RENHOLD I
BILBRANSJEN
Vår løsning for din bedrift

PROFESSIONAL | BILBRANSJEN

GODT
RENHOLD
ER HALVE
JOBBEN
Kärcher tilbyr rengjøringsløsninger som er tilpasset behovene
i de ulike områdene innen bilbransjen. I denne brosjyren finner
du en oversikt over et bredt utvalg av rengjøringsløsninger
vi anbefaler for din type bedrift og ditt behov.
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UTEOMRÅDE
Med perfekt renhold fremstår du som en kvalitetsbedrift.
Kärcher har smarte rengjøringsløsinger og produkter som
gjør jobben lekende lett.

KM 105/110 R G+KSSB

KM 85/50 R Bp

Sitte-på feiemaskin
■
■
■

Sitte-på feiemaskin

Roterende sidebørste
Innovativt og svært effektivt Tact filterrengjøringssystem
Teach-system for automatisk justering av hovedbørste

■
■
■

Tekniske data
Drift
Strøm (kW)

Kompakt design for maksimal manøvrering
Enkel og intuitiv å bruke
Sidebørste med justerbar hastighet

Tekniske data
Bensin
6,5

Drift

Elektrisk motor (likestrøm)

Strøm (W)

1000

Maks. ytelse med 1/2 sidebørster (m²/tim)

7350 / 10150

Maks. ytelse med 1/2 sidebørster (m²/tim)

5100 / 6510

Arbeidsbredde med 1 eller 2 børster (mm)

1050 / 1450

Arbeidsbredde med 1 eller 2 børster (mm)

850 / 1085

Beholderkapasitet (l)
Kjørehastighet (km/h)
Vekt (kg)

110
7
469,1

Beholderkapasitet (l)

50

Kjørehastighet (km/h)

6

Vekt (kg)

Utstyr

Utstyr

Automatisk filterrengjøring

Manuelt filterrengjøringssystem, Flytende hovedbørste,
Justerbar sugekraft

Artikkelnummer 0.300-200.0

Artikkelnummer 1.351-126.0

177,5

Anbefalt tIlbehør

Venstre sidebørste KM 85/50 R
Artikkelnummer 2.852-321.0
Signallampe med roterende lys
Artikkelnummer 2.852-500.0

4

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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UTEOMRÅDE

KM 75/40 W P

KM 70/30 C Bp Pack Adv

Gå-bak feiemaskin
■
■
■
■

Profesjonell manuell feiemaskin

Avfallsbeholder med skyvehåndtak
Utskifting av rullebørste uten verktøy
Effektivt filterrensesystem med mekanisk filterrengjøring
Enkel å vedlikeholde

■
■
■
■
■
■

Tekniske data
Drift

Profesjonell manuell feiemaskin

Med lader og batterier (Bp Pack-versjon)
Elektrisk drevet hovedfeierrulle og sidebørste
Rullebørste og sidebørster justeres kontinuerlig
Justerbart skyvehåndtak
Brukervennlig EASY-Operation konsept
Enkel å transportere

■
■
■
■
■
■

Tekniske data
4-takts bensinmotor/ Honda

Kapasitet (m²/tim)
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KM 70/20 C

3375

Drift
Kapasitet (m²/tim)

Drift på hovedbørste
Justerbart skyvehåndtak
Stor avfallsbeholder
Rullebørste drevet av begge hjul
Skyvhåndtaket kan justeres i tre stillinger
Rullebørste og sidebørster justeres kontinuerlig

Tekniske data
Manuell
2800

Drift
Kapasitet (m²/tim)

Manuell
2800

Arbeidsbredde (mm)

550

Arbeidsbredde (mm)

480

Arbeidsbredde (mm)

480

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)

750

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)

700

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)

700

Beholderkapasitet (l)

40

Beholderkapasitet (l)

42

Beholderkapasitet (l)

42

Filterflate (m²)

1,8

Vekt (kg)

48

Vekt (kg)

22

Vekt (kg)

84

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Justerbar rollerbørste, Manuelt filterrengjøringssystem,
Nedfellbart skyvehåndtak, Vakuum

Fint støvfilter, Justerbar rollerbørste, Nedfellbart skyvehåndtak

Fint støvfilter, Manuell børstedrift, Justerbar rollerbørste,
Nedfellbart skyvehåndtak

Artikkelnummer 1.049-205.0

Artikkelnummer 1.517-213.0

Artikkelnummer 1.517-106.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Børste, hard 550 mm, hvit
Artikkelnummer 6.906-885.0

Avfallsplukker
Artikkelnummer 2.640-908.0

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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UTSTILLINGSLOKALE
Desto mer det skinner, desto mer selger du.
Med rengjøringsløsninger fra Kärcher skinner
utstillingslokalet like mye som bilene du selger.

T 12/1 eco!efficiency

T 7/1 Classic

Støvsuger
■
■
■
■

Støvsuger

Redusert strømforbruk
Plug-in strømkabel
Lavt støynivå
Enkelt vedlikehold

■
■
■
■
■

Tekniske data
Luftmengde (l/s)

Tekniske data
46

Luftmengde (l/s)

40

Vakuum (mbar / kPa)

185 / 18,5

Vakuum (mbar / kPa)

235 / 23,5

Beholderkapasitet (l)

12

Beholderkapasitet (l)

7,5

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

8

Redusert støynivå
Ekstremt lett (<3,5 kg)
Sterk sugekraft
Hovedfilterkurv for optimal støvseparasjon
Maksimal sugekraft med minimalt energiforbruk

maks. 500
6,4

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Utstyr

Utstyr

Filterpose Fleece, Gulvmunnstykke med pedal 285 mm

Filterpose Fleece, Gulvmunnstykke med pedal 270 mm

Artikkelnummer 1.355-135.0

Artikkelnummer 1.527-181.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Parkettmunnstykke D360 NW35
Artikkelnummer 2.889-196.0

Parkettmunnstykke D360 NW35
Artikkelnummer 2.889-196.0

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no

maks. 850
3,5
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UTSTILLINGSLOKALE

WPD 200 Advanced S - hvit

BR 45/22 C

Vannautomat
■
■
■
■
■

Kompakt gulvvaskemaskin

Leverer inntil 6 typer vann av hygienisk drikkekvalitet
Blant annet kullsyreholdig vann
Patentert termisk desinfeksjon
innovativt filterkonsept
Berøringsdisplay
God plass til drikkebeholder

■
■
■
■
■
■
■

Tekniske data

Tekniske data

Kjølevæske

R134a

Mengde kjølevæske (kg)

0.1

Fyllhøyde (mm)
Dimensjoner (L × B × H) (mm)

Høydejusterbart ratt
Effektiv og smidig
Dreibart børstehode
Forfeifunksjon
Maksimal manøvrerbar
Lav driftsstøy
Batteridrevet - LI-ion batterier

300
528 × 365 × 465

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)

500

Kapasitet (m²/tim)

