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Vi sørger for at smusset ikke tar overhånd på byggeplassen
Du kan virkelig stole på de robuste, slitesterke og effektive rengjøringsmaskinene fra

1

Kärcher i bygg- og

Kärcher. Driftssikkert og effektivt utstyr er uunnværlig for å håndtere de mange typene

anleggsbransjen

smuss i bygg- og anleggsbransjen. Med Kärchers økonomiske løsninger har du alltid det

De robuste og innovative

rette utstyret, enten det er for rengjøring av kjøretøyer, maskiner, bygg eller gulv.

maskinene fra Kärcher gjør all

Maskinene er brukervennlige, kraftige og konstruert for de tøffeste forhold. Med

type rengjøring rask, enkel,

Kärchers sofistikerte teknologi får du gjort unna rengjøringsoppgavene raskere og

økonomisk og effektiv.

enklere.
Side 4
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Fastgrodd smuss

3

Løst smuss

4

Smuss i store mengder
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Spesielle krav

Høytrykksvaskere kan fjerne

Støv, spon og løsmateriale kan

Kraftige feiemaskiner er

Når du trenger høy ytelse for

selv de mest gjenstridige

fjernes raskt og enkelt med

økonomiske i bruk og fjerner

ekstreme tilfeller, fra skjæring

avleiringene, som for eksempel

Kärchers kraftige støvsugere.

smuss fullstendig, for eksempel

av betong ved høyt trykk til

fastgrodd smuss på

etter ferdigstilling av

ekstra sikre maskiner i

sementrester.

byggeprosjekter, og kan brukes

risikoområder.

både innendørs og utendørs.
Side 6

Side 8

Side 10
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Rengjøringsløsninger for de barskeste forholdene
Bygg- og anleggsbransjen står overfor barske arbeidsforhold hver eneste dag – i tillegg til kostnadspress og dårlig tid. Rengjøringen må
også tilpasses disse utfordringene. Derfor har Kärcher utviklet svært robuste produkter som med sin høye ytelse gir optimale
rengjøringsresultater, og som hjelper deg å spare tid og arbeidstimer. Kärchers maskiner og tilbehør varer lenger, er mer solide og byr
på en rekke gjennomtenkte, detaljerte løsninger som gjør jobben din raskere og enklere.

Med mange års erfaring innenfor profesjonell rengjøring vet Kärcher at det

Kärcher tar hensyn til alle slags behov, enten du trenger maskiner som er

er rask og effektiv rengjøring uten ekstra innsats, høy brukervennlighet

egnet for kraner eller som har et sted å montere en verktøykasse. Dessuten

samt robuste og driftssikre maskiner som er viktig på byggeplasser, i

legger vi stor vekt på kostnadseffektivitet. Lang levetid og uavbrutt arbeid

verksteder og lagerlokaler. Derfor utvikler Kärcher alltid løsninger med

som et resultat av den beste filterteknologien, er eksempler på egenskaper

disse kravene i bakhodet. Alle enheter gjennomgår grundig testing, er enkle

som sikrer større effektivitet. Investeringen din bør betale seg raskt – hver

å bruke og bygget for å vare.

gang du bruker den. Med Kärcher kan du stole på at du har det beste
utstyret, uansett arbeidsforhold.
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KÄRCHER I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN

1

3

Tact

Auto Filter Clean System

Rent filter

2

1

Kontinuerlig luftstrøm

eco!efficiency

4

Høy ytelse

3

Praktisk

Kärchers produkter har spesiell høy ytelse, slik at du slipper å bruke unødig

Kärchers maskiner er utstyrt med praktiske funksjoner for rask, enkel og

tid på å fjerne gjenstridige avleiringer eller store mengder smuss. Ett

effektiv rengjøring. De er i stor grad vedlikeholdsfrie og kan kobles direkte

eksempel er Kärchers høytrykksvaskere og ultrahøytrykksenheter, som

til elektroverktøyene dine, mens det innovative filtersystemet Tact gjør det

fjerner fastgrodd smuss raskt og effektivt. Med trykk på opptil 2500 bar

mulig å jobbe uavbrutt.

