5 X SNABBARE MED EASY!LOCK

FÖRBÄTTRAD LIVSLÄNGD

HÖJDEN AV STYRKA

En ny generation grovdammsugare
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EASY!FORCE TEKNOLOGI

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

ZERO FORCE.
FULL POWER.
Nya EASY!Force spolhandtag
Upplev en högtryckstvätt med ergonomiska
egenskaper i en helt ny dimension! Nya
EASY!Force spolhandtag kräver ingen styrka
för att orka hantera. Spolhandtaget utnyttjar
högtrycksstrålens rekyl och reducerar den
kraft som behövs för att hålla emot spolhandtaget till ett minimum. Handtaget är
framtaget för att ge en mindre ansträngande,
ergonomisk och stressfri användning. Att
arbeta med högtryck har aldrig varit enklare.

Högtryckstvätt HD 7/18 CX Plus

För dagliga rengöringsinsatser
En kompakt trefastvätt för dagliga rengöringsinsatser.
Bekväm, lätthanterlig och mångsidig. Servo Control för
enkel tryck- och flödesreglering. Rotojet ingår. Slangvinda med 15 meter slang. Maskinen är utrustad med
nya EASY!Force och EASY!Lock.

Proffsklippet!

www.kärcher.se/easyforce

10 995:-

HÖGTRYCKSTVÄTT

Tekniska data

HD 5/15 CX Plus

HD 7/18 C Plus | HD 7/18 CX Plus

HD 9/20-4 MX Plus

HD 10/25-4 SX Plus

■■ Enfas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 15 m högtrycksslang på vinda

■■ Trefas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 15 m högtrycksslang (CX vinda)

■■ Trefas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 15 m högtrycksslang på vinda

■■ Trefas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 20 m högtrycksslang på vinda

20-175

40-200

30-250

Arbetstryck

bar

150

Vattenkpc.

l/tim

500

Effekt

kW

2,8

Kampanjpris

7 490:-

240-700
4,7

Kampanjpris
fr

9 995:-

460-900
7

Kampanjpris

17 395:-

500-1000
9,2

Art.nr.

1.520-932.0

1.151-902.0 | 1.151-908.0

1.524-927.0

1.286-927.0

Rek. ca. pris

9 796:-

12 774:- | 14 156:-

22 046:-

28 143:-

Kampanjpris

19 995:-

Nya generationen
Tact

.com/hogtryckstvattpro

Ekonomi och ergonomi
i en helt ny dimension.
Kärchers nya EASY!Force spolhandtag kräver ingen styrka för att orka hantera
och ger en mindre ansträngande, stressfri användning. Tillsammans med ett
nytt pantenterat snabbkopplingssystem får du ett professionellt resultat båda
snabbare och bekvämare än någonsin tidigare.

RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELPRODUKTER

RM 111 ASF, 1 L Förhindrar kalkavlagringar
upp till 150°C i värmeslingor i hetvattentvättar. Vårdande tillsats för högtryckspumpen skyddar mot korrosionsangrepp.

257:-

Art.nr. 6.295-339.0

EASY!FORCE TEKNOLOGI
• Ingen styrka krävs
• Ergonomiskt utformad
• Underlättar för användaren

RM 81, 2,5 L FORDONSTVÄTT Effektivt och
varsamt tvättmedel för rengöring med
högtrycksmaskin. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler. Lämplig
för rengöring av fordon och motorer.

NYTT PATENTERAT
SNABBKOPPLINGSSYSTEM
• Snabb och enkel anslutning
• Driftklar 5 gånger snabbare
• Stark som en traditionell skruvkoppling

Art.nr. 6.295-555.0

272:- /

245:-

RM 31, 2,5 L INDUSTRIRENT Högkoncentrerat medel för rengöring med högtryck.
Effektiv mot fläckar av olja, fett, tjära etc.
Enkel olje-/vattenseparering i
oljeavskiljare.

FÖRBÄTTRAD LIVSLÄNGD
• Keramiskt innehåll i spolhandtaget
• För de tuffaste miljöerna
• 5 gånger längre livslängd

Art.nr. 6.295-584.0

237:- /

213:-

SLANGVINDEPAKET

Keramisk ventil för förbättrad
livslängd. Ventilen består av en
keramisk kula med keramiskt säte
som står emot skadliga partiklar.
Det innebär 5 x längre livslängd än
spolhandtag med vanliga ventiler.
EASY!Lock är vårt nya patenterade
snabblås som gör anslutningen
snabb och enkel – hela 5 x snabbare
än vanliga skruvkopplingar.

Slangvinda komposit Art.nr. 6.392-203.0
Väggfäste svängbart 6.392-204.0
HT slang 20 m 6.391-843.0
Adapter 4.421-739.3, Adapter (2) 4.111-030.0
Adapter (6) 4.111-034.0
9 561:- / 6 395:Slangvinda Rostfri Art.nr. 6.391-520.0
Väggfäste svängbart 6.391-545.0
HT slang 20 m 6.391-843.0
Adapter 4.421-739.3, Adapter (2) 4.111-030.0
Adapter (6) 4.111-034.0
15 887:- / 10 185:RENSA RÖREN - UTAN KEMIKALIER!

Hetvattentvätt HDS 12/18-4 S

Hetvattentvätt i superklassen
En lågvarvig hetvattentvätt med rejält tryck och
ångsteg för att lösa hårt sittande smuts, fett
och olja. Rejält med vattenkapacitet som spolar
bort även riktigt tjocka lager på stora ytor,
t ex gödsel, jord och lera.

Proffsklippet!

41 195:-

Tryckbeständig upp till 120 bar
Rörrensslang 20 m Art.nr. 6.110-049.0
*Munstycke:
(1-fas) 5.763-015.0
(3-fas) 5.763-016.0
(3-fas) 5.763-020.0
2 210:- /

1 995:-

Tryckbeständig upp till 220 bar
Rörrensslang 20 m Art.nr. 6.110-008.0
*Munstycke:
(1-fas) 5.763-015.0
(3-fas) 5.763-016.0
(3-fas) 5.763-020.0
3 742:- /

3 335:-

YTRENGÖRARE

HETVATTENTVÄTT
HDS 5/11 U

HDS 8/18-4 CX

HDS 12/18-4 S

■■ Enfas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 10 m högtrycksslang

■■ 4-polig, vattenkyld elmotor
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 15 m högtrycksslang på vinda

■■ 4-polig, vattenkyld elmotor
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 10 m högtrycksslang

110

30-180

30-180

450
2,2

Kampanjpris

13 795:-

300-800
6

Kampanjpris

26 900:-

600-1200
8,4

1.064-900.0

1.174-906.0

1.071-914.0

17 503:-

38 815:-

48 104:-

Proffsklippet!

41 195:-

Med ytrengörare kopplad på spolhandtaget/spolröret får du ett jämnt och bra tvättresultat utan
stänk. Avloppsvattnet sugs upp direkt.
FRV Ytrengörare Art.nr. 2.642-999.0
(krävs adapter för Easy!Force-maskin)
*Munstyckssats:
(035) 2.642-430.0
(040) 2.642-431.0
(045) 2.642-432.0
(050) 2.642-433.0
(080) 2.642-982.0
7 250:- /

6 235:-

*Munstycke beror på vilket tryck/flöde maskinen har.
På www.kärcher.se/tillbehor får du hjälp.

GROVDAMMSUGARE

HÖJDEN AV STYRKA
Vår starkaste och mest robusta Tact grovdammsugare någonsin.
Kärchers nya generation Tact grovdammsugare är här. Med högre prestanda, robusta komponenter och genomtänkta
ergonomiska detaljer levererar den ett professionellt resultat som gör mer skillnad än någonsin tidigare!

Shanghai Tower, Shanghai, Kina.

GROVDAMMSUGARE TACT
NT 30/1 Tact L
■■
■■
■■
■■

Tekniska data

Förbättrat automatiskt filterrengöringssytem (Tact)
Lägre ljudnivå och nytt ergonomiskt handtagssystem för bättre arbetsmiljö
Nya generationen NT är mer robust för att klara tuffa miljöer
Enklare hantering av tillbehör

Luftmängd

l/s

74

Vakuum

mbar

254

Behållarvolym

l

30

Max effekt

W

1380

Art.nr.

1.148-201.0

Rek. ca. pris

5 420:-

Introduktionspris!

4 990:-

Arbeta i
zoner

.com/grovdammsugarepro

Undvik det organiska
dammet i lantbruket.
Att andas in organiskt damm kan vara en allvarlig hälsorisk för
dig som arbetar inom lantbruket. Organiskt damm kan nämligen
innehålla en hel del farliga komponenter och allergiframkallande
ämnen. Många som arbetar i lantbruket drabbas av s.k. trösklunga som ger en influensaliknande symptom, doktorn kallar
det toxisk alveolit. I förlängningen kan detta utvecklas till bl.a.
kronisk luftrörskatarr och hosta. Centraldammsugare och automatiska vattenduschar är exempel på praktiska hjälpmedel för
att minska förekomsten av damm. Andra hjälpmedel för en bättre
och mer hälsosam arbetsmiljö är mobila dammsugare. Med
dessa kommer du åt ställen som ex. centraldammsugaren inte
kommer åt.
KÄLLA: ARBETSMILJÖVERKET

Läs vidare på www.kärcher.se/organisktdamm

Det här är organiskt damm
Att dammet kallas organiskt beror på att det oftast kommer från växter och djur. Organiskt damm från lantbruksmiljö kan innehålla endotoxiner, bakterier, mögelsporer och andra farliga komponenter. Dammet
kan dessutom innehålla allergiframkallande ämnen t.ex. partiklar från
dun, djurhår och hud.
Exempel på arbetsmoment när damm bildas:
■■ Halmhackning
■■ Ströning med maskiner
■■ Djurhållning – svin, höns etc.
■■ Rengöring i stallar
■■ Storbalshantering
■■ Fliseldning

Tips! Förhindra dammet med effektiv dimspridning Med en högtryckstvätt utrustad med servocontrol fixa du enkelt en effektiv dimspridning
som reducerar förekomsten av dammpartiklar.

Grovdammsugare NT 65/2 Ap

För dig med extremt
höga krav!

För stora mängder smuts
NT 65/2 har designats för att klara tuffa förhållanden. Stora mängder smuts kan sugas upp tack
vare två kraftfulla sugturbiner och en rejält
tilltagen behållarvolym.

Fler bönder än någonsin väljer att förädla sina egna
eller andras råvaror, till exempel genom att starta ett
slakteri eller mejeri på gården. Hantering av animaliska och vegetabiliska oljor och fetter, och särskilt
kött, lyder under extremt höga krav på hygien och
säkerhet. Kärchers system är perfekt utrustade för att
möta dessa krav.

Proffsklippet!

6 590:-

Läs mer på www.kärcher.se/industri

GROVDAMMSUGARE

Tekniska data

NT 25/1 Ap

■■ Semiautom. filterreng. system
■■ Integrerad tömningsslang
■■ Dubbla motorer för extra kraft

■■ Semiautom. filterreng. system
■■ Elektroniskt överfyllnadsskydd
■■ 2,5 m sugslang med böj
74

Luftmängd

l/s

2 x 74

Vakuum

mbar

254

Behållarvolym l

65

Max effekt

2760

W

HEPA 13 FILTER

NT 65/2 Ap

Proffsklippet!

6 590:-

254
25
1380

Renar luften upp till 99,95%.
Passar NT: 25/1, NT 35/1, NT 45/1.

KÖP TILL

Kampanjpris HEPA 13

2 995:-

FILTER!

Art.nr.

1.667-291.0

1.184-503.0

6.904-242.0

Rek. ca. pris

8 494:-

3 536:-

Pris 890:- Rek. ca. pris 1 163:-

SOP- OCH SKURMASKINER

ZON 1

ZO

Utomhus

Ent

94%
AV SMUTSEN KOMMER
IN GENOM DIN ENTRÉ *

Professionella städrutiner i kombination med anpassade mattor
minskar nedsmutsningen i din fastighet med upp till 99%.
Vi har maskinerna som håller både entré och mattorna rena.
www.kärcher.se/zon123

*Studien är utförd av ISSA (international Sanitary Supply Association).

ZON 1

ZON 2

Utomhus

Entrén
Genom att hålla rent på utsidan runt entrén minimeras mängden smuts
som belastar själva entrésystemet och i förlängningen även den mängd
som når hela vägen in i byggnaden.Tänk på att första steget i ett fungerande entrésystem bör bestå av t.ex. en skrapmatta eller gallerdurk där
den grövsta fasta smutsen avlägsnas från skorna.

SOPMASKINER

Tekniska data

ZON

Inomhu
I denna zonen skall en entrématta finnas placerad. Denna skall ta
hand om finare partiklar och vid våt väderlek även absorbera
väta. För att bibehålla mattans funktion ska mattan dammsugas
regelbundet. Vid torr smuts kan en vanlig professionell dammsugare användas men vid inblandning av väta eller grövre smuts så
bör istället en grovdammsugare nyttjas.

DAMMSUGARE

KM 70/20 C

KM 70/30 C Bp Pack Adv

T 12/1 Hepa

■■ Findammfilter
■■ Inställbar sopvals
■■ Justerbart körhandtag

■■ Batteridriven sop- och sugfunktion
■■ Polyesterplanfilter
■■ Inbyggd laddare

■■ Siliconsladd förhindrar trassel
■■ Teleskoprör för bästa ergonomi
■■ Energiklass D

Tekniska data
Arbetsbredd

480 / 700 med 1 sidoborste

480 / 700 med 1 sidoborste

-

Avfallsbehållare l

42

42

230

Effekt

-

Arbetsbredd

Vikt

mm

kg

23

Kampanjpris

5 690:-

12 V / 195 W
47

Kampanjpris

18 995:-

7,5
1000

Art.nr.

1.517-106.0

1.517-213.0

1.355-149.0

Rek. ca. pris

6 409:-

19 334:-

3 324:-

Kampanjpris

2 490:-

Ren-/smutsvattentank
Skurtryck
Vikt

.com/golvvarda

Service och
support

RENGÖRINGSPRODUKTER

RM 69 ASF 2,5 L
Kraftfull basrengöring för tungt nedsmutsade industrigolv. Löser tjock olja,
fett- och mineralfläckar. Verkar snabbt.
NTA-fri.

ON 2

ZON 3

trén

Inomhus

Art.nr: 6.295-582.0

Pris 144:-

RM 760 (16 frp.)
Textilrengöringstabletter för Puzzi
8/1 C. För effektiv grundrengöring
av textilbeläggningar och inredning.
Behaglig, fräsch doft. Utan blekmedel
Art.nr: 6.295-850.0

Pris 115:-

Den enkla principen
För grundrengöring på djupet av mattor
och möbler sprayas rengöringsvätskan med munstycket in i
mattans fibrer och sugs upp
med sugmunstycket.

Läs mer på www.kärcher.se/zon123

Ta hand om dina textilier
så håller dom längre!

N3

us
Visste du att...
torr jord, som t.ex. sand fungerar som sandpapper
och kan göra stor skada på både golv och textilier.
Ett enda sandkorn kan ha hela 32 skäreggar! Med
daglig underhållsrengöring maximerar du dina golv
och textiliers livslängd och lyster.

Inne i byggnaden ställs olika krav beroende på område. För golven
finns skurmaskiner, dammsugare, textilvårdsmaskiner samt sopmaskiner. Vissa ytor kan kräva ångtvättar, extraktionsmaskiner eller
som i verkstad, industri och laboratoriemiljö kanske mer unika
lösningar. För att hitta rätt modell gå in på www.kärcher.se

SKURMASKINER

Kärchers kraftfulla och praktiska
textilvårdsmaskiner rengör alla
textilytor på golv, möbler, kontorsstolar och fordonssäten. Smutsen
löses upp och avlägsnas i ett och
samma arbetsmoment. Kraftfulla
sugturbiner garanterar
en oslagbart låg kvarvarande fukthalt.

TEXTILVÅRDSMASKIN

BD 30/4 C Bp Pack

BR 45/22 C

BR 35/12 C Bp Pack

PUZZI 8/1 C

■■ Litium-ion batteri

■■ Litium-ion batteri
■■ Inbyggd laddare ingår
■■ Justerbart körhandtag

■■ eco!efficiency (energieffektiv)
■■ Inkluderar sopfunktion
■■ Justerbart körhandtag

Tekniska data

■■ Enkelt handhavande
■■ Praktisk tillbehörshållare
■■ Korta starttider

450

350

Luftmängd

l/s

61

Vakuum

mbar

236

Vattenbeh.

l

8

Vikt

kg

9,8

mm

280

l

3 / 3,6

g/cm2

–

kg

19,8

Kampanjpris

17 995:-

22 / 22
150
48

Kampanjpris

40 995:-

12 / 12
150
35

Kampanjpris

29 995:-

Kampanjpris

4 990:-

1.783-230.0

1.783-460.0

1.783-450.0

1.100-225.0

22 047:-

46 453:-

32 389:-

5 929:-

Vilket är ditt
rengöringsprojekt?
www.kärcher.se/professional

Maskiner / Fordonsparker
Utomhusytor / Lastområden
Gårdsbutiker
Mjölkningsbås

Hitta din närmaste kampanjåterförsäljare här
Närmaste kampanjåterförsäljare eller verkstad
www.kärcher.se/kampanjaf

Support när och
var som helst!

Anlita ett proffs!

Som företagskund kan du få support när som
helst och var som helst tack vare Kärcher
serviceapp. Här kan du enkelt skicka in
felanmälan, begära underhållsservice eller
säkerhetsinspektion.

När du väljer en maskin från Kärcher, får du inte
bara en kompetent produkt. Du investerar också
ien kunnig partner med lång erfarenhet från
rengöringsbranschen. Vi hjälper dig att hitta rätt
maskin för dina behov. Vi utför även kostnadsfria
demonstrationsvisningar av större maskiner på
din arbetsplats.

Ladda ner serviceappen på www.kärcher.se

Boka din demo på www.kärcher.se/demo

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV RENGÖRINGSTEKNIK - KARCHER.SE

Info/villkor: angivna priser är exkl. moms. Gäller t.o.m. 31 augusti 2017 eller så långt lagret räcker. Lokala avvikelser i sortimentet och pris kan förekomma. Reservation för tryck- och skrivfel.
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Stallrengöring

