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ZERO FORCE. FULL POWER.
Ons nieuwe EASY!Force-hogedrukpistool





U HEEFT DE 
MACHT!
Tussen u en het reinigingswerk mag 
maar 1 ding staan: ons EASY!Force- 
hogedrukpistool. Daarmee zet u de 
indrukwekkende kracht van hoge druk 
kinderlijk eenvoudig in. 
Het revolutionaire bedieningsconcept van 
het EASY!Force-pistool maakt gebruik 
van de terugstootkracht van de 
hogedrukstraal waardoor de knijpkracht 
bij overhalen van de hendel wordt 
teruggebracht tot nul. Nul komma nul. 
Daardoor wordt het werken met onze 
hogedrukreiniger veel minder vermoeid 
en kunt u ergonomischer en meer 
ontspannen werken.  Probeer ons 
EASY!Force-pistool zelf en u wilt het 
niet meer uit handen geven.



. 

Een kwestie van ergonomie. Werken met hogedruk-
reinigers is lichamelijk zeer inspannend. Dat maakt de 
ergonomie nog belangrijker. Het voortdurend ingeknepen 
houden van de hendel van traditionele hogedrukpistolen 
leidt al na korte tijd tot vermoeidheidsverschijnselen, 
pijn in de hand en een verkrampte werkhouding. 
 Grotere reinigingstaken kunnen nauwelijks worden 
 uitgevoerd zonder regelmatig te pauzeren of de 
 operator te wisselen. Onze EASY!Force-technologie 
maakt hieraan voorgoed een einde. Geen knijpkracht 
meer. Zo licht heeft u nog nooit gereinigd met hoge druk. 

Beleef de nieuwe dimensie van ergonomie in 
 hogedrukreiniging: Met het nieuwe EASY!Force- 
hogedrukpistool heeft u totaal geen knijpkracht nodig 
en kunt u meer ontspannen en moeiteloos reinigen.

ZO HAD U HOGE 
DRUK NOG NOOIT 
IN DE HAND



U werkt intuïtief veilig. De trekkerbeveiliging van 
het nieuwe EASY!Force-pistool voorkomt onopzettelijk 
overhalen wat zorgt voor maximale veiligheid bij het 
gebruik. Zonder in te boeten op bedieningsgemak. 
U hoeft de trekkerbeveiliging maar een keer in te 
 drukken om de hogedrukstraal te activeren en dat doet 
u intuïtief. Het EASY!Force-pistool blijft open zolang u 
de trekker ingedrukt houdt. Als u de trekker loslaat, wordt 
het pistool direct uitgeschakeld. 

Volledig keramisch ventiel voor lange levensduur. 
Als hogedrukpistolen uitvallen, dan komt dat vrijwel 
altijd doordat ventielen beschadigd raken door deeltjes. 
Ook daarmee maakt onze EASY!Force korte metten: het 
ventiel bestaat uit een keramische kogel met keramische 
pakking dat bestand is tegen alle deeltjes die schade 
kunnen veroorzaken. En daardoor gaan ze 5 keer zo 
lang mee als een pistool met traditioneel ventiel.



Maakt u zich geen zorgen over 
 ergonomisch werken, dat doen wij 
voor u. De ergonomie van ons  
EASY!Force-hogedrukpistool is in de 
gebruikelijke werkposities al optimaal. 
Als de situatie erom vraagt, bijvoorbeeld 
bij ondersteboven werken of wisselende 
werkhoeken, kunt u de extra handgreep 
gebruiken.

COMFORTABEL IN 
ELKE SITUATIE



Met een handgreep wordt alles gemakkelijker.  
De optionele handgreep monteert u op de 
 spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock- 
generatie en u heeft dan alle mogelijkheden om 
uw lichaamshouding optimaal aan te passen aan 
het werk dat u doet. Door regelmatig van 
 houding te veranderen, ontlast u bovendien 
het bewegingsstelsel en werkt u in het 
 algemeen meer ontspannen. 

De extra handgreep wordt bevestigd op de 
 spuitlans. Hiermee kunt u de handgreep 
 aanpassen aan uw lichaamsgrootte en in de 
 ideale werkhoek schuiven. 

Dit gaat met de eenvoudige stel  schroef 
gemakkelijk en snel. De ergonomische 
vormgeving van de handgreep voorziet 
in 2 extra gripgedeelten, of u nu links- of 
rechtshandig bent. Doordat de spuitlans 
360° kan worden gedraaid, kunt u de extra 
handgreep ook tijdens gebruik heel 
 eenvoudig om de as draaien en daardoor 
nog flexibeler handelen.



