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Robuste, slitesterke og effektive – du kan stole på Kärchers innovative  
rengjøringsløsninger for bil- og transportbransjen. I vårkampanjen  
vår finner du de riktige løsningene til kampanjepriser.  

PROFESSIONAL | VÅRKAMPANJE BIL- OG TRANSPORTBRANSJEN



INNLEDNING

HVORFOR  
VELGE 
KÄRCHER? 

BÆREKRAFT 
Innen 2025 skal vi ha klimanøytrale anlegg, 
ikke bruke plast i emballasjer, og vi skal 
også resirkulere plast fra produktene våre. 
Vi har også en rolle i FNs arbeid med de  
17 bærekraftsmålene.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
Service er synonymt med tillit, når som 
helst og med tjenester du virkelig trenger. 
Rask respons for maksimal tilgjengelighet. 
Maksimal verdibevaring og overholdelse 
av alle lovpålagte krav.

KULTURELL SPONSING 
Siden 1980 har vi rengjort mer enn  
140 monumenter over hele verden  
som et ledd i vårt program for  
kulturell sponsing.

BRUKERSTØTTE 
Kundene våre skal kunne benytte seg av 
brukerstøtte som gjenspeiler produktenes 
høye kvalitet. Vi er stolte over at kunde-
service alltid står i fokus for oss.

INNOVASJON 
Vi skal være de ledende ekspertene på 
rengjøring og det ledende selskapet når 
det gjelder innovasjon og teknologi.  
I 2019 lanserte vi 150 nye produkter  
– fler enn noen sinne i løpet av ett år.

GLOBAL FAMILIEBEDRIFT 
Vi har vært en verdiorientert familie- 
bedrift siden 1935. I dag har vi 13 500 
ansatte fordelt på 72 land. Vår globale 
strategi inkluderer topp ytelse,  
innovasjon og kvalitet. 

SAMFUNN OG SAMARBEID 
Vi mener at en god samfunnsborger  
skal ta ansvar. Derfor hjelper vi  
organisasjoner som SOS-barnebyer  
og One Earth One Ocean. 

PRISVINNENDE PRODUKTER 
Gjennom årenes løp har vi fått mange 
utmerkelser, for eksempel tyske design-
priser, designprisen Reddot og design- 
prisen Green Good. Det er et resultat av 
innsatsen og lidenskapen vi har vist 
overfor produktene våre. 

Vi lever for å løse utfordringer. Om du skal 
løse et vanlig eller uvanlig rengjørings- 
prosjekt, enten det er gårdsplassen, en  
fabrikkhall eller Mount Rushmore – ønsker  
vi i Kärcher å gjøre hverdagen din enklere, 
bedre og mer behagelig. Hos oss finner du 
kraftige og effektive rengjøringsløsninger  
som hjelper deg med å oppnå gode  
resultater og skape verdi. 

Hva er det som motiverer oss?  
Vi er perfeksjonister, og derfor har vi alltid 
fokus på å videreutvikle våre eksistrerende 
produkter og på å utvikle nye. Vi tilbyr  
innovative løsninger med god ytelse,  
kvalitet og betjening – som er ett skritt  
foran konkurrentene. For oss er nemlig  
renhold verdens beste utfordring. 

Redusere, gjenbruke og resirkulere  
For oss har bærekraft alltid stått i fokus.  
Vi har høye ambisjoner og store bærekrafts- 
mål for 2025. Da har vi som mål å ha klima- 
nøytral produksjon, bedre resirkulering  
av råmaterialer og å bruke mindre plast  
i emballasjene. 
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4Bilindustrien har sine egne regler. For at en 
bilforhandler skal lykkes er fremtoningen like 
viktig som teknologien, rådene og tjenesten den 
tilbyr. Kärcher-systemet har rengjøringsløsninger 
som dekker alle de ulike rengjøringsbehovene for 
alle områdene enten det er kontor, utstillings-
lokaler, garasje, vaskeområder, sanitærområder 
eller gårdsplass. Hos oss får du rengjørings-
maskiner med relevant tilbehør og rengjørings-
midler. I tillegg får du god veiledning, tjenester  
og servicepakker. 

Rengjøring i logistikksektoren krever  
koordinerte prosesser. Ikke bare systemer  
med høy ytelse, men også en konsulentpartner 
med kompetanse og erfaring. Det endelige 
rengjøringsresultatet avhenger ikke bare av 
tekniske parametere, men også på andre  
viktige faktorer, for eksempel lokale forhold  
og kjøretøytyper. Kärcher tilbyr rengjørings-
løsninger skreddersydd til kundenes behov.

