KÄRCHER PRO
Robuste og holdbare maskiner
til professionelle

PRO-SERIEN

PRO-SERIEN

PROFESSIONELT VÆRKTØJ
TIL PROFESSIONELLE
OPGAVER
Kärcher professionelle maskiner er kendt for styrke,
kvalitet og innovation – samt vores store ekspertise
indenfor rengøring.

Kärcher PRO er en serie robuste og kompakte professionelle maskiner til f.eks. håndværkeren, ejendomsselskabet
eller rengøringsselskabet.
Som alle Kärcher produkter er
de udviklet med fokus på
højere effektivitet, længere
levetid og miljøvenlighed.
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PRO-SERIEN

VÅD/TØR STØVSUGERE
ProNT er professionelle all round våd/tør støvsugere
i topklasse. De har høj sugeevne, fleece filterpose
og mange smarte små detaljer – der gør dem til en
vigtig del af værktøjskassen for enhver håndværker. ProNT 400 har effektivt semi-automatisk
filterrense system, udtag til el-værktøj og bremser
på hjulene.

HØJTRYKSRENSERE
Kompakte, robuste og kraftfulde højtryksrensere til professionel brug. Højtryksrenserne
kan bruges både liggende og stående – på
både vertikale og horisontale overflader.
Maskinerne er udstyret med pressurerelease funktion, der giver længere levetid på
maskinen. ProHD 400/600 er desuden udstyret med hjul og teleskop håndtag – mens
ProHD 200 har en praktisk bæresele.

ProHD 200
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ProHD 400/600

ProNT 200

ProNT 400

ProHD 200

ProHD 400

ProHD 600

ProNT 200

ProNT 400

Arbejdstryk (bar)

130

130

150

Luftstrøm (l/s)

56

56

Vandmængde (l/t)

400

500

460

Undertryk (mbar)

230

230

Effekt (W)

2100

2300

2500

Effekt (W)

1350

1350

Temperatur

60⁰

60⁰

60⁰

Volumen (l)

20

20
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PRO-SERIEN

EN RIGTIG PRO GÅR
ALDRIG PÅ KOMPROMIS!
Professionelle brugere lægger stor vægt på at
værktøj og maskiner er effektive, robuste og pålidelige. Det er det Kärcher PRO tilbyder. Uden
kompromiser. Andet ville ikke være professionelt.
For information om tilbehør se vores website
www.karcher.dk/dk/Produkter/Professional/
Accessories.htm

ProT 200

ProBR 400

Den ergonomiske og praktiske ProT 200
støvsuger er robust, manøvredygtig og alsidig. ProT 200 er let at transportere over lange
afstande og trapper med sine kun 3,5 kg.

Det opretstående design gør denne professionelle gulvvasker meget manøvredygtig. Maskinen tørrer både forlæns og
baglæns.
Anbefalet rengøringsmiddel: RM 743 ASP
universalrengøring

ProT200
Luftstrøm (l/s)

40

Undertryk (mbar)

230

Effekt (W)

1000

Volumen (l)

7,5

ProKM 400
Arbejdsbredde (mm)

300

Rotationshastighed (rpm)

1450

Effekt (W)

820

Volumen (l) rent/snavset
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ProKM 400
ProPuzzi 400
Tæpperenser til professionel og
grundig rengøring af tæpper, møbler
eller bilsæder. Fjerner effektivt snavs
og lugt fra tekstiler og polstring.
Anbefalet rengøringsmiddel: RM 760 tekstilrengøringstabletter
ProPuzzi 400
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Luftstrøm (l/s)

61

Spraymængde (l/m)

1

Understryk (mbar)

236

Volumen (l) rent/snavset
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Solid manuel fejemaskine med fast hovedog sidekost. Ideel til rengøring af mindre
udendørsarealer fra skolegården til tankstationen.
ProKM 400
Arbejdsbredde (mm)

480/700

Kapacitet (m2/t)

2800

Effekt (W)

820

Volumen (l)

42
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Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre
Tlf.: 70 20 66 67
info@karcher.dk
www.karcher.dk

Kontakt os for mere information:
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