1800

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
Børstehastighet (o/min)
Batterispenning (V / Ah)
Nominell inngangseffekt (W)

22 / 22
750–1050
25,2 / 42
opp til 550

Vekt (kg)

Utstyr

Utstyr

Hygienisk rengjøring termisk, Vannavgivelsesventil med
kontaktbeskyttelse, Posisjonshjelp for drikkekopper,
Dråpebrett med nivåindikator

Rollerbørste, 2-tanksystem, Batteri og innebygget lader inkludert,
Rett nal, Variabelt kontakttrykk, Lett å transportere i trapper

Artikkelnummer 1.024-934.0

Artikkelnummer 1.783-460.0
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51,1
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TACT SYSTEM

ET SPØRSMÅL
OM TACT
Fint støv er helsefarlig. For å sikre at du har den beste
beskyttelsen mot fint støv, har vi gjort Tact-systemet vårt
enda bedre. Resultatet er en kraftig Tact-støvsuger med
svært effektiv filterrengjøring og en verdensomspennende
unik filterlevetid på 180 kg fint støv (mineralstøv kategori
A) til filteret må rengjøres manuelt. Dette resulterer i enda
lengre perioder med uavbrutt drift med konstant sugekraft og bedre beskyttelse mot fint støv. www.karcher.no
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VERKSTED
Godt renhold øker sikkerheten og gir inntrykk av kvalitet
og seriøsitet. Med Kärchers rengjøringsløsninger imponerer
du både kunder og ansatte.

NT 65/2 Ap

NT 30/1 Tact Te

Støv- og vannsuger
■
■
■

Støv- og vannsuger

Semiautomatisk filterrens
Flatfilter (støvklasse M)
Integrert tappeslange (oljebestandig)

■
■
■
■
■

Tekniske data
Luftmengde (l/s)

PES flatplissert filter
Helautomatisk filterrengjøring
Antistatisk system
Automatisk av/på bryter
Kan oppgraderes med M-filter og antistatisk slange
for tre- og steinstøv

Tekniske data
2 × 74

Luftmengde (l/s)

74

Vakuum (mbar / kPa)

254 / 25,4

Vakuum (mbar / kPa)

254 / 25,4

Beholderkapasitet (l)

65

Beholderkapasitet (l)

30

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

maks. 2760
20

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Utstyr

Utstyr

Filterpose Papir, Fugemunnstykke, Flatefilter Papir

Filterpose Fleece, 1 stk, Fugemunnstykke, Flatefilter PES,
Kobling for elektrovektøy

Artikkelnummer 1.667-291.0

Artikkelnummer 1.148-211.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Gulvmunnstykke NW 40
Artikkelnummer 6.906-383.0

Antistatisk slange NW
Artikkelnummer 2.889-137.0

Sugeslange ID 41
Artikkelnummer 4.440-728.0

Bilrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0

Bilmunnstykke NW 40
Artikkelnummer 6.900-952.0

Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0

1380
13,5

Verktøyadapter med gummifeste og luftstrømskontroll DN 35
Artikkelnummer 2.889-151.0

14

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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VERKSTED

NYHET

NT 22/1 Ap

B 40 W Bp DOSE

Støv- og vannsuger
■
■
■

Gå-bak gulvvaskemaskin

Effektiv semiautomatisk filterrens
Sugeinntaket i toppen av maskinen letter jobben
når du skal tømme beholdere
Fuktbestandig PES-patronfilter

■
■
■
■
■
■
■
■

Tekniske data
Luftmengde (l/s)

255 / 25,5

Beholderkapasitet (l)

22

Vekt (kg)

1300
5,7

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)
Kapasitet (m²/tim)
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
Børstehastighet (o/min)
Batterispenning (V)
Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

B 110 R

Gå-bak gulvvaskemaskin

Gå-bak-gulvvaskemaskin (40 l) med drift
Rollerbørster
55 cm arbeidsbredde
KIK-system,
Vedlikeholdsfritt batteri (105 Ah)
Tankskyllesystem
Doseringsenhet for rengjøringsmidler
Automatisk etterfylling

■
■
■

Sitte-på gulvvaskemaskin

Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
Med velprøvd og testet børstehode i støpt aluminium

■
■
■
■
■

Tekniske data
71

Vakuum (mbar / kPa)

Nominell inngangseffekt (W)

BD 70/75 W Classic Bp

Tekniske data
850
3300
40 / 40
1200
24
maks. 1300
88

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)
Kapasitet (m²)
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
Børstehastighet (o/min)
Batterispenning (V)
Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Børstehode i støpt aluminium
Sugenal i støpt aluminium
Fjærbelastet sideskurebørste
Fartstilpasset dosering av vann
Svært stillegående

Tekniske data
1030

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)

3550

Kapasitet (m²/tim)

650-750,
3900-4500

75 / 75

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)

110/110

180

Børstehastighet roller/disk (o/min)

600-1300/180

24
maks. 1850
110

Batterispenning (V )
Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Filterpose Fleece, Fugemunnstykke

Rollerbørster

2-tanksystem, Variabelt kontakttrykk

Støtdemper i front, Auto-fill, Lys, Ny type sugenal
i støpt aluminium (940 mm)

Artikkelnummer 1.378-600.0

Artikkelnummer 1.533-210.2

Artikkelnummer 1.127-013.0

Artikkelnummer 1.161-400.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Sugeslange NW35 4.0m
Artikkelnummer 2.889-135.0

Rollerbørste
Artikkelnummer 4.762-411.0

FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 10 L
Artikkelnummer: 6.296-049.0

Bilrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0

Fylleslange
Artikkelnummer 6.680-124.0

24
X
462

Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0
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Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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VERKSTED

BR 45/22 C

IB 7/40 Advanced

Kompakt gulvvaskemaskin
■
■
■
■
■
■
■

Rengjøring med tørris

Høydejusterbart ratt
Effektiv og smidig
Dreibart børstehode
Forfeifunksjon
Maksimal manøvrerbar
Lav driftsstøy
Batteridrevet - LI-ion batterier

■
■
■
■
■
■
■

Tekniske data
500

Kapasitet (m²/tim)

1800

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)

Batterispenning (V / Ah)
Nominell inngangseffekt (W)

■
■
■

22 / 22
750–1050

Effekt (kW)
Lydnivå (dB(A))
Tørrisforbruk (kg/h)
Vekt uten tilbehør (kg)

Trommel, veggfeste og svivel i rustfritt stål aisi 304
50 m slange
200 BAR 1300

Legering

99

■

For påføring av høyalkemisk kjemi, petrolstoff
og tyntflytende smøreolje

Tekniske data

Tekniske data
0,6

Kjemisprøyte rustfri 24 l
Kjemisprøyte

Høytrykkstrommel

Betjening på avtrekkspistolen
Olje- og vannseparator
For interne trykkluftnett
Oversiktlig display
Automatisk tømming av gjenværende tørris
Utmerket mobilitet
Tørriscontainer i glassfiber-armert plast (GAP-container)

Tekniske data

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)

Børstehastighet (o/min)

Slangetrommel rustfri - vegg

Rustfritt stål aisi 304

Legering

Rustfritt stål aisi 304

Beholder

24 l

15–50
93

25,2 / 42
opp til 550

Vekt (kg)

51,1

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Rollerbørste, 2-tanksystem, Batteri og innebygget lader inkludert,
Rett nal, Variabelt kontakttrykk, Lett å transportere i trapper

Flatstråledyse, Stråleslange, 7m, med elektrisk forbindelse
og hurtigkupling, Bytt enkelt mellom luft og luft + tørris,
Tilkobling for jording av maskiner, Integrert olje- og vannskiller

Trommel, veggfeste og svivel. 50 meter slange.