slipper du til og med å bruke slipe- eller rensemidler.
4
2

Robust

Trygg

Med antistatiske systemer, automatisk utkopling ved full skittenvannstank,

Kärchers maskiner er utviklet for de barske forholdene på byggeplasser og

integrert eksosovervåking og sertifisering i henhold til ulike støvklasser,

har stabil konstruksjon, solide støtfangere og beskyttende rørramme.

sørger Kärchers støvsugere alltid for optimal sikkerhet. Dermed er du rustet

Dessuten er samtlige komponenter som for eksempel dyseinnsatser utviklet

til å takle alle nødvendige oppgaver i din bransje.

for maksimal slitestyrke, og er grundig testet.
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Enkel fjerning av fastgrodd smuss
Når smuss nekter å slippe taket, hjelper det med litt trykk. Kärchers høytrykksvaskere med varmt eller kaldt vann fjerner selv de mest
gjenstridige typene smuss som støv, maling og til og med betong. Med opptil 350 bars trykk for hånden kan du rengjøre fasader,
uteplasser og maskiner raskt og effektivt. Hele prosessen kan gjennomføres lettvint og i enkelte tilfeller helt uten bruk av
rengjøringsmidler. Ulike dyseinnsatser gir mange bruksområder og fleksibel anvendelse, som kombinert med enestående slitesterkhet
og robusthet gjør Kärchermaskinene til en investering som betaler seg i mange år.

Uten oppvarming

Med oppvarming

Robust

Svært mobil for bruk hvor som

Svært overbevisende. Ved høy

Frittstående enheter bygget for å løftes

helst. Med høyt trykk og stort volum

temperatur blir rengjøringen enda

med kran, med robuste rørrammer og

kan du fjerne selv svært gjenstridig

mer økonomisk, og gir deg en høy

solide luftgummihjul. En

smuss raskt, grundig og økonomisk.

ytelse som vanligvis er mulig bare

forbrenningsmotor gir høy ytelse uten

med stasjonære maskiner.

elektrisitet.
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Du finner flere maskiner, mer tilbehør og flere rengjøringsprodukter i katalogen vår og på www.kaercher.com/no

FASTGRODD SMUSS

1

2

3

1

2

Jobb rent

Rengjøring av fasader

Beskytt investeringene dine og sørg for at de varer lenge. Fjern støv, smuss

Fjern smuss raskt og enkelt uten å skade bygningsstrukturen. Det er enkelt å

og fastgrodde materialrester fra arbeidsområder, komponenter og

regulere vannmengde og trykk etter overflaten som skal behandles.

maskineri. Kärchers kaldtvannsvaskere gjør jobben raskt og enkelt.
3

Rengjøring av gulv

Avleiringer av smuss fjernes enkelt og effektivt med en høytrykksvasker
med kaldtvann. Med tilbehøret FR 30 ME med integrert sugeenhet kan du
rengjøre gulv ti ganger raskere, enklere og mer økonomisk enn med vanlig
tilbehør.

Kärchers høytrykksvaskere er lette
å transportere, fås med ulike dyser
for alle bruksområder og er spesielt
utviklet for bygg- og
anleggsbransjen. De kan betjenes
direkte fra pistolen ved hjelp av
servokontrollen, slik at du kan
jobbe uten å måtte gå bort til
maskinen.

Flytting er ikke noe problem.

Dyseinnsatser for høyere

Ingen driftsavbrudd. Vannmengden

Maskinene har løftepunkter for løft

effektivitet og større fleksibilitet

og trykket reguleres fra håndtaket.

med kran.

passer til alle slags oppgaver.
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Svært gode resultater på løst smuss
Kärchers våt- og tørrstøvsugere fjerner effektivt løst smuss og partikler. Vi tilbyr alt fra lette, kompakte modeller til kraftige maskiner
med høy kapasitet som kan suge opp alt fra fint støv til grovt smuss, væsker og smøremidler. Med ekstrem sugekraft og kapasitet på
opptil 100 liter får du alle typer jobber raskt unna. Væsken i beholderen er lett å tømme med tappeslangen. Disse maskinene har
funksjoner som gjør at de kan takle enhver utfordring byggeplassen kan by på, som for eksempel det automatiske filterrenssystemet
Tact som sikrer lang levetid på filteret og optimal sugekraft hele tiden mens man jobber.

Kompakt

Robust

Slitesterk

Maksimal mobilitet med beste

Høy ytelse og stabil design.

Ideell til lange arbeidsintervaller

sugekraft. Med smarte detaljer som

Automatisk rengjøring av filter,

uten avbrudd. Kärchers støvsugere

integrert stikkontakt for elverktøy,

komplett utvalg av tilbehør og høy

med automatisk filterrenssystem gir

bærehåndtak, feste for

mobilitet gjør den både

kontinuerlig høy sugekraft.

verktøykasse og mye mer.

brukervennlig og effektiv.
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Du finner flere maskiner, mer tilbehør og flere rengjøringsprodukter i katalogen vår og på www.kaercher.com/no

LØST SMUSS

1

2

3

1

2

Jobb støvfritt

Tørr oppsuging

Med Kärchermaskiner kan du suge opp støvet ved kilden, enten du pusser,

Støv, spon og smuss er sjanseløse mot opptil tre kraftige motorer og 235

skjærer eller borer. Verktøyet kan kobles direkte til enheten og styres av

mbar sugekraft, som fjerner alle partikler, uten å etterlate noen rester. Den

den integrerte automatiske på/av-bryteren for elektroverktøy. Et antistatisk

innovative filterteknologien sikrer kontinuerlig høy sugekraft.

system er installert som standard og garanterer optimal sikkerhet.
3

Våt oppsuging

Med flatefilteret kan du skifte mellom våt og tørr oppsuging uten å måtte
stoppe for å bytte filter. En annen fordel er den praktiske tilgangen til
hovedfilteret som gjør vedlikeholdet raskt og enkelt.

Ingen driftsavbrudd. Tact, det

Svært mobil og enkel å transportere

Alt for hånden når du trenger det.

Du slipper å lete etter en

patenterte automatiske systemet for

takket være et innovativt,

Alt tilbehør oppbevares praktisk på

stikkontakt, og kan enkelt og greit

filterrengjøring, har en enkel

nedfellbart skyvehåndtak og et

maskinen, slik at du alltid har det

koble verktøyene direkte til

konstruksjon, er enkelt å

kompakt, firkantet design.

rette utstyret for hånden.

støvsugeren.

vedlikeholde og sørger for
kontinuerlig høy sugekraft.
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Enkel fjerning av store mengder smuss
Kärchers effektive feiemaskiner er godt utstyrt for optimale rengjøringsresultater på byggeplasser og i fabrikk- eller lagerlokaler. De
passer til alt fra kontinuerlig rengjøring på byggeplassen til fullstendig rengjøring etter ferdigstilling, og kan brukes både innendørs
og utendørs. Kärcher tilbyr alt du trenger til enkel, ergonomisk og effektiv rengjøring av gulv, fra kompakte maskiner til manuell bruk,
til sitte-på-maskiner med høy kapasitet. Takket være brukervennligheten og den lite vedlikeholdskrevende teknologien er maskinene
raskt klare til bruk og fjerner store mengder smuss effektivt.

Praktisk

Komfortabel

Kraftig

Raskere og mer økonomisk enn en

Ideelle til mellomstore områder.

Store feiemaskiner med integrerte

kost i små lokaler. Feier enkelt opp

Disse kraftige mellomstore

styresystemer takler selv de tøffeste

all slags smuss, selv i trange hjørner.

feiemaskinene sparer tid og energi,

oppgavene. De er fullhydrauliske, med

rengjør alle områder enkelt og

høy ytelse, robuste og brukervennlige.

effektivt og suger til og med opp
store partikler.
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Du finner flere maskiner, mer tilbehør og flere rengjøringsprodukter i katalogen vår og på www.kaercher.com/no

SMUSS I STORE MENGDER

1

2

Rengjøringsareal, øvre grense i m²
14,000

10,000

8,000

3,500

3

5,000

Gå-bakfeiemaskiner

1

MIC 34

MC 50

KMR 1700

KMR 120/150 R

KMR 1500

KMR 1250

KM 100/100 R

1,500

KM 90/60 R

900

KMR 1000 T

600

KM 85/50 W

300

KM 75/40 W

200

KM 70/30 C

KM 35/5 C

>50

KM 70/20 C

2,500 2,500
1,300

Sitte-påfeiemaskiner

Feiemaskiner til
utendørs bruk

Kommersielt

Offentlig

Feiemaskiner

2

Kostnadseffektiv bruk

Utendørs

Gjør et mest mulig økonomisk valg ved å finne den maskinen som passer

Brukervennlige, med lange arbeidsintervaller og høy ytelse – Kärchers

ditt behov. Valget av maskin avgjøres av hvor stor overflate som skal

maskiner gjør feiingen av uteområder mer økonomisk. Siden filtrene og

rengjøres, hvor skitten den er, og hvor ofte den skal rengjøres. Vi hjelper

valsebørstene kan byttes uten verktøy, er de også svært

deg gjerne med å finne det rette alternativet.

vedlikeholdsvennlige.
3

Innendørs

For høyere effektivitet i lagerlokalene eller midlertidig rengjøring på
byggeplassen: Kärchers feiemaskiner gir alltid optimale resultater, takket
være den gode manøvrerbarheten, brukervennligheten og den regulerbare
hovedvalsebørsten.

Enkle, praktiske og effektive.

Kjøreretning

Kärcher-maskinene er
brukervennlige og lette å tømme.
Feieteknologien som fyller
smussbeholderen fullstendig,
muliggjør dessuten lengre
arbeidsøkter mellom hver tømming.

Fyllingsnivå 85–100 %
Enkelt. Én bryter styrer samtlige
funksjoner.

Praktisk. Hydraulisk høy tømming.

Effektiv. Teknologi med svært høy
feiehastighet sørger for at
smussbeholderen fylles fullstendig.
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Til tunge jobber er det bra med ekstra kraft
Her er motstand nytteløst: Kärcher tilbyr de beste maskinene til de tøffeste jobbene. Ett eksempel er de svært kraftige høytrykksvaskerne med trykk på opptil 2500 bar, som gjør det til en lek å fjerne gjenstridig smuss. Med slik kraft er det til og med mulig å rive opp
betong og eksponere stålarmering. Selv farlig eller eksplosivt støv er enkelt å fjerne med våre sikkerhetsklassifiserte støvsugere. Ømfintlige overflater kan rengjøres skånsomt, men svært effektivt med moderne tørrisblåsere. Uansett om du trenger svært høy sikkerhet, svært høyt trykk eller svært høy skånsomhet – med Kärchers maskiner har du det rette utstyret.

Svært høy sikkerhet

Ekstremt skånsom

Svært kraftig

Antistatisk, med sugeslangelås og

Tørrisblåsere fjerner gjenstridig

Våre svært kraftige høytrykksvaskere med

jordet innsug. Også godkjent for

smuss på en innovativ måte, uten å

varmt eller kaldt vann og trykk på opptil

støvklasse H og M.

skade overflater, uten rustprob-

2500 bar takler alle slags jobber. De fås

lemer og uten forurenset avløps-

som mobile tilhengere eller montert

vann.

i ramme egnet for bruk med kran.
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Du finner flere maskiner, mer tilbehør og flere rengjøringsprodukter i katalogen vår og på www.kaercher.com/no

2
SPESIELLE KRAV

1

3

1

Betongrestaurering på den enkle måten

2

Enkel fjerning av gjenstridig smuss

Den enkle og økonomiske måten å bearbeide overflater på, enten det dreier

Med tørrisblåsere kan du rengjøre overflater skånsomt for olje, fett og

seg om å gjøre ny betong ru, fjerne gamle belegg eller løsne tykke lag med

harpiks. Til og med malingspartikler kan fjernes raskt og effektivt under

asfalt. Med en svært kraftig høytrykksvasker med kaldtvann og trykk på

bygningsrengjøring. Alt dette skjer uten å skade bygningsstrukturen, uten

opptil 2500 bar avhengig av modell, er jobben snart gjort.

ekstra rengjøringsprodukter og uten avløpsvannsrester.
3

Farlig støv

Farlige stoffer må håndteres på en trygg måte: Asbest, kull, nikkel, tjære og
mugg er helseskadelig. Kärchers sikkerhetssystemer er ideelle til fjerning av
slike stoffer og overholder alle sikkerhetskrav for bransjen.