Møbel- og tepperenser/ 
Våt- og tørrstøvsuger

Varmtvannsvasker

Varmtvannsvasker Overflatevasker Gulvvaskemaskin Parts C leaner 
detergent

Våt- og tørrstøvsugere

Sitte-på-feiemaskin

Tankrengjøring

RengjøringsmidlerVarmtvannsvaskerGå-bak-feiemaskin

Vanngjenvinning

Løvblåser

Bilvaskemaskin/ 
Selvvaskanlegg

Høytrykksvasker Gulvvaskemaskiner IndustristøvsugereOverflatevasker Feiemaskiner  

Gå-bak-
gulvvaskemaskin

FloorPro                  
Deep Cleaner

GulvvaskemaskinStøvsuger Vannautomat

SOLUTION

KÄRCHER  
- DIN LOJALE PARTNER



KAMPANJE- 
PRODUKTER

LØSNING

Ingen utfordring er for tøff
Enten det er emballasjerester, papiravfall, bildekk-
merker eller olje og fett. Smusset fjernes raskt og 
uanstrengt med effektive maskiner og rengjørings-
løsninger fra Kärcher. I bil- og transportbransjen 
trenger man pålitelige, robuste og trygge maskiner 
med høy ytelse. Alle disse egenskapene er nød- 
vendig i en og samme maskin, i alle maskinene.  
I Kärcher Professional-sortimentet finner du garan-
tert maskiner som dekker alle rengjøringsbehov.  
I vårkampanjen finner du et utvalg som er klar for 
en utfordring; Høytrykksvaskere, våt- og tørrstøv- 
sugere, feiemaskiner, gulvvaskemaskiner, møbel-  
og tepperenser, samt rengjøringsmidler.   

Bedre gjennom erfaring
Vårt sortiment av våt- og tørrstøvsugere er basert 
på tiår med erfaringer og tilbakemeldinger fra bl.a.  
profesjonelle brukere. Vi har utviklet våre NT 
Tact-maskiner sammen med håndverkere, industri- 
operatører, bilklargjørere og andre yrkesgrupper  
for å sikre at det finnes en NT Tact for alle formål 
og bruksområder. Kärcher NT våt- og tørrstøv- 
sugere takler alle former for smuss enten det er 
tørt, fuktig eller flytende; Disse maskinene støv- 
suger rett og slett alt. De kraftige turbinene,  
den automatiske filtershakeren og den robuste 
avløpsslangen mestrer med enkelhet alle  
rengjøringsoppgaver.

Rengjøring kan ikke gjøres grundigere 
Høytrykksvaskere fra Kärcher er ideelle for ren- 
gjøring av områder som er vanskelig tilgjengelig 
slik som hjulbuer, karosseri og mellomrom mellom 
førerhus og henger på trailere. De fjerner enkelt 
gjenstridig smuss, kommer inn i alle kriker og  
kroker og rengjør raskt. Sammen med riktig  
tilbehør og rengjøringsmidler kan ikke  
rengjøringen gjøres bedre.

Hvem visste at feiing kan være morsomt!? 
Blader, grus, veismuss og søppel forringer utseendet,  
men med en feiemaskin fra Kärcher rengjør man 
raskt og effektivt. Våre manuelle feiemaskiner  
rengjør effektivt også på små og litt trange  
områder. Mens du raskt og grundig kan rengjøre 
store områder med våre komfortable sitte-på-feie-
maskiner. Ved å regelmessig feie uteområdene  
og fjerne blader og smuss, fremstår du som ren  
og ryddig bedrift. (Og for å være ærlig, er det  
morsomt også!)

HVORDAN VI GJØR  
EN FORSKJELL



Varmtvannsvasker 
1-fas 4-polet 
HDS 6/14-4 C - 1.170-900.0 - 230 V

Kompakt 1-fas høytrykksvasker med høy ytelse og avansert utstyr. 
4-polet vannavkjølt saktegående motor. Brukervennlig håndtering 
gjennom en enkel og lett tilgjengelig vribryter.

 Økonomisk eco!efficiency modus   
 EASY!Force høytrykkspistol
 Store hjul og styrehjul

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt feiemaskin for bruk både ute og inne 
KM 70/20 C - 1.517-106.0

Praktisk og svært effektivt alternativ til manuell feiing. 
Luftstrømkontroll og fint støvfilter sørger for så og si støvfri feiing. 
Kan anvendes på forskjellige typer overflater. Fuktsikre børster.

 Hovedbørsten drives av begge hjulene
 Justerbart skyvehåndtak  
 Stor 20 L avfallsbeholder

Sitte-på-feiemaskin
Ekstremt smidig og kompakt feiemaskin
KM 85/50 R Bp - 1.351-126.0

Pisgunstig, kompakt og effektv maskin for rengjøring både 
ute og inne. Perfekt på trange områder. Stort støvfilter for 
støvfritt arbeid. Enkel å betjene og vedlikeholde.   

   ■ Smart beholderløsning
   ■ Effektivt filtersystem
   ■ Smart ergonomi for høy arbeidskomfort

KAMPANJE

KAMPANJE- 
PRODUKTER

Våt- og tørrstøvsuger 
2 motorer, helautomatisk filterrens og flatfilter
NT 65/2 Tact2 - 1.667-286.0

Høyt mobilitetsnivå og utmerket ytelse, solide konstruksjon og 
bredt utvalg av praktiske designfunksjoner. NT 65/2 Tact² håndterer 
store mengder fint støv. Antistatisk pakke leveres som standard.

 Justerbart skyvehåndtak - Enkel å transportere
 Smart oppbevaring av tilbehør 
 Automatisk filterrensesystem Tact²

Teppe- og tekstilrenser
Rensemaskin med håndmunnstykke
Puzzi 8/1 - 1.100-225.0

Kompakt møbelrensemaskin med enkel betjening for rensing  
av mindre områder som f.eks. bilseter, sofaer og flekkfjerning  
på tepper og møbler. 

   ■ Lav vekt og kompakt design
   ■ Praktisk håndtering og god tilgjengelighet.
   ■ Med håndmunnstykke              

Varmtvannsvasker 
Den mest kompakte varmtvannsvaskeren
HDS 5/13 UX - 1.064-909.0

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig 
og praktisk „Upright“-design som er enkel å transportere.  
500 l/t, 125 bar, 15 m slange. Med slangetrommel.

 Kompakt design
 Finmasket vannfilter  
 EASY!Force høytrykkspistol

Oppgraderingssett EASY!Force
For oppgradering av din høytrykksvasker
Oppgraderingssett EASY!Force - 9.549-057.0

Har du en pent brukt Kärchervasker? 
Da kan du oppgradere til de ekstra solide og 
behagelige EASY!Force pistolene!

   ■ EASY!Force høytrykkspistol og lanse
   ■ 10 høytrykkslange
   ■ Adapter 8 og adapter 2

Kampanjepris 

17 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 22 650,–

Kampanjepris 

25 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 37 950,–

Kampanjepris 

4 590,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 5 368,–

Kampanjepris 

10 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 14 850,–

Kampanjepris 

5 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 7 600–

Kampanjepris 

89 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 131 240,–

Kampanjepris 

4 890,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 6 270,–



KAMPANJE

KAMPANJE- 
PRODUKTER

Rengjøringsmiddel 
Fjerning av gjenstridig smuss
Avfetting plus 12 stk x 1 L – 9.550-380.0

Kjemien kan brukes til manuell vask, påføring med lavtrykks-
sprøyte eller i delevasker. Påføring på tørre flater og skylling  
i varmt vann gir best resultat. Sprayes på med lavtrykkssprøyte  
og spyles av med vann etter 2 – 3 minutter. 12 stk pr.kartong.

 Anleggs og landbruksmaskiner
 Biler og lastebiler
 Oljesøl, smøregraver, betong mm.

Rengjøringsmiddel 
Kraftig og skånsom for fjerning av olje og fett
RM 81 eco!efficiency 10 L - 6.295-643.0

Konsentrat for høytrykksrengjøring egnet for bil- og motorvask 
samt rengjøring av presenninger. Med eco!efficiency-formuleringen 
som forblandes 1:3. Oppløsningen påføres 0,75–4%.  
Svært økonomisk, effektiv og miljøvennlig. 

 Rengjør aktivt i alle temperaturer
 NTA-fri 
 Silikon- og fosfatfri

Kjemipålegger 
Rustfri 5 L 
GLORIA 505 TK Profline - 9.549-082.0

Bærbar kjemisprøyte i rustfritt stål med 5 l beholder kapasitet, 
1,35 m slange. Olje bestandig tetning. 
Med trykklufttilkobling/pumpenippel. Driftstrykk 4-6 bar.

 Bærbar
 1,35 m slange
 Oljebestandig

Vaskebøtte 
20 L med grit guard
Vaskebøtte med grit - 9.549-773.0

20 liters vaskebøtte med grit guard til bilvask.  
Leveres med vanntett lokk.

 20 L
 Rist for utskilling av smuss
 Solid

Slangetrommel 
Lakkert / ABS  
Slangetrommel lakkert / ABS  - 9.549-243.0

Høytrykkstrommel i lakkert ABS. Inkludert 18 meter slange.  
Svivel i messing og veggfeste i lakkert stål. 

 Inkludert 18 m slange 
 Svingbart veggfeste kjøpes  
   separat (9.549-252.0)

Kjemipålegger 
Rustfri 24 L  
Rustfri kjemipålegger 24 liter - 9.549-960.0

Mobil kjemisprøyte i rustfritt stål, med to hjul, utstyrt med nivå- 
måler, antispruttrakt, 7,5m spiralslange, sprøytepistol og lanse 
med munnstykke. Alkaliske væsker. Ikke syre og sure væsker.

 2 hjul 
 Nivåmåler
 7,5 m spiralslange

Rengjøringsmiddel 
Miljøvennlig og effektiv forvask
RM 803 svanemerket forvask 20 L  - 6.296-068.0

RM 803 svanemerket forvask 200 L  - 6.296-069.0

VehiclePro Forvask RM 803 eco!perform med Svanemerket: 
Miljøvennlig og effektiv sprayrengjøringsmiddel til forvask. Løser 
opp og fjerner olje, fett og insektsrester raskere.

 Rengjør aktivt i alle temperaturer
 Skånsom virkning
 NTA-fri

Bilshampo 
Konsentrert rengjøringsmiddel med voks
Bilshampo med glans 25 L  - 9.549-935.0

Bilshampo med glans 200 L - 9.549-936.0

Kärcher Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel 
med voks. Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

 For harde lakkerte flater på kjøretøy
 For bruk med kjemisprøyte eller høytrykk
 Svanemerket

Felgrens 
Effektiv fjerning av smuss fra felger
Pro Purpel felgrens 700 ml x 12 stk - 9549-070.0

Spesialmiddel for avoksidering og fjerning av bremsestøv fra felger. 
Bruksklar løsning testet for norske forhold. Sprayes  
på felg, og virker frem til det skifter farge til dyp lilla. 

 Bruksklar løsning testet for norske forhold
 Brukes til manuell rengjøring av felger
 Kartong á 12 stk

Kampanjepris 

1 050,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 1 170,–

Kampanjepris 

990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 1 090,–

Kampanjepris 

1 330,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 1 480,–

Kampanjepris 

755,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 840,–

Kampanjepris 

10 755,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 11 950,–

Kampanjepris 

5 705,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 6 340,–

Kampanjepris 

3 290,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 3 650,–

Kampanjepris 

255,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 285,–

Kampanjepris 

6 050,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 6 720,–

Kampanjepris 

6 210,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 6 900,–

Kampanjepris 

1 415,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 1 572,–



KAMPANJE

Varmtvannsvasker 
Effektiv all-rounder
HDS 7/16 C - 1.173-900.0 (400 V) 1.173-901.0 (230 V)

Kraftig, kompakt og pålitelig 3-fas høytrykksvasker med Eco- 
modus og ergonomisk EASY!force høytrykkspistol. Det slitesterke 
chassiet beskytter maskinen og store hjul gjør transport enkelt. 

 Økonomisk og miljøvennlig eco!efficiency modus
 Meget intuitiv og brukervennlig 
 EASY!Lock

Varmtvannsvasker  
Allsidig maskin med høy ytelse og avansert utstyr
HDS 9/17-4C - 1.174-917.0

Kompakt 3-fas høytrykksvasker med bl.a. 4-polet vannavkjølt  
saktegående motor, Eco-modus, ergonomisk høytrykkspistol med 
softgrip og servobetjening for regulering av vannmengde og trykk.

 Økonomisk og miljøvennlig eco!efficiency modus 
 4-polet vannavkjølt saktegående motor 
 Intuitiv programvelger med vribryter

Vi har sikret oss et utvalg av våre beste produkter til spesialpris,  
og ønsker å gi rabatten uavkortet til deg som forhandler.  
Dette vil gi deg en ekstra god mulighet for god inntjening i høysesongen. 
 
Tilbudet på disse produktene gjelder frem til 31. desember 2021 
Det er et begrenset antall produkter til denne prisen, så vær rask!

BESTSELGERNE TIL  
KAMPANJEPRISER

priser er eks. mva

Våt- og tørrstøvsuger
Fullautomatisk filterrengjøring (Tact)
NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0

Håndverkerens favoritt blant våt- og tørrstøvsugere: NT 30/1  
Tact Te med strømuttak (automatisk av/på-funksjon)  
og Tact filterrengjøring for uavbrutt arbeid, hver dag.

   ■ Tact fullautomatisk filterrengjøring
   ■ Strømuttak med automatisk av/på-funksjon
   ■ Integrert lagring

Våt- og tørrstøvsuger 
En liten kraftstasjon perfekt for håndverkere
NT 22/1 AP Te L - 1.378-610.0

NT 22/1 Ap Te har apparatkontakt med automatisk start for elektro- 
verktøy, lett av vekt og enkle å frakte med seg. Håndterer  
støv, grovsmuss og væsker. Semiautomatisk filterrens

 Lav vekt og kompakte mål
 Semiautomatisk filterrens
 Fuktbestandig PES-patronfilter

Høytrykksvasker
Robust, brukervennlig og effektiv
HD 5/15 CX - 1.520-935.0

Kompakt og hendig kaldtvannsvasker med høy rengjørings-
kapasitet og brukerkomfort for daglig bruk. Egnet  
for både vertikal og horisontal drift.

   ■ Automatisk trykkavlastning
   ■ EASY!Force høytrykkspistol
   ■ Slangetrommel og 15 m slange

Høytrykksvasker 
Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk
HD 7/17 MXA Plus 400 V - 1.151-936.0

Kraftig maskin for daglig bruk med arbeidstrykk på 170 bar, 
3-stemplet aksialpumpe, automatisk trykkavlastning og integrert 
slangetrommel. Servicevennlig konstruksjon.

 EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock 
 Anti!Twist  
 Kraftdyse og Rotojet-dyse/ Turbodyse

Varmtvannsvasker 
Den kraftigste 3-fas maskinen i mellomklassen
HDS 10/20-4 M - 1.071-900.0 (400 V) og 1.071-901.0 (230 V) 

Robust og kraftig maskin med maksimalt trykk og maksimal gjennom- 
strømningshastighet. Vannavkjølt 4-polet saktegående motor med 
3-sylindret aksialpumpe, keramiske stempler og pumpehus i  
messing. Enkel å vedlikeholde og enkel å frakte. 

 Økonomisk Eco!efficiency modus   
 Effektiv og velprøvd brennerteknologi
 Høy driftssikkerhet

Gå-bak-gulvvaskemaskin
Rimelig, kompakt og batteridrevet
BD 50/50 C Classic Bp - 1.127-001.0

Batteridrevet gulvvaskemaskinen BD 50/50 C Bp i kompakt design 
som gir føreren god oversikt over rengjøringsflaten. Kärcher  
EASY Operation Panel gjør maskinen svært brukervennlig. 

Magnetventil og transportrull 
   ■ EASY-Operation Panel
   ■ Stort tankvolum

Sitte-på-gulvvaskemaskin
Batteridrevet, kompakt og smidig
BD 50/70 C Classic Bp Pack - 1.161-070.0

En batteridrevet og svært brukervennlig maskin med lettfattelig 
kontrollpanel. Det kompakte designet gir god manøvrering  
og letter håndtering og transport. 

 Easy operation 
 Diskbørste
 Stort tankvolum

TACT ER LØSNINGEN
For et langt liv i tjeneste for fagfolk!

Fint støv er skadelig for helsen. For at du skal få best mulig  
beskyttelse mot dette bør du ha en våt- og tørrstøvsuger med 
tact-system. Kärchers kraftige støvsugere med tact-system muliggjør 
arbeid uten avbrudd og med konstant høy sugekraft selv med store 
mengder fint støv. Filteret renser seg selv med sterke luftstøt. TACT 
støvsugere oppfyller kravene til brukere av f.eks konstruksjon
steder og i håndverksyrker.

www.karcher.com/no

Kampanjepris 

23  500,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 36 650,–

Kampanjepris 

1 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 2 710,–

Kampanjepris 

4 750,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 7 540,–

Kampanjepris 

6 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 11 000,–

Kampanjepris 

12 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 18 850,–

Kampanjepris 

34 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 51 400,–

Kampanjepris 

33  290,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 48 972,–

Kampanjepris 

27 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 41 200,–

Kampanjepris 

79 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 114 710,–



MØBEL- OG TEPPERENSERE

Produkt Puzzi 8/1 C

Artikkelnummer 1.100-225.0

Teoretisk kapasitet m²/t 12-18

Luftmengde l/s 61

Vakuum mbar/kPa 230 / 23

Sprøytemengde l/min 1

Sprøytetrykk bar 1

Tankkapasitet rent-/skittenvann L 8 - 7

Effekt, vifte W 1200

Effekt, pumpe W 40

Vekt kg 9,8

Mål (LxBxH) mm 530x330x440

FEIEMASKINER

Produkt KM 70/20 C KM 85/50 R Bp

Artikkelnummer 1.517-106.0 1.351-126.0

Drift Manuell Elektrisk motor

Motoreffekt V/W 24 / 1000

Drivkraft V/kw

Teoretisk kapasitet m2/time 2800 5100

Arbeidsbredde mm 480 615

Arbeidsbredde m/1 sidebørste mm 850

Arbeidsbredde m/2 sidebørste mm 1085

Beholderkapasitet L 42/20 50

Stigningskapasitet % 12

Kjørehastighet km/t 6

Filterflate m2 2,3

Vekt med utstyr kg 23 252

Mål (LxBxH) mm 1300x765x1035 1171x870x1136

VÅT- OG TØRRSTØVSUGER / INDUSTRISTØVSUGERE

Produkt NT 22/1 Ap Te L NT 30/1 Tact Te L NT 65/2 Tact2

Artikkelnummer 1.378-610.0 1.148-211.0 1.667-286.0

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

Luftmengde L/s 71 74 2 x 74

Vakuum mbar/kPa 255 / 25,5 254 / 25,4 254 / 25,4

Beholderkapasitet L 22 30 65

Maks effekt W 1300 1300 2760

Lydnivå db (A) 72 69 73

Vekt uten tilbehør Kg 6,1 13,5 24,5

Mål (LxBxH) mm 380x370x480 560x370x580 575x490x880

HØYTRYKKSVASKERE

Produkt HD 5/15 CX HD 7/17 MXA Plus HDS 5/13 UX HDS 6/14-4 C HDS 7/16 C HDS 9/17 4C HDS 10/20 4M 

Artikkelnummer 1.520-935.0 1.151-936.0  1.064-909.0 1.170-900.0 1.173-901.0/
1.173-900.0  

1.174-917.0 1.071-900.0/
1.071-901.0   

Strømforsyning Ph/V/Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50 3 / 230 / 50 / 3 / 230 / 50 3 / 230 / 50 /

3 / 400 / 50 / 3 / 400 / 50 

Vannmengde L/time 500 700 500 240 - 560 270 - 660 350 - 900 500 - 1000

Arbeidstrykk Bar/Mpa 150 / 15 170 / 17 125 / 12,5 30-140 / 3-14 30-160 / 3-16 30-170 / 3-17 30-200 / 3-20

Maks. tilførselstemp. C° 80 155 80 155 155

Effekt KW 2,8 4,2 2,6 3,6 4,7 6,5 7,8

Drivstofftank L 6,5 15 15 15 25

Vekt m. utstyr Kg 28,1 37,1 71 111 103,7 /105,8 123,4 168

Mål (LxBxH) mm 380x370x930 400x455x966 618x1163x994 1060x650x920 1060x650x920 1215x650x920 1330x750x1060

TEKNISK INFORMASJON

GULVVASKEMASKINER

  Produkt BD 50/50 Bp Classic BD 50/70 R Classic Bp

Artikkelnummer 1.127-001.0 1.161-070.0

Arbeidsbredde, børste mm 510 510

Arbeidsbredde, oppsuging mm 900 900

Nominell inngangseffekt W maks 1100 1400

Batteri V 24 24

Tankkapasitet rent-/skittentvann L 50/50 70/75

Teoretisk kapasitet m2 2040 2805

Vekt med utstyr kg 66 120,5

Mål (LxBxH) mm 1170x570x1025 1310x590x1060

PERFEKT 
RESULTAT PÅ  
10 MINUTTER
VI TAR UTFORDRINGEN 
Med en varmtvannsvasker kaster du ikke bort tiden.  
De fjerner effektivt og grunding selv det mest  
gjenstridig smuss fra kjøretøyene dine,  
noe som betyr mer arbeid gjort på kortere tid.

Godt renhold sikrer verdiene dine og forlenger levetiden.
Oppdag hele utvalget på karcher.no



DU HAR 
OPPGAVEN, 
VI HAR 
LØSNINGEN. 

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

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer


