
TALVI-
KAMPANJA
Vankka, kestävä ja tehokas - voit luottaa Kärcherin innovatiivisiin puhdistuslaitteisiin. 
Talvikampanjamme tarjoaa oikeat koneet oikeaan hintaan, ja ne on valittu erityisesti  
rakentamisen ja elintarviketeollisuuden puhdistustarpeisiin.

11.1. – 28.2.2021

PROFESSIONAL | TALVIKAMPANJA - RAKENTAMINEN JA ELINTARVIKETEOLLISUUS



ESITTELY: KÄRCHER

Rakastamme haasteita - ja haluamme auttaa 
myös sinua haasteissasi. Haluamme tehdä 
jokapäiväisestä elämästäsi helpompaa, 
parempaa ja mukavampaa, olipa kyseessä 
sitten arkiset tai ainutlaatuiset siivousprojek-
tit. Tarjoamme suorituskykyisiä ja tehokkaita 
puhdistusratkaisuja, jotta sinä voit saavuttaa 
loistavia tuloksia ja keskittyä omaan ydin- 
osaamiseesi. 

 
Mikä meitä motivoi?  
Olemme täydellisyyden tavoittelijoita, jotka 
ajattelevat järjestelmiä ja malleja aina uudel-
leen ja uudelleen. Meillä on innovatiivisia 
ratkaisuja, joille ominaista on vakuuttava 
suorituskyky, laatu ja käsiteltävyys, ja jotka 
ovat askeleen edellä markkinoita. Sen takia, 
että meille puhtaus on paras haaste maail-
massa. 

Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä 
Kestävä kehitys on ollut tärkeä aihe meille jo 
pitkään. Seuraavaksi meillä on saavutetta-
vana korkeat tavoitteet vuoden 2025 
loppuun mennessä kestävän kehityksen  
edistämiseksi: pyrimme saavuttamaan ilmas-
toneutraalin tuotannon, kierrättämään raaka- 
aineet ja vähentämään muovipakkauksia.

MIKSI 
KÄRCHER? 

KESTÄVÄ KEHITYS 
Vuoden 2025 loppuun mennessä meillä on 
ilmastoneutraalit tuotantolaitokset, muovit-
tomat pakkaukset ja kierrätämme tuotteis-
samme olevan muovin. Osallistumme myös 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän 
kehityksen 17 tavoitteen saavuttamiseen.

KULTTUURIHANKKEIDEN SPONSOROINTI 
Olemme puhdistaneet maailmanlaajui-
sesti yli 140 muistomerkkiä vuodesta 
1980 lähtien osana kulttuurihankkeiden 
sponsorointiohjelmaa.

INNOVAATIO 
Tavoitteemme on olla puhdistusalan joh-
tava asiantuntija sekä panostaa tuotekehi-
tykseen. Toimme markkinoille 150 uuta 
tuotetta vuonna 2019 – enemmän kuin 
koskaan aiemmin yhden vuoden aikana.

YHTEISKUNTA JA KUMPPANUUS 
Uskomme, että hyvä yrityskansalaisuus 
tarkoittaa vastuun ottamista. Siksi 
autamme organisaatioita, kuten SOS- 
Lapsikylä ja Ronald McDonald Lasten- 
talosäätiö.



HUOLTOPALVELUT 
Hyvä palvelu tarkoittaa luottamusta siitä, 
että apua saa aina kun sitä tarvitsee. 
Nopea reagointi ja hyvä saatavuus kuulu-
vat huoltopalvelutoimintamme perus- 
periaatteisiin.

TUKI 
Haluamme tarjota asiakkaillemme tukea, 
joka vastaa tuotteidemme korkeaa laa-
tua. Asiakaspalvelu on ja tulee aina ole-
maan meille ensisijaisen tärkeää.

MAAILMANLAAJUINEN PERHEYRITYS 
Olemme olleet perheyritys vuodesta 
1935 lähtien. Nykyään meillä on 
13 500 työntekijää 72 maassa. Globaaliin 
strategiaamme kuuluvat huippusuori-
tuskyky, innovaatiot ja laatu.

PALKITUT TUOTTEET 
Vuosien mittaan olemme voittaneet 
useita palkintoja, kuten Reddot-muotoilu-
palkinnon ja Green Good -muotoilupal-
kinnon. Tämä on ollut tulosta työn ja  
rakkauden määrästä, jonka laitamme 
tuotteisiimme.



18 V / 36 V
BATTERY POWER +

LOPUTONTA TEHOA. 
EI JOHTOJA.

UUTTA! KÄRCHER BATTERY POWER+

Tutustu uusiin akkukäyttöisiin laitteisiin!
Mahdollisuus työskennellä ilman pistorasioita ja 
johtoja antaa sinulle ennenkokematonta jousta-
vuutta ja mukavuutta. Akkuvoima helpottaa käyttöä 
huomattavasti ja säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse 
kelata ja purkaa johtoja tai etsiä lähintä pistorasiaa.  
Jännitteeltään 18 tai 36 V:n akut ovat rajoituksetta 
vaihdettavissa saman jänniteluokan laitteisiin. 
Yhteensopivuus toimii ammatti- ja kotikäyttöön 
olevien koneiden välillä.

Enemmän tehoa ammattilaisille
Uusi akkualustamme Battery Power+ sopii ammat- 
tikäyttöön eri työalueille. Ominaisuudet, kuten  
reaaliaikainen tekniikka, korkea huippusuoritus- 
kyky, pitkä käyttöaika ja vesitiivis akkukotelo, teke-
vät vaikutuksen. Ei enää rajoituksia kompaktille 
koolle, suorituskyvylle tai turvallisuudelle - on aika 
siirtyä akkuvoimaan.

Skannaa qr-koodi ja tutustu akkulaitteisiin: 

Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

TULOSSA LISÄÄ 
AKKUKÄYTTÖISIÄ LAITTEITA





PUHDISTUSRATKAISUT - RAKENNUSTYÖMAA

RATKAISUT KAIKKIIN 
PUHDISTUSTEHTÄVIIN 
Puhtautta työmaan jokaiseen vaiheeseen
Yhdenlaista likaa on helppo käsitellä, toista ei niin-
kään. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu esimer-
kiksi koneisiin tai ajoneuvoihin tarttunut sementti 
tai muu itsepintainen lika. Kärcheriltä löydät sopi-
vat ratkaisut puhdistustehtäviisi. Tutustu valikoi-
maamme koneista, puhdistusaineista ja varusteista, 
jotka soveltuvat erityisesti rakennustyömaalle.
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ULKOTILAT
Lakaise nopeasti ja helposti perässäkäveltävällä tai päältä-
ajettavalla imulakaisukoneella. Julkisivut puhdistuvat 
ripeästi kuuma- tai kylmävesipesurilla. 

KONEET
Työmaakoneisiin tarttuneen sitkeän lian poistaminen käy 
vaivattomasti oikeilla välineillä! Lialle armoton, pinnoille 
ja koneen osille hellävarainen. Jaksat työskennellä pidem-
pään väsymättä ergonomisen EASY!Force-pesukahvan 
ansiosta.

Painepesuri  
polttomoottorilla

Öljyn- ja rasvanpoisto-
aine EXTRA, RM 31

Vaahdotin Emäksinen vaahtope-
suaine ajoneuvojen 

pesuun, RM 838

Päältäajettava  
imulakaisukone

Vesisäiliöllinen  
kuumavesipesu- 

traileri

Supersarjan  
painepesuri

Taipuva  
suihkuputki

Kevytrakenteinen  
painepesuri

Työnnettävä, akkukäyt-
töinen lakaisukone

Varuste roskien  
poimintaan

Korkeapainepesuri 
sitkeimmänkin lian 

irrottamiseen
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PESUASEMA
Pese ajoneuvosi nopeasti ja taloudellisesti tehokkaalla 
painepesurilla - joko liikuteltavalla tai kiinteästi asen-
nettavalla. Poista merkittävät määrät likaa hetkessä!

RAKENNUKSET / SISÄTILAT
Terveys ja turvallisuus ovat aina ensisijalla, joten 
poista lika tehokkaasti niin, ettei se synnytä pölyä. 
Kärcherin märkä-kuivaimurit ovat varustettu edistyk-
sellisellä suodatinteknologialla.

Lakaisukoneiden käyttö vähentää pölyn määrää työ-
maalla. Työskentelysi on sujuvaa kevyesti liikutelta-
villa ja kompakteilla painepesureillamme.

1
2

3

4

Taipuva suihkuputkiKiinteästi asennettava 
kuumavesipesuasema

Aktiivipuhdistusaine 
ajoneuvojen pesuun, 

RM 81

Painepesuri Emäksinen vaahtope-
suaine ajoneuvojen 

pesuun, RM 838

Alustapesu- 
suihkuputki

Märkä-kuivaimuri 
(pölyluokka M)

Märkä-kuivaimuri, 
jossa säiliön tyhjen-

nyspumppu

Työnnettävä  
lakaisukone 

Syklonierotin Telaharja hieno- 
jakoiselle pölylle

Painepesuri 



Jatkuva ilmavirta

Puhdas suodatin

Automaattinen suodattimen puhdistustoiminto (Tact).

PUHDISTUSRATKAISUT - RAKENNUSTYÖMAA

Puhtaassa työskentely on aina turvallisempaa
Rakennustyömaalla jokaisen koneen on oltava luo-
tettava, kestävä ja turvallinen. Kärcher Professional 
-valikoiman koneet ovat juuri tällaisia. Vaikka jokai-
nen työmaa on erilainen ja niissä on erilaisia vaa-
roja, niin yhteistä on puhtauden merkitys. Puh-
taassa työskentely on aina turvallisempaa. 
Talvikampanjamme keskittyy koneisiin, joiden 
avulla taklaat puhdistushaasteet työmaalla vaivat-
tomasti: märkä-kuivaimuri, kuumavesipesuri, imu- 
lakaisukone ja teollisuusimuri varusteineen. 

Ergonomiaa ennen kaikkea
Rakennustyömaalla vaikeasti irtoava lika ei ole uusi 
asia, vaan sitä löytyy esimerkiksi ajoneuvojen ja lait-
teiden pinnoilta. Kuumavesipesuri on erinomainen 
apuri tehokkaaseen työntekoon, sillä sen avulla on 
helppo poistaa itsepintaistakin likaa. Pitkäaikainen 
painepesurin käyttäminen on fyysisesti vaativaa, 
joten laitteen hyvästä ergonomiasta on tällöin hyö-
tyä. EASY!Force-pesukahva vähentää käyttäjältä 
vaadittavan puristusvoiman nollaan, jolloin voit puh-
distaa ilman kramppaavia käsivarsia tai kipeytyviä 
lihaksia.

Kestävä lakaisukone koviin hommiin
Onpa kyseessä logistiikka, teräs- tai rakennusteolli-
suus, niin Kärcherin lakaisukoneet ovat tehtävään 
luotettava ja aikaasaava ratkaisu. Valikoimastamme 
löytyy laaja skaala manuaalisesti ohjattavista lakai-
sukoneista perässäkäveltäviin tai päältäohjattaviin 
imulakaisukoneisiin. Näistä jyhkeimmät on suunni-
teltu teollisuuskäyttöön.

Älä käytä keuhkojasi suodattimena!
Rakennuspölyllä tarkoitetaan töissä tyypillisesti 
syntyviä pölytyyppejä. Sen lisäksi, että pölystä on 
vaivaa, huono pölynhallinta voi johtaa hengitys-
tieongelmiin ja vahingoittaa terveyttä. Pölynhallin-
nalla suojelet terveyttäsi. Haluamme auttaa sinua 
suojautumaan hienon pölyn vaaroilta imureilla, 
joissa on automaattinen suodattimen puhdistustoi-
minto (Tact). Tehokas Tact-märkä-kuivaimuri sovel-
tuu sekä tavallisen että vaarallisen pölyn imuroin-
tiin ja täyttää rakennustyömaan korkeat 
vaatimukset. 

RAKENTAVASTI  
EROON LIASTA
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PUHDISTUSRATKAISUT - ELINTARVIKETEOLLISUUS

Hygieenisyys ykkösenä
Elintarviketeollisuudessa täytyy noudattaa tiukkoja 
hygieniasäädöksiä. Tuotanto sujuu mutkitta vain, 
kun kaikki tuotantolinjan osat toimivat saumatto-
masti yhteen. Sama pätee puhdistusprosesseihin: 
tehokkaita tuloksia saadaan vain, jos kaikki puhdis-
tusratkaisut ovat harmoniassa keskenään. Tämä 
onkin Kärcherin valttikortti, sillä puhdistusjärjestel-
mien tarjoajana pystymme luomaan tehokkaita, tur-
vallisia, kestäviä ja yksilöityjä puhdistusratkaisuita.
Talvikampanjaan valikoidut laitteet toimivat apu-
nasi elintarviketeollisuuden puhdistustehtävissä: 
kuumavesipesuri, höyryimurit, imurit ja imulakaisu-
kone.

Kuuma vastus öljyä ja rasvaa vastaan
Rasvat ja öljyt jättävät jälkeensä sitkeitä jäämiä. Tar-
joammekin sinulle tahrattoman ratkaisun: kuuman 
veden ja höyryn käyttö antaa välittömästi tuloksia! 
Kuuma vesi pehmentää juuttunutta öljyä ja rasvaa 
sekä parantaa emulgoitumista, jolloin jäämät on 
helppo poistaa. Imuroiva höyrypuhdistin taas mah-
dollistaa höyrypesun, imuroinnin ja kuivauksen 
samalla kertaa. Haastavimmissa kohteissa sitkeän 
lian irrottamiseen voi lisäksi käyttää pesuainetta 
höyrypuhdistimessa.

Tahrattomat pinnat
Suuret pinta-alat voidaan puhdistaa taloudellisesti 
ja ripeästi erilaisilla imureilla, lakaisu- ja imulakai-
sukoneilla. Tact-märkäkuivaimurin automaattinen 
suodattimen puhdistusteknologia auttaa saavutta-
maan optimaaliset puhdistustulokset.

Fiksut ratkaisut ja varusteet
Elintarviketeollisuudessa järkevillä varustevalinnoilla 
on merkitystä. Kärcheriltä löydät standardimallisia ja 
mittatilaustyönä tehtyjä koneita sekä laitteita varus-
teineen jokaiseen tuotantovaiheeseen, myös toimis-
tojen ja ulkotilojen puhdistukseen. Esimerkiksi teolli-
suusimuriin löytyy erilaisia varustesarjoja ja 
supistimia laajentamaan käyttömahdollisuuksia  
entisestään.

PUHTAUDESSA EI OLE 
KOMPROMISSEJA
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KAMPANJA
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Kampanjahinta 

1999 €alv 0%

Kuumavesipesuri
Tehokas ja ympäristöystävällinen 
HDS 7/16 C - 1.173-900.0

Varmatoiminen ja kompakti kuumavesipesuri, jonka taloudellinen 
eco!efficiency-toiminto auttaa säästämään polttoainekuluissa ja 
alentamaan päästöjä. Sisältää EASY!Force-pesukahvan ja  
EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmän.

   ■ Ergonominen Easy!Force-pesukahva
   ■ Helppokäyttöinen yhden painikkeen 

     valintakytkin
   ■ Voimakas kolmivaiheinen moottori

Varusteet: Pesuaineet, seuraavalla sivuaukeamalla

Höyryimuri
Puhdasta ilman kemikaaleja
SGV 6/5 - 1.092-000.0

Käyttäjäystävällisella ammattitason höyryimurilla lian 
irrotus, imurointi ja kuivaus tapahtuvat tehokaasti samalla 
kerralla.

   ■ Helppokäyttöinen EASY-käyttökytkin
   ■ Kahvassa sijaitsevat käyttöpainikkeet
   ■ Höyrymäärää voidaan säätää tarpeen mukaan

Höyryimuri
Automaattinen itsepuhdistustoiminto
SGV 8/5 - 1.092-010.0

Höyryimuri yhdistää höyryn puhdistavan tehon vesi-imurin 
monipuolisuuteen. Automaattinen itsepuhdistus varmistaa 
hygieenisyyden käytön päätteeksi. 

   ■ Eri käyttökohteisiin sopivat puhdistusohjelmat 
   ■ Kahvassa sijaitsevat käyttöpainikkeet
   ■ Helppokäyttöinen EASY-käyttökytkin

KAMPANJA

KAMPANJA-
KONEET

Kampanjahinta 

2690 €alv 0%

Kampanjahinta 

3190 € alv 0%



Kampanjahinta 

559 € alv 0%

Kampanjahinta 

1350 € alv 0%

Teollisuusimuri
Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
IVC 60/24-2 Ap - 1.576-104.0

Tämä imuri soveltuu loistavasti tuotantotilojen ja -laitteiden 
puhdistukseen! Kätevä käyttää, ja suurten pyörien ansiosta 
sitä on erityisen sujuvaa liikutella.

   ■ Antistaattinen varustus
   ■ Integroitu sykloniesierotin
   ■ Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

Varusteet: Varustesarjat seuraavalla sivuaukeamalla

Lakaisukone
Säädettävä työntöaisa
KM 70/30 C BP Pack Adv - 1.517-213.0

Kevytliikkeinen lakaisukone, jossa on imutoiminto. Pää- ja sivuharja 
toimivat akkukäyttöisen moottorin voimalla. Mukana akku ja laturi.

   ■ Pää- ja sivuharjan säätömahdollisuus 
   ■ Helppokäyttöinen ohjelmavalitsin
   ■ Näppärä kuljettaa

Märkä-kuivaimuri 
Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä (Tact)
NT 30/1 Tact Te M - 1.148-235.0

Ammattilaisen suosikki! Päivittäiseen, kovaan työhön rakennus- 
työmaalla. Integroitu sähkötyökaluliitäntä helpottamassa  
työskentelyä. Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmä takaa  
keskeytymättömän työskentelyn imuroitaessa suuria määriä  
hienoa pölyä.

   ■ Tact-automaattinen suodattimen 
     puhdistusjärjestelmä
   ■ Automaattinen virtakytkin sähkötyökaluille 
   ■ Antistaattinen varustus, pölyluokka M 

Kampanjahinta 

1890 € alv 0%



Skannaa qr-koodi ja
lue lisää talvikampan-
jasta kotisivuiltamme:

IMURIT

Tuote NT 30/1 Tact Te M IVC 60/24-2 Ap

Tilausnumero 1.148-235.0 1.576-104.0

EAN-koodi 4054278048215 4039784463738

Virtatyyppi Ph/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Ilman läpivirtaus l/s 74 148 / 532 (l/s/m3/h)

Alipaine mbar/kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Säiliötilavuus l 30 60

Maks. ottoteho W 1380 2400

Varusteiden halkaisija ID 35 70 (yhteensopivat varustesarjat ID 
70, 50, 40)

Äänenvoimakkuus db(A) 69 73

Paino kg 14,2 59

Mitat (p x l x k) mm 560 x 370 x 580 970 x 690 x 995

Hinta (alv 0%) 559 € 1890 €

KUUMAVESIPESURI

Tuote HDS 7/16 C

Tilausnumero 1.173-900.0

EAN-koodi 4054278167909

Virtatyyppi Ph/V/Hz 3 / 400 / 50

Vesimäärä l/h 270 - 660

Työpaine Bar/Mpa 30 - 160 / 3 - 16

Lämpötila (syöttö 12 °C)  °C max. 80

Liitäntäteho kW 4,7

Polttoainesäiliö l 15

Paino kg 105,8

Mitat (p x l x k) mm 1060 x 650 x 920

Hinta (alv 0%) 1999 €

HÖYRYIMURIT

Tuote SGV 8/5 SGV 6/5

Tilausnumero 1.092-010.0 1.092-000.0

EAN-koodi 4039784846463 4039784829282

Lämmitysteho W 3000 3000

Säiliötilavuus l 5 - 5 5 - 5

Höyrypaine bar 8 7,5

Lämmityskattilan lämpö maks. °C 175 165

Jännite V 220 - 240 220 - 240

Paino kg 40 39

Mitat (p x l x k) mm 640 x 495 x 965 640 x 495 x 965

Hinta (alv 0%) 3190 € 2690 €

IMULAKAISUKONE

Tuote KM 70/30 C Bp Pack Adv

Tilausnumero 1.517-213.0

EAN-koodi 4039784718098

Teho V/W 12 / 195

Työsuoritus maks. m2/h 2800

Työskentelyleveys mm 480

Säiliökapasiteetti l 42 / 30 (brutto/netto)

Suodatinpinta-ala m2 0,61

Akun toiminta-aika h 2,5

Akun latausaika h 12

Paino kg 47

Mitat (p x l x k) mm 1200 x 770 x 1050

Hinta (alv 0%) 1350 €

KONEIDEN TEKNISET TIEDOT



PESUAINEET PAINEPESURIIN

Tuote Öljyn- ja rasvanpoistoaine RM 31 Aktiivipuhdistusaine RM 81 Vaahtopuhdistusaine RM 838

Tilausnumero 6.295-068.0 6.295-556.0 6.295-979.0

Pakkauskoko l 10 10 3

Pakkausyksikkö  1 1 1

pH  13 12,3 13

Paino  kg 11,8 11,5 3,3

Ominaisuudet Korkeapainepesurille suunniteltu 
pesuaine. Puhdistaa tehokkaasti 
pinttyneen lian, öljyn, rasvan, noen 
ja pihkan kaikissa lämpötiloissa.

Tehokas pesuainetiiviste korkea-
painepesuun, sopii öljy-, rasva- ja 
mineraalilialle. Ajoneuvojen, kuor-
mapeitteiden ja moottorien pesuun. 
NTA-vapaa.

Emäksinen vaahtopesuaine sopii 
ajoneuvojen ja hyötyöajoneuvojen 
puhdistukseen. Se irrottaa hankaa-
matta öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten 
jäänteet ja liikenteestä tulleen lian. 
Hellävarainen maalipinnalle.

Hinta (alv 0%) 39 € 45 € 9,90 €

VARUSTESARJAT IVC 60/24-2 AP -TEOLLISUUSIMURILLE

Tuote Varustesarja nesteille Varustesarja nesteille ja  
leikkuujätteille

Varustesarja nesteille ja  
leikkuujätteille

Tilausnumero 9.989-660.0 9.989-657.0 9.989-658.0

Varusteiden halkaisija ja letkun 
pituus

DN40, 3 m DN40, 3 m DN50, 3 m

Pakkaus sisältää PU-letku, kahva, imuputki, lattia-
suutin ja rakosuutin

ME-PU-letku, kahva, imuputki, lattia-
suutin ja normaali suutin

ME-PU-letku, kahva, imuputki, lattia-
suutin, tasosuutin ja perussuutin

Hinta (alv 0%) 439 € 519 € 599 €

SUPISTIMET IVC 60/24-2 AP -TEOLLISUUSIMURILLE

Tuote Supistin Supistin

Tilausnumero 9.989-690.0 9.977-772.0

Varusteen halkaisija DN70 / DN40 DN70 / DN50

Hinta (alv 0%) 59 € 62 €

VARUSTEET JA 
PESUAINEET
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PAINEPESUREIDEN 
UUSI 5 VUODEN 
TAKUUAIKA

UUTTA!

Kärcherin kaikkien ammattikäyttöön olevien kylmä- 
ja kuumavesipesureiden takuuaika on 5 vuotta.

Takuuehto koskee 1.1.2021 alkaen ostettuja  
Professional-pesureita.

Lue lisää painepesureiden uudesta takuuajasta ja löydä lähin jälleenmyyjäsi:
www.karcher.fi

5
VUODEN

TAKUU