AANSLUITEN 
IN EEN HAND
OMDRAAI

Sneller voorbereid – sneller klaar. Tot nu toe kostte het 
op- en afbouwen van een hogedrukreiniger veel tijd. 
Eerst om alles aan te sluiten of los te koppelen, en dit ook 
nog eens bij het eventueel wisselen van uw toebehoren. 
Dat is niet meer nodig. Ons EASY!Lock-systeem 
 combineert de voordelen van een snelkoppeling met 
die van een schroef verbinding. En dat bespaart tijd – 
circa 80%. Tijd die u kunt inzetten voor het werk zelf. 
Of voor andere  belangrijke zaken. 

Met onze gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is 
opbouwen of demonteren zo gedaan. Maar liefst 
5 keer zo snel als conventionele schroefverbindingen. 
En bovendien is onze EASY!Lock-snelsluiting even 
 duurzaam en robuust.



Zo licht is vooruitgang. Bij ons EASY!Lock-systeem legt 
innovatie nauwelijks gewicht in de schaal want het weegt 
niets meer dan conventionele schroefverbindingen. 
Een kleine verbetering met een groot effect is de 
 afdichting aan de sproeierzijde op de spuitlans.  
Deze zit nu radiaal direct voor de bevestigingsdraad. 
Hierdoor wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en 
is de afdichting beter geborgd.

Ongekend snel, veilig en robuust. Niets is zo zeker, 
betrouwbaar en duurzaam als een schroefverbinding. 
Niets bespaart zoveel tijd als een snelsluiting.  
Maar 1 ding is zo goed als beide samen: Onze EASY!Lock 
is net zo sterk als een traditionele schroefverbinding en 
net zo flexibel als een snelsluiting. De schroefdraad is 
voorzien van een conische borging. In een handomdraai 
– een keer 360° – verbindt u via een schroefdraad met 
 meerdere gangen met invoerhulp alle toebehoren van 
hogedrukreiniger tot sproeier. Snel en zeker.  
Altijd, elke keer weer. 



ALLES IS  
COMPATIBEL



Ons nieuwe EASY!Lock-systeem is het begin van beter 
reinigen, niet het einde van uw huidige toebehoren. 
Omdat we willen dat u uw toebehoren met EASY!Lock-
aansluiting onbeperkt kunt gebruiken met bestaande 
apparaten en toebehoren met metrische schroefdraden 
(M 22 × 1,5), hebben we speciale  adapters ontwikkeld. 
En we hebben de keuze van de juiste adapter met 
passende aan  sluitingen heel eenvoudig gemaakt zodat 
u altijd de juiste hebt. Elke adap  ter is voorzien van een 
2-kleurige kunststof mantel en een opgedrukt 
nummer. De antraciete aansluiting is de nieuwe 
EASY!Lock-aansluiting. De zwarte aansluiting is voor 
de traditionele metrische schroefdraad. 

EASY!Lock-aansluiting 
Trapeziumschroef draad 
met vier gangen en 
conische borging

Opgedrukt nummer.  
Elke adapter heeft zijn eigen 
nummer. Eenduidig en 
 onverwisselbaar 

Antraciet = EASY!Lock  
Kleurcodering voor de 
EASY!Lock-aansluiting

Zwart = draadzijde M 22 × 1,5 
Kleurcodering voor traditionele 
draadaansluiting

Draadzijde M 22 × 1,5 
Metrische schroefdraad 
voor toebehoren zonder 
EASY!Lock

ALLES IS 
EENVOUDIG



Voor de verschillende verbindingen tussen hogedruk-
reiniger en sproeier en voor de vereiste voorwaartse 
en achterwaartse compatibiliteit zijn er in totaal 8 
 verschillende adapters beschikbaar. Zo wordt 
 gegarandeerd dat u elk apparaat en alle toebehoren 

moeiteloos kunt blijven gebruiken met de nieuwe 
 apparaten en  toebehoren met EASY!Lock-aansluitingen.  
In het  onderstaande overzicht ziet u alle adapters 
met hun toepassing.* 

* U kunt bijvoorbeeld elke hogedrukreiniger met een M 22 × 1,5-aansluiting met 
adapter 2 in een handomdraai aanpassen voor het nieuwe EASY!Lock-systeem.

ZO ZIEN PERFECTE  
VERBINDINGEN ERUIT
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De meestverkochte toebehoren vindt u in 
de onderstaande tabellen met naast elkaar 
het nieuwe en oude artikelnummer.  
Zekerheid in een oogopslag.

Nederland : www.karcher.nl/nl/adapterfinder

België : www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/adapterfinder-easy-lock

TOP  
TOEBEHOREN

 Pistolen en Servo Control

Productnaam oud bestelnr. nieuw bestelnr.

EASY!Force Advanced – 4.118-005.0

Easy Press 4.775-466.0 –

Servo Control tot 750 l/u 4.775-526.0 4.118-007.0

Servo Control 750–1100 l/u 4.775-470.0 4.118-008.0

Servo Control vanaf 1100 l/u 4.775-471.0 4.118-009.0

Hogedrukslangen

Productnaam oud bestelnr. nieuw bestelnr.

Hogedrukslang DN 6, 10 m, 250 bar 6.391-238.0 6.110-034.0

Hogedrukslang DN 6, 15 m, 250 bar 6.391-417.0 6.110-036.0

Hogedrukslang DN 8, 10 m, 315 bar 6.391-342.0 
6.390-025.0

6.110-031.0

Hogedrukslang DN 8, 15 m, 315 bar 6.390-185.0 6.110-033.0

Hogedrukslang DN 8, 20 m, 315 bar 6.390-171.0 6.110-032.0

Hogedrukslang DN 8, 10 m, 400 bar 6.388-083.0
6.391-351.0

6.110-038.0

Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar 6.390-208.0 6.110-028.0

Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar 6.390-027.0 6.110-027.0

Slangkoppeling 4.403-002.0 4.111-037.0

Spuitlansen

Productnaam oud bestelnr. nieuw bestelnr.

Spuitlans, draaibaar, 600 mm 4.760-664.0 4.112-007.0

Spuitlans, draaibaar, 840 mm 4.760-663.0 4.112-006.0

Spuitlans, draaibaar, 1050 mm 4.760-660.0 4.112-000.0

Spuitlans, draaibaar, 1550 mm 4.760-661.0 4.112-018.0

Spuitlans, draaibaar, 2050 mm 4.760-662.0 4.112-021.0

Extra handgreep – 4.321-380.0

Schroeffitting 4.402-002.0 4.111-038.0

Sproeiers

Productnaam oud bestelnr. nieuw bestelnr.

Power-sproeier 25050 2.883-399.0 2.113-023.0

Schroefdeel Power-sproeier 5.401-210.0 4.112-011.0

3-voudige sproeier 034 4.767-147.0 4.117-029.0

Vuilfrees Performance 035 4.767-230.0 4.114-019.0

Vuilfrees Professional 050 4.763-253.0 4.114-027.0

Speciale toebehoren

Productnaam oud bestelnr. nieuw bestelnr.

Schuimlans met tank 025 6.394-968.0 2.112-017.0

Schuimlans met tank 042 6.394-969.0 2.112-018.0

FR 30 Me 2.640-355.0 2.111-013.0

FRV 30 2.642-999.0 2.111-010.0

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Artikelnr. 4.111-029.0 
 
Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met  
EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting.

EASY!Lock – M 18 × 1,5 Artikelnr. 4.111-035.0 
 
Adapter voor bevestiging van spuitlansen met 
M 18 × 1,5- aansluiting en sproeiers met EASY!Lock.

EASY!Lock – M 18 × 1,5 Artikelnr. 4.111-036.0 
 
Adapter voor bevestiging van spuitlansen met EASY!Lock en 
sproeiers met M 18 × 1,5-aansluiting.

EASY!Lock – AVS Artikelnr. 4.111-032.0 
 
Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met AVS- 
wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Artikelnr. 4.111-033.0 
 
Adapter voor bevestiging van EASY!Force-pistool en spuitlansen 
met M 22 × 1,5-aansluiting.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Artikelnr. 4.111-034.0 
 
Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met 
M 22 × 1,5-aansluiting en EASY!Force-hogedrukpistool /   
hogedrukreinigers met EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Artikelnr. 4.111-030.0 
 
Adapter voor bevestiging van hogedrukreinigers / hogedruk-
pistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedrukslangen met 
EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 × 1,5 Artikelnr. 4.111-031.0 
 
Adapter voor bevestiging van hogedrukpistolen met  
M 22 × 1,5 en spuitlansen of Servo-Control-regelaars met 
EASY!Lock.
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Voor meer informatie :

België

Kärcher N.V.

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 (0)3 340 07 11 
Fax +32 (0) 3 314 64 43

info@be.kaercher.com

www.karcher.be

Nederland

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel. +31 (0)76-750 17 00 
Fax +31 (0)76-750 17 11

business@nl.kaercher.com 
www.karcher.nl