Trygge, slitesterke og robuste:
Kärcher-maskinene til spesielle
bruksområder overholder de tøffeste kravene, slik at investeringene
dine fortsetter å betale seg. Også
sikkerhetskravene overgås alltid,
med gjennomtenkte detaljer.

Trygg: Lokket på innsuget holder

Slitesterk: Takket være den slitasje-

Robust: Spesielle sprøytepistoler til

farlig støv inne i maskinen.

frie teknologien, for eksempel

industriell bruk motstår de indre

resirkuleringsmodusen, som er

kreftene ved høyeste trykk.

oppnådd ved å bruke en omløpsog reguleringsventil.
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Den rette løsningen for alle typer smuss.

Rengjøringsmaskiner

Høytrykksvaskere fra 150 til 2500 bar

Våt- og tørrsugere

Fastgrodd smuss

HD 13/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 9/50-4
HD 13/35-4
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

Løst smuss

HD
HD
HD
HD
HD

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

Smuss i store

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20-4 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/50-4
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

HD 19/100 De Tr1
HD 13/35-4
HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1

NT
NT
NT
NT
NT

Påføring

Belegg

Farlige stoffer

Spesielle krav

Restaurering av bygninger

mengder
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6/15 C
9/20-4 M
10/23-4 S
10/16-4 Cage Ex
16/15-4 Cage Plus

HD 9/50-4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60 De Tr1
HDS 13/80 De Tr1
HD 19/100 De Tr1
HD 7/250 De Tr1

55/1
45/1
35/1
80/1
72/2

Tact M
Tact M, H
Tact M, H
B1 M IV
Eco Tc IV chips

Tørrisblåsere

Rengjøringsmidler

IB 7/40 Adv
IB 15/80

RM
RM
RM
RM

81 ASF
31 ASF
750 ASF
22 ASF

KM
KM
KM
KM
KM
KM

35/5 C
70/20 C
80 W
75/40 W
85/50 W
130/300 R

RM 752
RM 751
RM 776

KM
KM
KM
KM
KM

105/100
105/110
130/300
150/500
170/600

RM
RM
RM
RM

R
R
R
R
R

VEILEDNING TIL BRUKSOMRÅDER

Feiemaskiner

101 ASF
110 ASF
806 ASF
80 Super 1

Fint slipemiddel
Grovt slipemiddel

IB 7/40 Adv
IB 15/80

RM 43
RM 55 ASF

Du finner flere maskiner og mer informasjon i katalogen vår og på www.kaercher.com/no
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Kärcher Service – vi holder det vi lover
Jobber du med profesjonelle rengjøringsmaskiner hver dag? Da må du stole på at de fungerer og er klare til bruk til enhver tid. Derfor
trenger du en leverandør og samarbeidspartner som tilbyr mer enn å bare levere maskiner. Kärcher tar seg av maskinens
driftssikkerhet og funksjonalitet, slik at du kan konsentrere deg om din bedrift. Vi er din ideelle samarbeidspartner når det handler om
rengjøring og maskiner. Vi bidrar med alt fra behovsanalysen til inspeksjon og vedlikehold, opplæring av personale inkl. bruksteknikk,
samt eventuelt kjøp og salg av brukte maskiner. Vi tilpasser også serviceytelser for ethvert behov, og kan derfor tilby din bedrift det
dere måtte ønske.

1

2

Vi er der når du trenger oss

3

1

Planlegging

Kärcher står for topp ytelse – i produktene våre, selvfølgelig, men også når

Kärcher kan veilede deg i den detaljerte prosjektplanleggingen. Vi beregner

det gjelder service. Som verdens største produsent av rengjøringsmaskiner

nøyaktig hvilke ressurser du trenger, og hva slags maskiner og utstyr som

er vi til stede for kundene våre over hele verden, på mer enn 50 000

er best for deg.

service- og utsalgssteder. Slik sørger vi for at du slipper å bekymre deg for
noe. Kärcher er din samarbeidspartner i alle situasjoner.

2

Servicekontrakter

Topp ytelse, hele tiden: Med våre servicekontrakter er Kärchermaskinene
dine alltid klare til bruk – takket være regelmessige inspeksjoner,
vedlikehold eller komplette servicepakker.
3

Rådgivning om bruksområder

Vi gir råd om bruksområder, slik at du alltid kan jobbe med den mest
effektive løsningen. Lokalene, medarbeiderne og tidsrammene dine er
avgjørende for å identifisere det optimale utstyret for dine behov.

16

6

7

10

11

SERVICE

5

9

8

5

Global tilstedeværelse

8

Forlengede garantier

Kärcher garanterer personlig service. Med vårt verdensomspennende salgs-

Garantert lang levetid: Beskytt virksomheten og Kärchermaskinene dine

og servicenettverk har du alltid en kompetent samarbeidspartner i

optimalt – med forlengede garantier eller forsikring mot maskinhavari.

nærheten, som kan gi deg råd og svare på spørsmål om salg og service.
9
6

Teknisk opplæring

Leasing

Ta vare på likviditeten og sikre driften med rimelige leasingavtaler i stedet

Få enda mer ut av Kärcher: Vi tilbyr opplæring på stedet, der vi viser

for store investeringer. Leasing er også tilgjengelig med

medarbeiderne dine hvordan de kan rengjøre alt så effektivt som mulig

vedlikeholdskontrakt.

med nyskapende Kärchermaskiner.
10
7

Vi kommer til deg

Med servicestyringssystemet vårt sparer vi tid og penger, og kan komme til

Leiemaskiner

Vær like fleksibel som markedet – med Kärchers leiemaskiner har du det du
trenger, når du trenger det. Ta kontakt, så forteller vi deg mer!

deg så fort som mulig – regelmessig, som del av den komplette servicen, og
når som helst du måtte trenge oss.

11

Bruktmaskiner

Maskiner i topp stand – på topp betingelser. Det er ikke alltid at en ny
maskin er det beste valget. Kärcher tilbyr garanti på bruktmaskiner, det
kostnadseffektive alternativet for prosjektplanleggingen din.
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Engasjement, nyskaping og suksess
Siden oppstarten som verdiorientert familiebedrift for 75 år siden har Kärcher utviklet seg til et globalt varemerke med
hovedegenskapene høy ytelse, innovasjon og kvalitet. I dag nyter Kärcher et renommé som global leder og ressursbesparende
leverandør av profesjonelle rengjøringssystemer, og varemerket er synonymt med driftssikre produkter, optimal brukerverdi og et
kontinuerlig engasjement for miljø, kultur og idrett.

1

4

5

2

1

3

Seattles høyeste bygning: Space Needle

6

7

4

Rent miljø

Et team fra Kärcher høytrykksvasket dette 184 meter høye tårnet. Teamet

Kärcher arbeider med miljøvern hver dag, i form av nye produkter,

jobbet bare om natten, og jobben tok åtte uker.

teknologier og investeringer i produksjonsanlegg.

2

En ansiktsløftning for statsoverhodene

5

Forskning og utvikling under eget tak

I 2005 rengjorde Kärcher det nasjonale minnesmerket Mount Rushmore i

Kärcher utvikler høyeffektive rengjøringsmaskiner, tilbehør og

USA.

spesialprodukter for rengjøring og vedlikehold.

3

Nyskapende fra starten

I 1950 utviklet Kärcher Europas første høytrykksvasker med varmtvann for

6

Internasjonal tilstedeværelse

Vi er der for kundene våre over hele verden.

profesjonell rengjøring.
7

Engasjement innenfor idrett

Rene resultater på banen – som samarbeidspartner har Kärcher støttet tysk
og internasjonal fotball i flere år.
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Vi er til stede i hele verden
Konsernets hovedkvarter
Hovedkontor
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden/Germany
Phone +49 7195-14-0
Fax

+49 7195-14-2212

www.kaercher.com

Tyskland
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
71364 Winnenden
Telefon +49-7195-903-0
Fax
+49-7195-903-2805
Østerrike
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
1220 Wien
Telefon +43-1-25060-0
Fax
+43-1-25060-5330
Hviterussland
IOOO Kärcher
220113 Minsk
Telefon +375 (17) 269 31 61
Faks +375 (17) 269 31 61
Belgia
Kärcher N.V.
2320 Hoogstraten
Telefon +32-3-3400-711
Fax
+32-3-3146-443
Tsjekkia
Kärcher spol. s r.o.
25101 Rícany
Telefon +42-0323-606 014
Fax
+42-0323-606 020
Danmark
Kärcher A/S
2610 Rødovre
Telefon +45-70 20 66 67
Fax
+45-70 22 11 04
Estland
Kärcher OÜ
12011 Tallinn
Telefon +372-6 00 58 31
Fax
+372-6 03 71 55
Finland
Kärcher OY
01900 Nurmijärvi
Telefon +358-207 413 600
Fax
+358-207 413 638
Frankrike
Kärcher S.A.S.
94865 Bonneuil-sur-Marne
Telefon +33 (0) 825 820 150
Fax
+33 (0) 1 43 99 64 81
Storbritannia
Kärcher (U.K.) Ltd
Banbury Oxon OX16 1TB
Telefon +44-1295-752-100
Fax
+44-1295-752-103
Hellas
Karcher Cleaning Systems
Commercial S.A.
13671 Aharnes
Telefon +30-210-2316-153
Fax
+30-210-2316-110

Ungarn
Kärcher Hungaria KFT
2051 Biatorbagy
Telefon +36-23-530-64-0
Fax
+36-23-530-341
Irland
Karcher Ltd
Dublin 12
Telefon +353-1-409 7777
Fax
+353-1-409 7775
Italia
Kärcher S.p.A.
20017 RHO (Milano)
Telefon +39-02-93970-311
Fax
+39-02-93970-310
Kasakhstan
TOO Karcher
050050 Almaty
Telefon +7-727-382 79 86
Fax
+7-727-382 79 86
Latvia
„Karcher“ SIA
Rīga, LV-1039
Telefon +371 67 80 87 07
Faks +371 67 80 87 06
Litauen
UAB „Karcher“
06313 Vilnius
Telefon +370-52 03 16 80
Fax
+370-52 03 16 91
Moldova
I.M. Karcher S.R.L.
2068 Chisinau
Telefon +373 22 806-300
Fax
+373 22 806-301
Nederland
Kärcher B.V.
4801 LJ Breda
Telefon +31-900-33 666 33
Fax
+31-900-33 555 33
Norge
Kärcher AS
0976 Oslo
Telefon+47-24-1777-00
Fax
+47-24-1777-01
Polen
Kärcher Sp. z o.o.
31-346 Kraków
Telefon +48-12-6397-222
Fax
+48-12-6397-111
Romania
Karcher România S.R.L.
013606 Bucuresti 1
Telefon +40-372-709-001
Fax
+40-372-870-193

Russland
Karcher Ltd.
141407, Khimki,
Moscow Region
Telefon +7 495 662 1919
Fax
+7 495 662 1920
Slovakia
Kärcher Slovakia, s.r.o.
949 01 Nitra
Telefon +421 37 6555 798
Fax
+421 37 6555 799
Spania
Kärcher, S.A.
08403 Granollers (Barcelona)
Telefon +34-90-217 0068
Fax
+34-93-846 5505
Sverige
Kärcher AB
425 37 Hisings-Kärra
Telefon +46-31-577 300
Fax
+46-31-575 149
Sveits
Kärcher AG
8108 Dällikon
Telefon +41-844-850-868
Fax
+41-844-850-865
Tyrkia
Karcher Servis Ticaret A.S.
34218 Bağcılar / Istanbul
Telefon +90-212-659-4362
Fax
+90-212-659-4387
Ukraina
Kärcher Ltd.
Petropavlivska Borschagivka
Kyiv region 08130
Telefon +38 (044) 594 75 00
Fax
+38 (044) 247 41 50

Amerika
Argentina
Karcher S.A.
1611 Don Torcuato
Telefon +54-11 4748 5000
Fax
+54-11 4748 5000
Brasil
Kärcher Indústria
e Comércio Ltda
Vinhedo-SP, CEP 13280-000
Telefon +55-19-3884-9242
Canada
Kärcher Canada Inc.
Mississauga, ON L5N 2M2
Telefon +1-905-672-8233
Faks +1-905-672-3155
Chile
Kaercher Chilé S.p.A.
Santiago
Telefon +56-2-5203418

Colombia
Kärcher S.A.S.
Bogotá
Telefon +57-1-486 3341
Den dominikanske republikk
KÄRCHER, S.R.L.
10902 Santo Domingo Oeste
Telefon +1-809 379 3700
Fax
+1-809 379 3777
Mexico
Karcher México, S.A. de C.V.
Naucalpan de Juárez
Edo. de México
C.P. 53519
Telefon +52-55-2629-49-00
Faks +52-55-5576-18-75
Kärcher
North America de México
S.de R.L. de C.V.
67190 Guadalupe
Telefon +52-81-1344-2000
Fax
+52-81-1344-2003
Peru
Kaercher Perú S.A.
Lima 34
Telefon (511) 706-1100
Faks (511) 224-9110
USA
Kärcher North America
Englewood, CO 80110
Telefon +1-303-738-5805
Fax
+1-303-865-2758

Asia/Oseania
Australia
Karcher Pty. Ltd.
Scoresby VIC 3179
Telefon +61-3-9765-2300
Fax
+61-3-9765-2398
Kina
Kärcher (Shanghai)
Cleaning Systems Co., Ltd.
Pudong, Shanghai, 201206
Telefon + 86-21-5076-8018
Fax
+ 86-21-5076-8039

Japan
Kärcher (Japan) Co., Ltd.
Miyagi 981-3408
Telefon +81-22-344-3140
Fax
+81-22-344-3141
Korea
Karcher Co. Ltd. (Sør-Korea)
Seoul 158-856
Telefon +82-2-322-6588
Fax
+82-2-322-6599

SELSKAP

Europa

Malaysia
Karcher Cleaning Systems
Sdn. Bhd.
40150 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Telefon +60-3-5567 0510
Fax
+60-3-5567 0509
New Zealand
Karcher Limited
East Tamaki, Auckland 2013
Telefon +64-9-274 4603
Fax
+64-9-274 6932
Singapore
Karcher South East Asia
Pte. Ltd.
Singapore 109840
Telefon +65-6897-1811
Fax
+65-6897-1611
Karcher Services
Asia Pacific Private Ltd.
Singapore 609923
Telefon +65-6510-90 61
Fax
+65-6510 90 69
Taiwan
Karcher Limited
New Taipei City 235
Telefon +886 2-2991-5533
Fax
+886-2-2279-9922
Thailand
Karcher Limited
Klongtoey, Bangkok 10110
Telefon +66 2712 1900
Fax
+66 2712 2627

Midtøsten/Afrika

Kärcher Cleaning Technology
(Changshu) Co. Ltd.
215500 Changshu
Telefon +86-574-86 808-669
Fax
+86-574-86 808-668

Dubai
Karcher FZE
RA 08, XB 1, Jebel Ali
Telefon +971-4-886-1177
Fax
+971-4-886-1575

Hong Kong
Kärcher Limited
Kwun Tong, Kowloon
Telefon +852-2-357-5863
Fax
+852-2-357-5632

Sør-Afrika
Kärcher (Pty) Ltd.
Vorna Valley, 1686
Telefon +27 11 657 7300
Fax
+27 11 657 7440

India
Karcher Cleaning Systems
Private Limited
Noida – 201307, Uttar Pradesh
Telefon +91 120 466 1800
Fax
+91 120 466 1823

Du finner ditt lokale Kärcher-nettsted på www.kaercher.com/no
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Kärcher Norge
Stanseveien 31, 0976 Oslo
Postboks 114 Grorud, 0905 Oslo
Kundetelefon: 815 20 600
Faks: 24 17 77 01
E-post: karcher@karcher.no
www.kaercher.com/no

Med forbehold om tekniske endringer.

Ta kontakt for mer informasjon:

