse områder)

■ ■ ■

Arbejdsløn for udskiftning af sliddele & reparation** ■ ■

Mulighed for tilpasning af kontrakt til maskinens drifttimer ■ ■ ■

Forebyggende udskiftning af definerede sliddele & vedligeholdelseskomponenter i  
henhold til vedligeholdelsesskemaet

■ ■

Reservedele er inkluderet (Batterier og forbrugsdele, såsom børster, fejevalser, sug-
elæber, rensevæsker osv. er ikke inkluderet - kan tilkøbes) 

■

Funktionsgaranti – vedligeholdelse og rettelse af funktionsfejl** – mulighed for 
lånemaskine**

■

Sliddele (børster, fejevalser, sugelæber, rensevæsker osv.) □ □ □

Batterier □ □ □

** Gælder ikke: misbrug, skader pga. misbrug, force majeure, betjeningsfejl m.v. Standard ■     Tilvalg □

*Udregnet  ved en Inspektionsserviceaftale - se eksempler på priser på de forgående sider.

 

Ved at købe en maskine hos os og samtidigt tegne en service kontrakt, vil du opleve 
at din maskine altid er klar når det er vigtigt for dig. Kombinationen af vores høje 
kvalitet og fast service er nøgleordene der sparer dig for tid og penge. 

Få mere information vedrørende servicepriser i vores 
servicefolder som du kan rekvirere på info@karcher.dk 
eller downloade på www.karcher.dk



For yderligere information 
kontakt os venligst.

Danmark

Kärcher A/S 
Slotsherrensvej 411 C 
2610 Rødovre 
 
Tel. +45 70 20 66 67 
Fax +45 70 22 11 04 
  
info@karcher.dk 
www.karcher.dk

Leasingbetingelser
Løbetid: 36 måneder. Etableringsgebyr: kr. 3.000,-. Restværdi 10%. 
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