Nivåmåler, Antispruttrakt, 7,5 m spiralslange, Sprøytepistol,
Lanse med munnstykke, Slep/2xhjul, Sikkerhetsventil kalibrert
til maks 7 BAR.

Artikkelnummer 1.783-460.0

Artikkelnummer 1.574-002.0

Artikkelnummer 9.549-248.0

Artikkelnummer 9.549-960.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Rollerbørste
Artikkelnummer 4.762-407.0

Munnstykke med flat stråle, kort
Artikkelnummer 4.574-040.0

Fylleslange
Artikkelnummer 6.680-124.0

Munnstykke med rund stråle, langt
Artikkelnummer 4.574-037.0
Pelletsknuser
Artikkelnummer 4.574-026.0
Slangetralle
Artikkelnummer 6.574-280.0
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LAGER
Kärcher har rengjøringsløsninger for alle typer lager.
Våre maskiner løser jobben raskt og effektivt,
øker arbeidssikkerheten, sikrer produktkvaliteten
og reduserer risikoen for ulykker.

KM 85/50 R Bp

KM 75/40 W Bp Pack

Sitte-på feiemaskin
■
■
■

Gå-bak feiemaskin

Kompakt design for maksimal manøvrering
Enkel og intuitiv å bruke
Sidebørste med justerbar hastighet

■
■
■
■

Tekniske data
Drift

Tekniske data
Elektrisk motor (likestrøm)

Strøm (W)

1000

Maks. ytelse med 1/2 sidebørster (m²/tim)

5100 / 6510

Arbeidsbredde med 1 eller 2 børster (mm)

850 / 1085

Beholderkapasitet (l)

50

Kjørehastighet (km/h)

6

Vekt (kg)

20

Avfallsbeholder med skyvehåndtak
Utskifting av rullebørste uten verktøy
Effektivt filterrensesystem med mekanisk filterrengjøring
Enkel å vedlikeholde

177,5

Drift
Kapasitet (m²/tim)

Elektrisk motor (likestrøm)
3375

Arbeidsbredde (mm)

550

Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)

750

Beholderkapasitet (l)

40

Filterflate (m²)

1,8

Vekt (kg)

124

Utstyr

Utstyr

Manuelt filterrengjøringssystem, Flytende hovedbørste,
Justerbar sugekraft

Justerbar rollerbørste, Manuelt filterrengjøringssystem,
Nedfellbart skyvehåndtak, Batteri og innebygget lader inkludert, Vakuum

Artikkelnummer 1.351-126.0

Artikkelnummer 1.049-207.0

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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LAGER

BD 70/75 W Classic Bp

B 40 W Bp DOSE

Gå-bak gulvvaskemaskin
■
■
■

Gå-bak gulvvaskemaskin

Ekstremt robuste og holdbare komponenter for tøff bruk
Svært enkelt og intuitivt betjeningskonsept
Med velprøvd og testet børstehode i støpt aluminium

■
■
■
■
■
■
■
■

Tekniske data
Arbeidsbredde, oppsuging (mm)
Kapasitet (m²)
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
Børstehastighet (o/min)
Batterispenning (V)
Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Utstyr

Kompakt gulvvaskemaskin

Gå-bak-gulvvaskemaskin (40 l) med drift
Diskbørste
51 cm arbeidsbredde
KIK-system,
Vedlikeholdsfritt batteri (105 Ah)
Tankskyllesystem
Doseringsenhet for rengjøringsmidler
Automatisk etterfylling

■
■
■
■
■
■
■

Tekniske data
1030

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)

3550

Kapasitet (m²/tim)

75 / 75
180
24 / maks. 1850
110

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
Børstehastighet (o/min)
Batterispenning (V)
Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Utstyr

2-tanksystem, Variabelt kontakttrykk

Artikkelnummer 1.127-013.0

BR 45/22 C

Høydejusterbart ratt
Effektiv og smidig
Dreibart børstehode
Forfeifunksjon
Maksimal manøvrerbar
Lav driftsstøy
Batteridrevet - LI-ion batterier

Tekniske data
850
3060
40 / 40

Arbeidsbredde, oppsuging (mm)
Kapasitet (m²/tim)

Børstehastighet (o/min)

24 / -

Batterispenning (V / Ah)

93

1800

Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)

180

maks. 1300

500

Nominell inngangseffekt (W)

22 / 22
750–1050
25,2 / 42
opp til 550

Vekt (kg)

51,1

Utstyr
Rollerbørste, 2-tanksystem, Batteri og innebygget lader inkludert,
Rett nal, Variabelt kontakttrykk, Lett å transportere i trapper

Artikkelnummer 1.533-210.2

Artikkelnummer 1.783-460.0

Anbefalt tIlbehør

Rollerbørste
Artikkelnummer 4.762-407.0
Fylleslange
Artikkelnummer 6.680-124.0
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Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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BILVASKESYSTEMER

RENT
KJØRETØY
Du vet hva du ønsker deg; Det ideelle bilvaskesystemet for innvendig og utvendig vask av bilen.
Designet for å være svært effektiv, ha lang levetid, gi perfekte rengjøringsresultater, forbruke
lite vann og være miljøvennlig. Våre vaskesystemer er akkurat det du trenger:
skreddersydd nøyaktig etter dine behov. www.karcher.no
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25

BILVASKEMASKINER
Det perfekte utgangspunktet for et strålende resultat. Når det
gjelder bilvask er det svært viktig med fleksibilitet, hurtighet
og effektivitet, og selvfølgelig et perfekt vaskeresultat. Kärchers
bilvaskemaskin kan tilpasses kundens ønsker, krever lite
vedlikehold og har lang levetid. Det gir lavere kostnader
og høyere fortjeneste.

CB 3

CWB 3 Klean!Star

Bilvaskemaskin

Bilvaskemaskin

Vår bilvaskemaskin CB 3 er fleksibel, rask og økonomisk på én
gang, og forener møter alle krav kundene har til en bilvask.
■
■

■

■

Bilvask blir en opplevelse med vår CWB 3 Klean!Star iQ
bilvaskemaskin med 3 børster. Unike funksjoner og designalternativer fascinerer selv de mest krevende kundene.

Vannsparingsmodus: CB 3 trenger kun 20 liter rent vann (vanngjenvinning). Kostnadsreduksjon for eier.
Innebygget høytrykkspumpe: Kraftig høytrykksenhet (1300 l/t,
70 bar) er innebygget i portal. Plassbesparende, trenger mindre
plass til teknisk rom.
Ekspressvask for vask av flere kjøretøy: Mulig å vaske mange
biler på kortere tid med hurtigvaskprogram. Veldig lav eller
ingen ventetid fører til høyere kundetilfredshet.
Opti Drop Stop: Innovasjonen ”Opti Drop Stop” forhindrer at
vann drypper ned på kjøretøyet etter vask. Garanterer perfekt
tørkeresultat.

Tekniske data

■
■
■

Utvidet konturbredde ved speil og hjulvaskhøyde: Mer plass
for sikker og komfortabel plassering av kjøretøyet.
Passer for kjøretøyer i forskjellige størrelser.
Integrert vannbesparende funksjon: Beskytter verdifulle
ressurser. Senker driftskostnadene.
Intelligent rammekonsept: For sikker og tidsbesparende
installasjon av systemet. Lavere kostnader for installasjon.
Eksakt tilpasning av børster til kjøretøyets kontur og felger
gir utmerkede rengjøringsresultater.

Tekniske data

Vaskehøyde (mm)

26

■

2300

Vaskehøyde (mm)

2100

Vanntilkobling (volum) (l/m)

50

Vanntilkobling (volum) (l/m)

80

Vanntilkobling (trykk) (bar)

4–6

Vanntilkobling (trykk) (bar)

4

Strømforsyning (Ph / V / Hz)

3 / 400 / 50

Strømforsyning (Ph / V / Hz)

3 / 400 / 50

Utstyr

Utstyr

Maskinen kan kundetilpasses. Ta kontakt for å få en maskinløsning
som dekker dine kunders behov.

Maskinen kan kundetilpasses. Ta kontakt for å få en maskinløsning
som dekker dine kunders behov.

Artikkelnummer 1.534-003.2

Artikkelnummer 1.534-100.2

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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PERFEKT
RESULTAT
PÅ 10
MINUTTER
INGEN UTFORDRING
Varmtvannsvaskere med høyttrykk
kaster ikke bort tiden.
Se hele utvalget på karcher.no

28

29

RENGJØRING
AV KJØRETØY
Profesjonell rengjøring av biler - Kärcher tilbyr fleksibilitet,
fra selvvask av personbil til vask av nyttekjøretøy.

HDS 10/20-4 M

HDS 12/18-4 S

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann
■
■
■
■
■
■
■

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann

Økonomisk eco!efficiency modus
2 kjemibeholdere
Trefaset vannavkjølt motor
4-polet saktegående vannavkjølt pumpe
for ekstra lang holdbarhet.
Keramisk coating av stemplene med høy slitestyrke
for hyppig bruk og lang levetid
Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser brukertretthet og gir markedets beste brukeropplevelse.
Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store
besparelser og raskt inntjening av investeringen
i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.

Tekniske data
Strømforsyning (Ph / V / Hz)
Effekt (kW)
Vannmengde (l/time)
Maks vannmengde (l/time)

■
■
■
■
■

To lanser kan benyttes samtidig
2 kjemibeholdere
Økonomisk eco!efficiency modus
Keramisk coating av stemplene med høy slitestyrke
for hyppig bruk og lang levetid
Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser brukertretthet og gir markedets beste brukeropplevelse.
Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store
besparelser og raskt inntjening av investeringen
i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.

Tekniske data
3 / 230 / 50
7,8
500–1000
1300

Strømforsyning (Ph / V / Hz)
Effekt (kW)
Vannmengde (l/time)
Maks vannmengde (l/time)

Arbeidstrykk (bar / MPa)

30–200 / 3–20

Arbeidstrykk (bar / MPa)

Arbeidstrykk (bar / MPa)

30–200 / 3–20

Vekt (kg)

Vekt (kg)
Temp (0C)

30

■

165,3

Temp (0C)

3 / 230 / 50
8,4
600–1200
1500
30–180 / 3–18
183
Maks 155

Maks 155

Utstyr

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank, Høytrykkspistol EASY!Force
Advanced, Høytrykksslange 10 m, Longlife (lang levetid), Strålerør/
Spraylanse 1050 mm, Servobetjening, Kraftdyse, Tørrkjøringsbeskyttelse

Rengjøringsmiddelfunksjon 20 + 10 l tank, Høytrykkspistol EASY!Force
Advanced, Høytrykksslange 10 m, Longlife (lang levetid), Strålerør/
Spraylanse 1050 mm, Servobetjening, Kraftdyse, Tørrkjøringsbeskyttelse

Artikkelnummer 1.071-901.0

Artikkelnummer 1.071-915.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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BILVASK

HDS 8/18-4 C

HDS 7/16 C

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann
■
■
■
■
■
■

Profesjonell høytrykksvasker varmtvann

Økonomisk eco!efficiency modus
Vribryter for ulike innstillinger
Firepolet vannavkjølt motor
Keramisk coating av stemplene med høy slitestyrke
for hyppig bruk og lang levetid
Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser
brukertretthet og gir markedets beste brukeropplevelse.
Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store
besparelser og raskt inntjening av investeringen
i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.

■
■
■
■
■

Tekniske data
Strømforsyning (Ph / V / Hz)
Effekt (kW)
Vannmengde (l/time)
Maks vannmengde (l/time)
Arbeidstrykk (bar / MPa)
Vekt (kg)

HD 10/25 S X Plus
Profesjonell høytrykksvasker kaldtvann

Økonomisk eco!efficiency modus
Vribryter for ulike innstillinger
Kraftig trefaset motor
Ergonomisk EASY!Force høytrykkspistol som reduser
brukertretthet og gir markedets beste brukeropplevelse.
Meget lavt drivstoff-forbruk som over tid gir store
besparelser og raskt inntjening av investeringen
i kvalitet som en slik solid varmtvannsvasker er.

■
■
■
■

Tekniske data
3 / 230 / 50
6
300–800
1000
30–180 / 3–18
122

Strømforsyning (Ph / V / Hz)

3 / 230 / 50
4,7
270–660

Maks vannmengde (l/time)
Arbeidstrykk (bar / MPa)
Vekt (kg)

Profesjonell høytrykksvasker kaldtvann

Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol
og EASY!Lock hurtigkobling.
Høy rengjøringskapasitet og brukerkomfort
4-polet vannavkjølt elektrisk motor.
Trippeldyse for rask og enkel justering av vannstrålen

■
■
■

Tekniske data

Effekt (kW)
Vannmengde (l/time)

HD 6/15 MX Plus

900
30–160 / 3–16
103,7

Strømforsyning (Ph / V / Hz)
Effekt (kW)
Vannmengde (l/time)
Maks vannmengde (l/time)
Arbeidstrykk (bar / MPa)
Vekt (kg)

3-sylindret aksialpumpe med stempler i herdet rustfritt stål
Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol
og EASY!Lock hurtigkobling.
Automatisk trykkavlastning og inntil 20 % høyere
energieffektivitet

Tekniske data
3 / 230 / 50
9,2
500–1000
1200
30–250 / 3–25

Strømforsyning (Ph / V / Hz)

1 / 230 / 50

Effekt (kW)
Vannmengde (l/time)
Arbeidstrykk (bar / MPa)
Vekt (kg)

3,1
560
150 / 15
31,8

77,4

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon , Høytrykkspistol EASY!Force Advanced,
Høytrykksslange 10 m, Strålerør/ Spraylanse 1050 mm, Servobetjening,
Kraftdyse

Rengjøringsmiddelfunksjon , Høytrykkspistol EASY!Force Advanced,
Strålerør/ Spraylanse 1050 mm, Kraftdyse

Rengjøringsmiddelfunksjon , Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykksslange 20 m, Strålerør/ Spraylanse 1050 mm, Servobetjening,
Kraftdyse, Rotojet-dyse/ Turbodyse, Slangetrommel

Høytrykkspistol EASY!Force, Høytrykksslange 15 m, Premium kvalitet,
Strålerør/ Spraylanse 840 mm, Kraftdyse, Rotojet-dyse/ Turbodyse, Slangetrommel

Artikkelnummer 1.174-902.0

Artikkelnummer 1.173-901.0

Artikkelnummer 1.286-928.0

Artikkelnummer 1.150-931.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Skumlanse med mengdejustering
Artikkelnummer: 2.112-017.0

Skumlanse TR (uten servo)
Artikkelnummer 4.112-053.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0

Overflaterengjører til verksted og inngangsparti: FRV 30
Artikkelnummer: 2.111-010.0

Høytrykksslange Longlife EASY!Lock, 20 m, DN 8
Artikkelnummer 6.110-027.0
Hurtigkobling
Artikkelnummer 2.115-000.0
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust
Artikkelnummer 4.113-004.0
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Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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BILVASK

HD 5/15 CX *EU

HD 9/18-4 ST

Profesjonell høytrykksvasker kaldtvann
■
■
■

8/18 - 4 M ST

Stasjonær høytrykksvasker

Automatisk trykkavlasting
For horisontal og vertikal bruk
Spar tid og krefter med EASY!Force høytrykkspistol og
EASY!Lock hurtigkobling.

■
■
■
■
■

Stasjonær kaldvannsvasker

Stasjonært høytrykkssystem
Konfigurasjon etter individuelle kundekrav
Korte oppsettstider
Svært kompakt
Plassbesparende

■
■
■
■

Tekniske data
Strømforsyning (Ph / V / Hz)

Tekniske data
1 / 230 / 50

Effekt (kW)

2,8

Strømforsyning (Ph / V / Hz)

500

Vannmengde (l/time)

Maks vannmengde (l/time)

720

Arbeidstrykk (bar / MPa)

Arbeidstrykk (bar / MPa)
Vekt (kg)

150 / 15

Tekniske data
3 / 400 / 50

Effekt (kW)

Vannmengde (l/time)

Robust, 4-polet saktegående 3-fas motor
Pumpeenhet i robust plastchassis med 3-punkts
oppheng for montering på vegg
Automatisk trykkavlastning og inntil 20 %
høyere energieffektivitet
Leveres uten tilbehør som lanse, pistol og slange
da dette må tilpasses til ønsket bruk.

6,8
460–900
40–180 / 4–18

Vekt (kg)

62,5

Strømforsyning (Ph / V / Hz)

3 / 230 / 50

Effekt (kW)

4,6

Vannmengde (l/time)
Arbeidstrykk (bar / MPa)

760
30–180 , maks 220

Vekt (kg)

39,3

28,1

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon Oppsug, Høytrykkspistol EASY!Force,
Høytrykksslange 15 m, Strålerør/ Spraylanse 840 mm, Manuell,
Slangetrommel

Høytrykkspistol EASY!Force Advanced, Høytrykksslange 10 m, Manuell

Automatisk stopp, Servobetjening

Artikkelnummer 1.520-935.0

Artikkelnummer 1.524-950.2

Artikkelnummer 1.524-983.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Skumlanse TR (uten servo)
Artikkelnummer 4.112-053.0

Skumlanse Basic TR
Artikkelnummer 4.112-055.0

Tilbehørssett inkludert pistol, lanse og 10 m høytrykkslange
Artikkelnummer 9.549-057.0

Høytrykksslange Longlife EASY!Lock, 20 m, DN 8
Artikkelnummer 6.110-027.0
Hurtigkobling
Artikkelnummer 2.115-000.0
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust
Artikkelnummer 4.113-002.0
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Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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EASY!Force

TA DET ROLIG
EASY!Force HP triggerpistol krever minimal holdestyrke og avlaster dermed ledd,
muskler og resten av kroppen når du jobber med høyttrykk. EASY!Force krever
minimal holdestyrke og lar deg jobbe effektivt uten å bli sliten.

36
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INTERIØRRENGJØRING
Tilby kundene dine mer - Profesjonell klargjøring av bilen
bygger grunnlag for kundeloyalitet. Med Kärchers tekstilrensere
og støvsugere fjerner du enkelt selv gjenstridig smuss fra seter,
tepper og annen tekstil.

PUZZI 8/1 C med hånddyse

HV 1/1 Bp As

Profesjonell Møbelrenser/ Tepperenser
■
■
■

Kraftig batteridrevet håndstøvsuger

Kraftig oppsug som gir meget lav restfuktighet. Det gir kort
tørketid og dermed ventetid før objektet igjen kan taes i bruk.
Stor fotbryter
Oppbevaring av tilbehør for hånddyse

Tekniske data
Luftmengde (l/s)
Vakuum (mbar / kPa)

■
■
■

Bruksspesifikt tilbehør for bilrengjøring
og leverandører av vedlikeholdstjenester
Energibesparende eco!efficiency modus
Tidsbesparende hurtiglader

Tekniske data
61
230 / 23

Beholderkapasitet (l)
Motoreffekt (batterimodus) (W)

Sprøytemengde (l/min)

1

Spenning (V)

Sprøytetrykk (bar)

1

Standard diameterbredde

Vekt (kg)

Utstyr

9,8

Vekt (kg)

0,9
115
18
DN (Nominell diameter) 35
1,8

Utstyr

Dusjeslange med integrert vannføring 2,5 m, Håndverktøy,
Møbelmunnstykke

Artikkelnummer 1.100-225.0

Artikkelnummer 1.394-223.0

Anbefalt tIlbehør

Sprayekstraksjonsslange ID 32
Artikkelnummer 6.391-411.0
Fugemunnstykke
Artikkelnummer 4.130-010.0
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Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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INTERIØRRENGJØRING

NT 30/1 Ap L

NT 22/1 Ap

Støv- og vannsuger
■
■
■

Støv- og vannsugere

Semiautomatisk filterrens
Flatefilter med filterboks/ filterkassett
Fleksibel slange og oppbevaring for strømledning.

■
■
■

Tekniske data
Luftmengde (l/s)

NT 22/1 Ap Bp Pack
Batteridrevet våt- og tørrstøvsuger

Effektiv semiautomatisk filterrens
Sugeinntaket i toppen av maskinen letter
jobben når du skal tømme beholdere
Fuktbestandig PES-patronfilter

■
■
■

Tekniske data
74

Luftmengde (l/s)

Kraftig 36 V Kärcher Battery Power+ batteri
Effektiv semiautomatisk filterrens
Flatefilter med filterboks/ filterkassett

Tekniske data
71

Luftmengde (l/s)

57

Vakuum (mbar / kPa)

254 / 25,4

Vakuum (mbar / kPa)

255 / 25,5

Vakuum (mbar / kPa)

152 / 15,2

Beholderkapasitet (l)

30

Beholderkapasitet (l)

22

Beholderkapasitet (l)

22

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

1380
11,8

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

1300
5,7

Nominell inngangseffekt (W)
Vekt (kg)

Utstyr

Utstyr

Utstyr

Filterpose Fleece, Fugemunnstykke, Flatefilter Papir

Filterpose Fleece, Fugemunnstykke

Filterpose Fleece, Fugemunnstykke, Flatefilter Papir

Artikkelnummer 1.148-221.0

Artikkelnummer 1.378-600.0

Artikkelnummer 1.528-120.0

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Anbefalt tIlbehør

Antistatisk slange NW
Artikkelnummer 2.889-137.0

Sugeslange NW35 4.0m
Artikkelnummer 2.889-135.0

Patronfilter PES
Artikkelnummer 2.889-219.0

Bilrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0

Bilrengjøringssett
Artikkelnummer 2.862-166.0

Filterposer i fleece 5ST
Artikkelnummer 2.889-217.0

Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0

Bilmunnstykke DN 35
Artikkelnummer 6.906-108.0

575
8,6

Mikrofiberklut
Premium mikrofiberklut - blå
■

Patronfilter PES
Artikkelnummer 2.889-219.0
Filterposer i fleece 5ST
Artikkelnummer 2.889-217.0

Strikket mikrofiberklut med imponerende
smussoppsamlingsevne.

Tekniske data
Farge

Blå

Antall (stk)

10

Mål (cm)

40x40

Artikkelnummer 3.338-276.0

40

Du finner flere originaltilbehør på karcher.no
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VASKESYSTEM FOR LASTEBILER

SKINNENDE
RESULTATER
For rengjøring av nyttekjøretøyer trenger du systemer med en rent helseregnskap. Vi tilbyr perfekt
tilpassede systemer som kan løse enhver utfordring, slik at du kan rengjøre lastebiler og busser i alle
størrelser. Effekten er umiddelbart synlig, og systemene er økonomisk effektive. www.karcher.no
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Artikkel-

størrelse

pr. pk

nummer

Manuell - vedlikeholdsrengjøring
Gulvvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring

Svakt alkalisk
pH: 9

1l

12

6.295-913.0

2,5 l

4

6.295-915.0

10 l

1

6.295-914.0

2,5 l

4

6.295-846.0

10 l

1

6.295-174.0

20 l

1

6.295-409.0

500 ml

6

6.295-490.0

Svakt alkalisk
pH: 10,5

2,5 l

4

6.295-587.0

10 l

1

6.295-082.0

Alkalisk
pH: 13,3

10 l

1

6.295-545.0

20 l

1

6.295-546.0

Svakt alkalisk
pH: 9,9

5l

1

6.295-596.0

Utstillingslokale

n t ai

ni n g g r e a

se

Rengjøring
Vedlikeholdsrengjøring

Alkalisk
pH: 11,4

y-to-separate
eas

u s e d o n st ai

i n e r al o i l

FloorPro Gulvvaskemiddel, RM 755 ES
Ekstra lavtskummende rengjøringsmiddel til
rengjøring av gulv. Tørker helt stripefritt
og er ideelt for høyglans steingulv.

dm

ns

co

an

u s e d o n st ai

i n e r al o i l

y-to-separate
eas

ns

co

dm

FloorPro Multi rengjøringsmiddel RM 756
Universelt og økonomisk rengjøringsmiddel med høy
fuktevne. Egner seg godt for mekanisk og manuell
rengjøring av gulv og overflater.

Rengjørings- og pleiemidler fra Kärcher er like allsidige
og kraftige som maskinene de brukes i, fordi de er spesielt
utviklet for bruk med Kärcher rengjøringsmaskiner.
Bare på denne måten kan ytelsen til systemet, bestående
av maskin og rengjøringsmiddel, utnyttes fullt ut.

Antall

Egenskaper

n t ai

ni n g g r e a

an

KJEMI

BeholderAnvendelse

se

Universal flekkfjerner RM 769
For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt underlag.
Fjerner olje, tjære, skokrem, lim, etc., fra løsemiddelbestandige overflater.

Manuell

FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske
fliser RM 753
Rengjøringsmiddel for keramiske fliser, som
løser opp olje, fett og mineralflekker.
Svekker ikke antiskli egenskapene til flisene.
Fri fra tensider og enkel å skille.

Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring
Gulvvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring
Manuell - vedlikeholdsrengjøring
Manuell dyprengjøring

pH:

44

dm

ns

co

n t ai

ni n g g r e a

an

u s e d o n st ai

i n e r al o i l

y-to-separate
eas

se

FloorPro Dekk- og gummimerkefjerner RM 776
Fjerner gummi- og slitasjemerker, olje, forurensning
samt polymer, teiprester ogvoksbelegg.

Dyprengjøring

Desinfeksjonsmiddel RM 732
Desinfiserende rengjøringsmiddel med svært god
rengjøringseffekt. Sopp- og bakteriedrepende, og
kan i enkelte tilfeller ha virusdrepende virkning.
Oppført på DGHM-listen i Tyskland.

Vedlikeholdsrengjøring
Høytrykksspylere
Sprayenheter
Manuell

Desinfeksjonsmiddel RM 735
Effektivt, nøytralt desinfiseringsmiddel med svært
god rengjøringseffekt. Bakterie- og soppdrepende.
Påvist virusdrepende virkning i enkelte tilfeller.

Sprayenheter
Høytrykksspylere
Manuell

SurfacePro Ren overflate CA 30 C 5L
Overflaterengjøring for manuell rengjøring,
konsentrat. Kan brukes på alle høyglansede
overflater og møbler. Svanemerket.

Vedlikeholdsrengjøring

5l

6.295-597.0

pH: 7,6

Svakt alkalisk
pH: 9,6

5l

2

6.296-086.0

45

RENGJØRINGSMIDLER

Anvendelse

Egenskaper

Beholder-

Antall

Artikkel-

størrelse

pr. pk

nummer

Verksted

Beholder-

Antall

Artikkel-

Anvendelse

Egenskaper

størrelse

pr. pk

nummer

Høytrykksspylere
Sprayenheter

Alkalisk
pH: 12,3

2,5 l

4

6.295-555.0

10 l

1

6.295-556.0

20 l

1

6.295-557.0

20 l

1

6.295-838.0

10 l

1

6.295-303.0

20 l

1

6.295-488.0

1l

6

6.295-331.0

1l

6

6.295-339.0

RM 650** Car glass cleaner 0,5l
Stripe- og blendefri rengøring av bilruter og speil.
Fjerner effektivt insekter, fingermerker og skitt. Med
antistatisk effekt for å beholde rutene og speilene
rene lenge.

500 ml

8

6.296-105.0

RM 651** Interior cleaner 0,5l
Forfriskende rent interiør: For vinyl,plast og gummi,
samt til stoff og skinn. Med antistatisk effekt og
effektiv luktneutralisering. Kan brukes på alt fra
display og dashbord til stoff.

500 ml

8

6.296-106.0

RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L
Dyprensende pleie og beskyttelse for alle plast- og
gummioverflater. Etterlater silkematte overflater som
gir følelsen av ny-bil, og er vannavstøtende og
smussavvisende.

500 ml

8

6.296-107.0

RM 660** wax polish 0,5l
Intensiv rengjøring og vaske- og værbestandig
behandling i ett trinn. Små riper og striper blir fjernet,
og den originale fargeglansen blir gjenopprettet.

500 ml

8

6.296-108.0

Bilvask

6.296-050.0

an

se
ni n g g r e a

Kraftig gulvvaskemiddel RM 750
Lavtskummende og kraftig grunnrengjøringsmiddel
for grundig fjerning av fastsittende olje, fett, sot,
blod og eggehvite. Meget godt resultat sammen
med en Kärcher overflaterengjører. NTA-fri.

Høytrykksspylere
Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring
Gulvvaskemaskiner - flekkfjerning
Manuell

Alkalisk
pH: 13,3

10 l

1

6.295-545.0

20 l

1

6.295-546.0

Alkalisk
pH: 13,7

10 l

1

6.295-539.0

n t ai

ni n g g r e a

se

VehiclePro Skumvask RM 838
Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt
olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt som
er skånsom mot lakken.

Selvbetjening med MultiApp lanse
Høytrykksvasker med skumdyse

Systempleie RM 110
Forkalkingsbeskyttelse for varmtvannsvaskere.
Beskytter mot kalkavleiringer i varmespiralsystemet
(opptil 150 °C). Integrert rustbeskyttelse for vannførende deler i høytrykksvaskeren.

Høytrykksvaskere med varmt vann

Alkalisk
pH: 13

pH: 7

y-to-separate
eas

co

ns

Dyprengjøring

u s e d o n st ai

FloorPro Dekk- og gummimerkefjerner RM 776
Fjerner gummi- og slitasjemerker, olje, forurensning
samt polymer, teiprester ogvoksbelegg.

co

i n e r al o i l

n t ai

y-to-separate
eas

i n e r al o i l

6.296-049.0

1

dm

1

20 l

an

10 l

PressurePro Bilvask, alkalisk konsentrat RM 81
Effektivt og skånsomt aktivt høytrykksrengjøringskonsentrat for fjerning av tung olje, fett og smuss fra
mineraler. Velegnet for rengjøring av kjøretøy,
presenninger og motorer. NTA fri.

dm

6.296-058.0

ns

ns

co

4

u s e d o n st ai

i n e r al o i l

y-to-separate
eas

2,5 l

dm

Svakt alkalisk
pH: 10,7

n t ai

ni n g g r e a

an

Manuell - vedlikeholdsrengjøring

u s e d o n st ai

FloorPro Industrirengjøringsmiddel RM 69 - 2,5 L
RM 69 FloorPro Industrirengjøringsmiddel er et
kraftig og lavtskummende rengjøringsmiddel for
gulv og industrigulv som fjerner forurensinger
fra fett, olje, sot og mineraler. Beholder 2,5 L.

se

y-to-separate
eas

Høytrykksvaskere med varmt vann

Alkalisk
pH: 12,3

y-to-separate
eas

u s e d o n st ai

co

ns

PressurePro Maskinbeskyttelse RM 111 Advance 2
For maksimal beskyttelse for varmtvannsvaskeremed
Systempleie-anordning. Avansert maskinbeskyttelse
gir følgende beskyttelsesfunksjon for din maskin:
Beskyttelse mot kalkavleiringer i varmespiralen (opp
til 150 °C) Smørende pumpepleie for kontinuerlig
smøring og vedlikehold av høytrykkspumpen.
Beskyttelse mot svartvann (spillvann fra toalett) som
følge av rustdannelse ivarmespiralen ved svært bløtt
vann. Rustbeskyttelse for alle deler som er i kontakt
med vann.

i n e r al o i l

se

dm

ni n g g r e a

n t ai

ni n g g r e a

an

i n e r al o i l

Maskinbeskyttelse RM 110
Forkalkingsbeskyttelse med integrert rustbeskyttelse
for varmtvannsvaskere. Spesielt beregnet for bruk på
nyere HDS-maskiner med systempleieanordning. Gir
meget god beskyttelse mot kalkavleiringer i varmespiralsystemet (opptil 150 °C), og integrert rustbeskyttelse for alle vannførende deler i høytrykksvaskeren.

dm

ns

n t ai

an

u s e d o n st ai

co

se

Beholder-

Antall

Artikkel-

Anvendelse

Egenskaper

størrelse

pr. pk

nummer

Dyprengjøring
Rengjøring

Svakt alkalisk
pH: 8,8

0,8 kg

4

6.295-849.0

10 kg

1

6.295-847.0

Interiørvask
CarpetPro Tepperenser RM 760, pulver
Dyptrensende pulver for teppe- og møbelrensere.
Ingen tidkrevende skylling.
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RENGJØRINGSMIDLER

Beholder-

Antall

Artikkel-

Anvendelse

Egenskaper

størrelse

pr. pk

nummer

Høytrykksspylere
Selvbetjente vaskestasjoner
Sprayenheter
Vaskeanlegg for kjøretøy

Alkalisk
pH: 13

10 l

1

6.296-067.0

20 l

1

6.296-068.0

200 l

1

6.296-069.0

Vaskeanlegg

Beholder-

Antall

Artikkel-

Anvendelse

Egenskaper

størrelse

pr. pk

nummer

Kärcher Autoshampo
Kärcher Autoshampo er et høykonsentrert forog hovedvaskemiddel utviklet for effektiv fjerning
av olje, fett og smuss fra harde flater på kjøretøy,
landbruksmaskiner, anleggsmaskiner etc.

Bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg
eller høytrykksvaskere.

Alkalisk
pH:

25 l
200 l

1
1

9.549-933.0
9.549-934.0

Kärcher Bilshampo
Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk r
engjøringsmiddel med voks for rengjøring
av harde lakkerte flater på biler, lastebiler,
motorsykler etc.

For manuell rengjøring, med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker, med
kaldt eller varmt vann

Alkalisk
pH:

25 l
200 l

1
1

9.549-935.0
9.549-360.0

Kärcher Avfetting Pluss
Kärcher Avfetting Pluss er en bruksklar
løsning for fjerning av veisalt, olje, fett-, tjæreog asfaltflekker. Avfettingen skader
ikke metall, lakk eller gummi.

Manuell vask, påføring med lavtrykkssprøyte eller i delevasker. Påføring på
tørre flater og skylling i varmt vann
gir best resultat.

pH:

25 l
200 l

1
1

9.549-945.0
9.549-946.0

Ferdigblandet vindusspylervæske
Vindusspylervæske for rengjøring av alle typer
glassflater på kjøretøyer. Fjerner effektivt veisalt,
trafikkfilm, insekter m.m.
Frostsikker til -15°C / beskytter
anlegget til -20°C

Til alle glassflater på kjøretøy.

4l

1

9.549-950.0

Kärcher Micro Ekstra
Kärcher Micro Ekstra er en ekstra kraftig og effektiv
mikroemulsjon for fjerning av tyngre smussdannelser
fra olje, fett, asfalt m.m. Effektiv på nyttekjøretøy
og anleggsmaskiner.

Skumvask, bilvaskemaskiner
og forvask av kjøretøy

25 l
200l

1
1

9.549-941.0
9.549-942.0

Kärcher Høytrykksvask
Kärcher Høytrykksvask er et konsentrert
rengjøringsmiddel for rengjøring av harde flater
på kjøretøy, kraner, industrilokaler etc. samt
vinduer og glassflater på bygninger og kjøretøy.

For manuell rengjøring, med lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker, med
kaldt eller varmt vann.

25 l
200 l

1
1

9.549-937.0
9.549-938.0

Kärcher Forvask Bio +
Kärcher Forvask Bio + er et alkalisk forvask-/
avfettingsmiddel uten løsemiddeltilsetninger velegnet
til rengjøring av harde flater på transportmidler,
landbruksmaskiner, anleggmaskiner etc.

For bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og høytrykksvaskere.

25 l
200 l

1
1

9.550-949.0
9.549-949.0

Vaskeanlegg - Svanemerket
RM 803 eco!perform *ND 200l prewash
VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform
er et miljøvennlig og svanemerket sprayrengjøringsmiddel til forvask av kjøretøy. Middelet løser opp og
fjerner olje, fett og insektsrester raskt og effektivt.

ni n g g r e a

se

Selvbetjente vaskestasjoner
Vaskeanlegg for kjøretøy

Svakt alkalisk
pH: 8,9

n t ai

ni n g g r e a

6.296-070.0

20 l

1

6.296-071.0

200 l

1

6.296-072.0

se

Vaskeanlegg for kjøretøy
Selvbetjente vaskestasjoner

Svakt sur
pH: 5

10 l

1

6.296-073.0

20 l

1

6.296-074.0

1000 l

Selvbetjente vaskestasjoner
Vaskeanlegg for kjøretøy

n t ai

ni n g g r e a

an

ns

co

dm

i n e r al o i l

y-to-separate
eas

u s e d o n st ai

48

1

dm

ns

co

VehiclePro Tørkehjelp RM 829 Classic
Tørkemiddel som raskt bryter ned vannfilm og danner
en vannavstøtende beskyttelseshinne. Godt egnet
formykt vann og osmosevann.

VehiclePro Aktivt skum RM 812 Classic
Meget kraftig, skumintensiv børstevask.
En spesiell kombinasjon av ulike virkestoffer gjør
rengjøringsmiddelet meget skånsomt
mot både overflate og børster.

10 l

i n e r al o i l

y-to-separate
eas

u s e d o n st ai

VehiclePro Tørkehjelp RM 829 Classic
VehiclePro Tørkehjelp RM 829 eco!perform
er et svanemerket tørkemiddel som raskt bryter ned
vannfilm og danner en langvarig beskyttelseshinne på
kjøretøyet. For vann med alle hardhetsgrader.

n t ai

an

RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash
VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform
er et miljøvennlig og svanemerket aktivt skum som
beskytter både kjøretøyets overflate og vaskebørstene.

dm

ns

co

an

u s e d o n st ai

i n e r al o i l

y-to-separate
eas

se

Svakt alkalisk
pH: 8,9

20 l

1

1

6.295-087.0

6.295-430.0
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KÄRCHERS TJENESTER

DU STYRER
SUKSESSEN DIN.
VI GIR DEG HJELPEN
DU TRENGER.
Nesten alt er enklere når talenter
kombineres. Man lykkes når man
setter seg felles mål, utfyller
hverandre og lærer av hverandre.
Du kan kalle det prinsippet om
fremgang. Vi kaller det Kärcher
Services. Et løfte om partnerskap.
Av fagpersoner for fagfolk.

50

Kärcher Service

Kärcher leasning

Kärcher kundeservice

Kärcher vedlikehold - Service

Den komplette servicepakken
fra den globale lederen. Og den perfekte
fortsettelsen av det progressive
Kärcher-systemet med innovative
verktøy, tilpassede servicetilbud og
programvareløsninger med høy ytelse.

Tilpasset. Fleksibel. Sikker. Vi gir deg den
fleksibiliteten du trenger med leasingog finansieringsmodeller for alle behov.

Service betyr tillit - til alle tider og i alle ledd.
Vi tilbyr tjenester du faktisk trenger. Rask
respons for maksimal tilgjengelighet.
Maksimal opprettholdelse av verdi og overholdelse av alle lovbestemte krav.

Hver servicepakke er skreddersydd nøyaktig
etter et definert krav. Utvalget av tjenester
inkluderer inspeksjoner som en del av
foreskrevne sikkerhetstester, rettidig
vedlikehold og fast full service.

Brukte Kärcher maskiner

Kärcher utleie

Når en brukt maskin er det du trenger for
å kunne tilby en tjeneste, eller du bare ønsker
å spare penger. Vi finner den rette maskinen
for deg. Brukt, som regel overhalet, god og
rimelig. Tilbudet endrer seg hele tiden.
Kontakt oss.

Nå kan du leie maskinen du trenger. I tillegg
får du ekspertise og full Kärcher service.

51

DU HAR OPPGAVEN,
VI HAR LØSNINGEN.
Kärcher leverer maskiner og produkter for alle typer rengjøringsjobber.
Også de som krever spesialkompetanse. Ta kontakt så finner vi en
løsning som passer ditt rengjøringsbehov.

Kärcher Norge AS
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
52

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer

