
3.195,- 
Vejl. pris: 4.795,- 

Profpris!

4.295,- 
Vejl. pris: 6.595,- 

Profpris!

AUTOBRANCHEN

PUZZI 10/1
Tæpperenser 
Varenr. 1.100-130.0        

Puzzi 10/1 er afløseren for den kendte
Puzzi 100 og har blandt andet et nyt og
opdateret gulv- og håndmundstykke, som sikrer 
dig et endnu bedre rengøringsresultat. Er veleg-
net til interiørrengøring. 

AUTOBRANCHEN  

Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er ekskl. moms og gældende  
til og med 31.08.2016. www.karcher.dk

HDS 9/17-4 CX

Hedvandsrenser 
Varenr. 1.174-228.0

 
Med HDS 9/17-4 CX får du en kompakt maskine 
med en stor maskines ydelse. Maskinens kom-
pakte opbygning gør den lettere både at transpor-
tere og opbevare. Hedvandsrenseren egner sig  
perfekt til  autobranchens mange daglige rengø-
ringsudfordringer, såsom fælgerens, skumudlæg-
ning m.m. 

HD 7/18 C PLUS
Koldvandsrenser 
Varenr. 1.151-614.0

Denne koldtvandsrenser med en langtidshold-
bar trefaset motor er den ideelle model til 
autobranchen. Maskinen har flere Kärcher fines-
ser såsom slagfast plastkabinet, der beskytter 
højtrykspumpen mod beskadigelse og snavs. 
Andre finesser er opbevaringen af ledninger 
(med låseanordning) og dyserummet, begge 
dele anbragt praktisk på bagsiden af maskinen. 
Koldtvandsrenseren leveres med en trevejsdyse, 
som gør det nemt og hurtigt at regulere vand-
strålen. 

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

17.995,- 
Vejl. pris: 36.145,- 

Profpris!

7.995,- 
Vejl. pris: 10.995,- 

Profpris!

PUZZI 8/1
Tæpperenser 
Varenr. 1.100-225.0

Kraftfuld og kompakt maskine til rengøring af  
mindre tæppebelagte områder og polstrede møb-
ler såsom bilsæder m.m. Det kraftige sug betyder, 
at man hurtigere kan tage bilsæderne, tæppet 
m.m. i brug igen efter rengøringen. Opbevarings-
mulighed for ledning samt håndmundstykke.



   

BR 35/12 BP PACK 
 

BR 40/10 C Adv

Gulvvaskemaskine 
Varenr. 1.783-450.0 

 
BR 35/12 er kendetegnet ved en enestå-
ende performance og en lang række inno-
vative features, som gør gulvvask lettere, 
grundigere og mere effektiv. Det drejelige 
vaskehoved, som kan bevæge sig 180o gør 
maskinen ekstremt manøvredygtig. eco!ef-
ficiency funktionen sørger for at du får op 
til 50% mere køretid på maskinen. 

Gulvvaskemaskine 
Varenr. 1.783-311.0 

BR 40/10 er BR 400‘s efterfølger, den mest 
økonomiske maskine i sin klasse. Den kom-
pakte og kraftfulde maskine har en 
arbejdsbredde på 400 mm og et beholder-
volumen på 10 liter. Advance-modellen er 
udstyret med ekstra transporthjul og regu-

lering af børstetrykket. 

BD 50/50 C BP CLASSIC NT 35/1 AP
Gulvvaskemaskine 
Varenr. 1.127-001.0 

Gulvvaskemaskine med særdeles godt 
forhold mellem pris og ydelse. Reduce-
ret til de vigtigste funktioner. Enkel 
betjening takket være EASY – Kontrol-
panel og den gule farvekode gør maski-
nen nem at bruge. 

BD 50/50 Classic er med dens lave 
højde på kun 1 m og 50 cm i vaske-
bredde. Dette giver føreren en god 
manøvredygtighed og et klart overblik 
over arbejdsområdet. Denne maskine  
er afløseren for vores bestseller BD 
530 XL.

Våd/tør støvsugere 
Varenr. 1.184-505.0

 
NT 35/1 AP med semi-automatisk 
filter rensesystem er en kompakt 
og ekstremt robust våd/tør støv-
suger, der kan håndtere store 
mængder af både vådt og tørt 
snavs. 

Alt fra én leverandør
Som leverandør af komplette løsninger, kan Kärcher 
levere alt fra våd-/tørstøvsugere, gulvvaskemaskiner, 
højtryksrensere, fejemaskiner m.m. i flere forskellige 
størrelser samt kemi og tilbehør som er tilpasset 
dine brugsområder. 

ALT FRA ÉN LEVERANDØR!
Maskiner, tilbehør og service fra samme sted!

17.995,- 
Vejl. pris: 33.345,- 

22.995,- 
Vejl. pris: 39.995,- 

Profpris!

Profpris!

12.995,- 
Vejl. pris: 21.095,- 

Profpris!

1.995,- 
Vejl. pris: 3.395,- 

Profpris!


