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Slip energien løs.

PROFESSIONAL | KÄRCHER BATTERI UNIVERS

UENDELIG
POWER.
INGEN
LEDNINGER.

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

UENDELIGE MULIGHEDER En professionel
verden. Dette er det 21. århundrede, og det
handler om den nye stjerne på batteri-himlen:
Kärcher Battery Universe. Uendelig kompatibilitet, ydeevne og sikkerhed.
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NY-DESIGNET
BATTERI
TEKNOLOGI
Der er batterier - og så er der Kärcher Battery Universe
Tekniske forbedringer betyder, at batteriteknologien i
stadig højere grad erstatter maskiner, der skal tilsluttes
forsyningsnettet. Det gælder også højtydende enheder
og maskiner, og det åbner for nye muligheder inden for
professionel anvendelse, herunder også rengøring. At
kunne arbejde uden strømudtag og ledninger giver en
hidtil uset grad af fleksibilitet og komfort i mange
opgaver, uanset om du klipper hæk eller støvsuger i
de smalle gange mellem sæderne i en biograf eller et
fly. Kärchers batteriteknologi gør det også muligt at
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højtryksrense facader med store trailere som mobile
kilder til vand. Opgaverne bliver nemmere, og du
sparer tid, da du ikke længere skal rulle ledninger ind
eller ud eller lede efter strømudtag. Og det er slut med
at falde over en ledning.

For at du kan bruge Kärchers batteriteknologi så bredt
som muligt, har vi udviklet de 2 Kärcher Battery Power+
-platforme til professionelle brugere: batterier med 18
eller 36 V spænding og kapacitet, der passer til alle
enheder og maskiner i den tilsvarende spændingsklasse. Denne maksimale kompatibilitet giver dig
brugsfrihed og minimerer investeringsomkostningerne.
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KÄRCHER BATTERY POWER+

KÄRCHER
BATTERY
POWER+
Med udviklingen af vores nye batteriteknologi har vi skabt produkter, der ikke
bare er innovative, men også smarte - så
vi kan imødekomme flest mulige krav til
anvendelse.
Batteriets opladningsstatus i realtid (Real Time Technology)
viser dig den aktuelle opladningsstatus. Du får ikke blot et
moderne batterisystem, men også et, der er udviklet med
tanke på fremtiden. Kärcher Battery Power+ er forberedt
til nye celleteknologier, der kan sættes op på den samme
brugergrænseflade, og som tilbyder endnu mere power og
længere holdbarhed.

Uendelig kompatibilitet: Alle batterier i Kärcher Battery Universe
kan udskiftes inden for den pågældende spændingsklasse uden
begrænsninger, endda også mellem maskiner fra Professional- og
Home & Garden-serierne.
Real Time Technology: Integreret LC-display med intelligent indikation af resterende driftstid og opladningstid for forbedret information og øget sikkerhed.
Automatisk batteriovervågning: Beskyttelse mod overbelastning
ved opladning og afladning og beskyttelse mod overophedning, fuld
afladning og andre skadelige tilstande.
Vandtæt: Når det er sat i maskinen, er batteriet helt beskyttet mod
vandstænk. (beskyttelsesklasse IPX5).
Kabinet med bløde materialer: Maksimal mekanisk robusthed og
godt greb i enhver situation.
Høj maksimal ydeevne: Processor-baseret og med optimeret varmebeskyttelse.
Kraftfulde lithium-ion-celler: Høj ydeevne med lav selvafladning og
ingen hukommelseseffekt. Batteriet kan oplades til maksimal kapacitet i enhver opladningstilstand.
Battery Power+-batterier: Ekstremt kraftfulde lithium-ion-batterier
med lang drifts- og levetid. Fås i 18 V/3,0 Ah samt i 36 V/6,0 Ah
eller 36 V/7,5 Ah.
Battery Power+-batteriopladere: Batteriopladere, der er kompatible
med vores batterier, i et moderne design i høj kvalitet med LED-statusdisplay. Kort opladningstid takket være den høje, elektronisk kontrollerede opladningsstrøm på maks. 6 A. Lavt forbrug i standby. Kan
monteres på væggen.
Battery Power+ 18/60-batterioplader til 18 V/6 Ah-batterier.
Battery Power+ 36/60-batterioplader til 36 V/6 Ah-batterier.
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USP

Viden frem for estimater - Real Time Technology. Traditionelle
batterier viser deres opladningsstatus via et enkelt søjlediagram,
som kun viser et estimat over den resterende driftstid, der ofte
vurderes for optimistisk. Så giver maskinen pludselig op, og arbejdet
stopper. Vores nye Kärcher-batterier viser opladningsstatus og resterende driftstid løbende i realtid på minuttet - alt afhængigt af kravene til power til den pågældende opgave. Og batteriopladerne i
Kärcher Battery Universe, uanset om de skal sluttes til en stikkontakt, eller de er stationære, viser den resterende opladningstid i
minutter.

Power og sikkerhed - temperaturovervågning. Når det gælder
batterier, afhænger sikkerhed og optimal power i vid udstrækning af
temperaturkontrol. Kärchers batterikontrol sørger for altid at holde
batteriet på den optimale temperatur og dermed beskytte det mod
overophedning, risiko for, at det pludselig brænder sammen, og for
kort levetid. Det intelligente design hjælper med effektiv varmespredning og dermed en stabil varmebalance. Batteritemperaturen
måles og overvåges nøjagtigt løbende for at garantere det maksimale power-output hele tiden. Strømmen reduceres således kun, hvis
batteriet bliver for varmt. En pludselig temperatur-relateret nedlukning, som det af og til ses ved traditionelle batterier, forhindres.

USP
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Behagelig og nem håndtering. Detaljerne er altid det, der sætter
prikken over i'et. Der er bløde materiale i vores batteridrevne
maskiner og Battery Power+-batterier, der gør det nemt at håndtere
maskinen og giver et godt greb. Rent batterimæssigt har det ikke
nogen betydning, men det har enorm betydning for den professionelle bruger.

Når teknologien "tænker og kommunikerer". Batterierne på Kärcher
Battery Power+-platformen kommunikerer med den maskine, de
bruges i. På den måde kan information læses fra maskinen og vises
på maskinen, også selv om batteriet sidder et sted, der er svært tilgængeligt.

Altid hurtig og aldrig for meget - beskyttelse mod overbelastning.
Alle battericeller er beskyttet mod overstrøm med aktive og passive
sikkerhedsanordninger. I batteriet udføres meget hurtige strømmålinger tilsluttet en CUT-OFF DEVICE i form af strømledere i batteriet.
Den passive beskyttelse består af en smart integreret sikring i tilfælde af elektronisk nedbrud. Beskyttelseselektronikken er fuldstændig integreret i batteriet og dermed uafhængig af maskinen.

USP

Spænding uden overraskelser - overvågning af spændingen. I
Kärchers batterier tjekker spændingsovervågningen spændingen i
alle celler. Batteriet er f.eks. beskyttet mod lav spænding, når det er
i drift, herunder fuldstændig afladning med risiko for kortslutning i
en celle. Overspænding under opladningsprocessen, hvilket også kan
forårsage, at batteriet pludselig brænder sammen, forhindres også.

Arbejd i stedet for hele tiden at være på vagt - beskyttelse mod
vandstænk og støv. Robusthed og beskyttelse af bruger og maskine
er vigtigt ved daglig professionel brug. Du skal fokusere på dine
opgaver og ikke på, om støv eller vand kan trænge ind i elektronikken. Battery Power+-batterierne er beskyttet mod støv og vandstænk i overensstemmelse med IPX5. Batterikabinetterne er fremstillet af robust plastik og er ekstremt modstandsdygtige over for
stød, hvilket er bevist i de skrappeste tests.
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SIKRE ENERGIKILDER
Uplanlagte pauser, fordi batteriet er løbet tør? Ikke
med vores Battery Power+-hurtigladere. De lader
Battery Power+-batterierne til maksimum kapacitet på
blot 60 minutter. Eller de kan foretage en hurtigladning,
så du kan afslutte dine opgaver. På LED-displayet og
kontrollamperne kan du på et øjeblik se status på
opladningsprocessen, og hvornår den vil være afsluttet.
Med 2-3 batterier behøver du aldrig mere holde uplanlagte pauser. De 2 meter opladningskabel gør det muligt
for brugeren have laderen lige ved hånden.

TEKNOLOGI
FOR
PROFESSIONELLE
BRUGERE
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 Battery Power+ 36/60



18 V



36 V



36 V

3.0 Ah



6.0 Ah



7.5 Ah

Batterienergi

54 Wh



216 Wh



270 Wh

Opladningstid

60 min (100%)



68 min (100%)



81 min (100%)

Battery Power+ 18/30
Spænding 
Kapacitet

Hurtiglader
Battery Power+ 18/60
Spænding 
Frekvens
Maks. opladning

Battery Power+ 36/75

Hurtiglader
 Battery Power+ 36/60

Universal-batterioplader
Battery Power+ 18-36/60

100 – 240 V



100 – 240 V



100 – 240 V

50/60 Hz



50/60 Hz



50/60 Hz

6.0 A



6.0 A



6.0 A
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KÄRCHER
POWER
OVERALT
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CS 400/36 Bp

36 V

MOTORKRAFT
Kædesav CS 400/36 Bp
Børsteløs motor
Kædehastighed
Styreskinne

23 m/s
400 mm

Kædedeling3/8"
Kædemåler

Maksimal sikkerhed. Med den mekaniske kædebremse
har vores CS 400/36 Bp en avanceret sikkerhedsanordning. Den stopper kæden øjeblikkeligt i tilfælde af
tilbageslag. Den skarpe BUMPER SPIKE af metal sikrer
sikker, præcis savning.

Simpel kædespænding eller nemt
kædeskifte. Den integrerede kombinationsnøgle gør det muligt at efterspænde kæden og at skifte den og
sværdet på et øjeblik.

1.3 mm

En kædesav stiller større krav til
batteriteknologien end alt andet
værktøj. Her giver vores 36 Vbatterier fuld power til kæden.

Den kraftfulde børsteløse motor på vores CS 400/36 Bp
accelererer 3/82-savkæden med 23 m/sek. på det 400 mm
lange sværd. Den høje skærehastighed i kombination med
36 V/7,5 Ah-batteriets kapacitet klarer ethvert stykke træ.
CS 400/36 Bp ligger ergonomisk godt i hånden med minimale vibrationer. Høj skæreevne, nem betjening og håndtering er de bedste forudsætninger for lange arbejdsperioder uden at blive træt.

Kædesmøring. Den automatiske kædesmøring sikrer
god ydeevne og lang levetid. Med den integrerede
olietank med visningsvindue og solidt dæksel kan du
løbende aflæse niveauet af kædeolie.
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6
LM
PT_RUNNING
530/36 Bp TITLE DOLOR SED

36
V
KRAFTFULD.

STØJSVAG.
NUL EMISSIONER.
Skjold i stål. Skjoldet, der er fremstillet af
højkvalitetsstål, er ekstremt robust og holdbart. Alligevel er LM 350/36 Bp nem at
manøvrere.

Plæneklipper LM 530/36 Bp
Børsteløs motor
Skærebredde 
Skærehøjde 
Hastighed 
Kapacitet af græsopsamler 

530 mm
30 – 110 mm
2 – 5 km/t
65 l

Hvis du tænker, at der ikke er
meget, der kan forbedres på et
veletableret produkt som en
plæneklipper, så har du endnu
ikke set vores LM 530/Bp.
Intelligent automatisk fartkontrol. Denne
teknologi garanterer den optimale hastighed for et altid godt resultat. Den beskytter batteriet og øger rækkevidden.
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1 håndtag i stedet for 4 forudbestemte
positioner. Den centrale justering af
skærehøjde på LM 530/Bp gør det
muligt at indstille og justere en passende skærehøjde fra 30 til 110 mm
vha. et håndtag i stedet for at skulle
bøvle med indstilling ved hvert hjul.

Regulerbar selvkørende motor. Du kan
tilpasse kørslen til dine individuelle
behov vha. den trinløse regulering - op
til 5 km/t. Det sparer tid og kræfter, og
du kan virkelig mærke forskellen.

Battery Power+ 36 V er på ingen måde underlegen i
forhold til benzindrevne plæneklippere. Hverken når det
gælder power, holdbarhed eller udstyr. Eller noget som
helst andet. Tværtimod har den elektriske motor et
meget mere enkelt design og kræver ikke megen vedligehold i forhold til en benzinmotor. Med et robust skjold
af stål, en klippebredde på 530 mm, hjul med kuglelejer
og intelligent automatisk hastighedskontrol til varieret
kørehastighed og større rækkevidde driver LM 530/Bp
dig fremad. Du kan vælge, at plæneklipperen skal kaste
det afklippede græs ud til siden, bioklippe det eller
opsamle det i græsopsamleren (65 l), der er nem at
fjerne. Og når det gælder transport eller opbevaring, kan
du bare klappe din LM 530/Bp sammen.
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LT 380/36 Bp

36 V

PERFEKT
GRÆSTRIMNING
Plænetrimmer LT 380/36 Bp
Børsteløs motor
Skærebredde
Hastighed (Trin 1/Trin 2)

Robust trimmerhoved. Trimmersnoren
trækkes ud ved helt enkelt at trykke
trimmerhovedet ned mod jorden. Det er
lige så nemt at sætte snoren på.

Variabel hastighed. Den variable 2-trins
hastighedsindstilling gør det muligt at
tilpasse hastigheden til den respektive
arbejdsopgave og dermed forlænge
driftstiden.

380 mm
4,600 / 5,600 rpm

Du har brug for en overraskende alsidig maskine, der
er nem at betjene, når du skal
trimme skråninger, omkring
vejskilte, under parkbænke
og på områder, der er svært
tilgængelige.

Vores batteridrevne plænetrimmer LT 380/36 Bp er den
ideelle løsning. Den robuste kraftkarl er fremstillet af aluminium og vejer kun 3,9 kg. Med sit ergonomisk udformede håndtag er den behagelig og nem at betjene, og den
arbejder med nul emissioner, med få vibrationer og støjsvagt. Den store skærebredde på 380 mm samt dens
udholdenhed gør den perfekt til større områder.

Ergonomisk rundt greb. Det runde
håndtag kan justeres individuelt til
brugeren og er perfekt ergonomisk
udformet, så arbejdet bliver behageligt.
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BCU 260/36 Bp

36 V

KRAFTFULD
BUSKRYDDER
Buskrydder BCU 260/36 Bp
Børsteløs motor
Skærebredde
Hastighed (Trin 1/Trin 2)
Børstekniv

Ergonomisk tohåndsgreb. Optimal,
afbalanceret vægtfordeling, så du kan
arbejde længe uden at blive træt.

Dobbelt skulderbæresele. Skulderbæreselen fordeler vægten over et større
område og reducerer dermed belastningen. Snyd ikke dig selv for denne ekstra
komfort - særligt ikke, hvis du arbejder
i længere perioder.

Variabel hastighed. Den variable
hastighed med to trin kan tilpasses
enhver opgave og øger driftstiden.

260 mm
4,600 / 5,600 rpm
3 blade, hærdet stål

Få nemt bugt med genstridig
plantevækst, ukrudt, vildt græs
og andre krævende plæneklipperopgaver med vores batteridrevne buskrydder BCU
260/36 Bp.

Takket være det lave lydniveau kan maskinen også bruges i støjfølsomme områder. Med det justerbare, ergonomiske tohåndsgreb kan du betjene BCU 260/36 uden at
blive træt - pga. det robuste og perfekt afbalancerede
design i aluminium. Med det rigtige tilbehør kan du også
bruge maskinen som græstrimmer.

3-fløjet klinge. Klingen i høj kvalitet er
fremstillet i hærdet stål, har 3 blade og
er 260 mm i diameter. Den er robust og
holdbar, selv under barske forhold.
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6
HTPT_RUNNING
650/36 Bp TITLE DOLOR SED

36 V

KOMFORTABEL
OG PRÆCIS
Laserskåret, diamantslebet sværd. Helt igennem
professionelt sværd til præcis skæring og med
perfekte skæreegenskaber. Også velegnet til tykke
grene.

Hækketrimmer HT 650/36 Bp
Børsteløs motor
Skærelængde	 650 mm
Tandafstand
Drejeligt greb
2 skærehastigheder

To skærehastigheder. Med to skærehastigheder
opnår du et præcist og perfekt snit - hver gang.

Pålidelig beskyttelse. Den effektive skære- og håndbeskyttelse øger brugersikkerheden. Greb-beskyttelsen forebygger skader på sværdet, når du arbejder i
nærheden af forhindringer.
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Ring til bæresystem. Et valgfrit bæresystem gør det
muligt at fordele vægten ligeligt, så du kan arbejde let
og ubesværet uden at gå på kompromis med bevægelsesfriheden.

33 mm
op til 180°
2.800 / 3.200 snit/min

Vores batteridrevne HT 650/36
Bp hækketrimmer imponerer
med sit laserskårne, diamantslebne sværd.

Med 33 mm tandafstand og 2-trins skærehastighed
klarer den nemt både at forme og trimme hækken
- både de tykke og de tynde grene. Det drejelige håndtag beskytter dine led og gør det muligt at arbejde i alle
stillinger uden at blive træt. Antiblokeringssystemet
forhindrer uplanlagte afbrydelser i arbejdet og øger
brugersikkerheden.

Ergonomisk, drejeligt greb. Det justerbare håndtag
bagpå beskytter leddene, når du klipper hækken, og
reducerer træthedssymptomer.
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MT 36 Bp

36
V
ALLROUNDEREN
Multi-Tool MT 36 Bp
Børsteløs motor
Hurtigkobling til hurtigt skift af værktøj
Variabel hastighed til brug i enhver situation
Hastighedsniveau 1: 7.800 rpm
Hastighedsniveau 2: 6.800 rpm

Ergonomisk, rundt greb. Håndtaget kan
justeres individuelt og dermed gøre
arbejdet mere behageligt.

Praktisk hurtigkobling. Skift tilbehør nemt
og hurtigt uden brug af værktøj. Kompakt
og nem at transportere og opbevare.
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Variabel hastighed. Hastigheden har
2-trins indstilling, så den kan tilpasses
den respektive opgave, og driftstiden
øges.

Vores batteridrevne multi-tool MT 36 Bp er en stangmonteret
hækketrimmer og et stangmonteret beskærerværktøj i et. Og
systemet udvides hele tiden. Multiværktøjet imponerer med
problemfri drift, nul emissioner, støjsvag betjening og nem og
sikker håndtering. Med hurtigkobling til nemme værktøjsskift,
et robust stålskaft og en børstefri motor - denne allrounder er
designet til krævende opgaver.

Robust design. Det robuste glatte stålskaft
er designet til at holde, præcis ligesom
hele multiværktøjet.
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MT 36 Bp

Værktøjstilbehøret til vores
multi-tool MT 36 Bp omsætter
deres batteripower til høj
ydeevne.

ALT
TILBEHØRET

MT HT 550/36 stangmonteret hækketrimmer-modul har
højkvalitets sværd og enkel vinkeljustering, som giver
præcise snit med optimale resultater og gør det muligt
at klare krævende opgaver med både høje hække og
opgaver nær jorden nemt og bekvemt og, ikke mindst,
uden ledning.

MT CS 250/36 stangmonteret beskærer-modul er et
kompakt værktøj til omhyggelig træpleje. Det er sikkert
og nemt at beskære og afgrene træer fra jorden. Med
den stangmonterede beskærer kan du også nemt nå
grene, der er svært tilgængelige. Det kompakte design,
25 cm sværd og kæde pitch på 3/8" gør det nemt at lave
hurtige og præcise snit med den stangmonterede beskærer
MT CS 250/36.

MT CS 250/36 stangmonteret beskærermodul
Automatisk kædesmøring
Elektrisk kædebremse
Kompakt letvægtsdesign
Længde på styreskinne 
Kædehastighed 

250 mm
12 m/s

MT HT 550/36 hækketrimmer-modul
Enkel justering af skærevinklen mellem 0 og 180 grader
Diamantslebet sværd
Kompakt og nem at opbevare
Tandafstand 
Skærelængde 
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28 mm
550 mm
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LB 930/36 Bp

36
V
LØVBLÆSER
Løvblæser LB 930/36 Bp
Børsteløs motor
Luftgennemstrømning
Lufthastighed 
Blæsekraft 

Højhastighedsdyse. Med højhastighedsdysen er blæsekraften koncentreret på et
mindre område. Våde blade og fugtigt
snavs fjernes også nemt.

Trinløs styrke - fra blæst til orkan. Den
trinløse hastighed og turboknappen gør
det muligt at justere blæsehastigheden
og, ved behov, booste ydelsen. Du får
maksimal kontrol og kan fjerne genstridigt snavs og blade.

930 m³/t
60 m/sek.
14 N

Fjern blade og snavs hurtigt
og nemt med vores batteridrevne løvblæser LB 930/36
Bp. Både støjsvagt og nul
emissioner.

Med en luftgennemstrømning på 930 m3/t. og en lufthastighed på op til 60 m/sek. er LB 960/36 Bp lige så kraftfuld som en benzindrevet maskine. Men den er så støjsvag,
at du sagtens kan arbejde i støjfølsomme områder. Du er
helt fri for motor støj og udstødning, og takket være skulderstroppen kan du udføre arbejdet bekvemt og uden
besvær. Det er nemt at betjene den 2,5 kg lette løvblæser.
Og du vil blive positivt overrasket over de lave betjeningsog vedligeholdelsesudgifter.
Kraftfuld, økonomisk og miljøvenlig: Vores batteridrevne
løvblæser, LB 930/36 Bp, imponerer i alle henseender. Den
fjerner blade, snavs og andet affald med lynets hast, særligt på områder, der er svært fremkommelige.

Integreret metalskraber. Blæserøret
med integreret metalskraber fjerner
klæbrige rester og snavs og beskytter
enden af blæserøret mod skader.
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LBB 1060/36 Bp

36
V
BLÆSEKRAFT
FRA RYGGEN

Ryg-løvblæser LBB 1060/36 Bp
Børsteløs motor
Luftgennemstrømning
Lufthastighed 
Blæsekraft 

Lang driftstid. Med 2 batterikabinetter er vores LBB
1060/Bp veludstyret, så den professionelle bruger
kan rengøre større områder.
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65 m/sek.
19 N

Udstyret med 2 Battery
Power+-batterier leverer
ryg-løvblæseren fremragende
ydeevne og lang driftstid. Lige
hvad du har brug for, når du
skal fjerne større mængder
blade.

Fjedermonteret blæser. Den fjedermonterede blæser reducerer vibrationer
og gør dig mindre træt, mens du arbejder.
En vigtig egenskab for brugeren.

Valg af vindstyrke 1 til 10. Den trinløse
hastighed og turboknappen gør det muligt
at justere blæsehastighed og, ved behov,
booste ydelsen. Du får maksimal kontrol
og kan fjerne genstridigt snavs og blade.

1.060 m³/t

Vores batteridrevne ryg-løvblæser har en luftgennemstrømning på 1.060 m3/t. med en lufthastighed på op
til 65 m/sek. ved tryk på en knap. Til sammenligning: En
orkan har en styrke fra 32,7 m/sek. Med dobbelt op på
orkanstyrke kan du hurtigt blæse blade og snavs væk
fra større områder. Du bærer bekvemt LBB 1060/36 Bp
på ryggen med ideel vægtfordeling. Takket være den
ergonomiske udformning, det lave støjniveau og den
fjedermonterede blæser arbejder vores ryg-løvblæser
så godt som uden vibrationer. Da brugeren bliver mindre træt ved at bruge LBB 1060/36 Bp, egner den sig
godt til brug i længere perioder.

Formidabel ergonomi. Det smarte ergonomiske koncept
med polstrede skulderstropper sikrer ideel vægtfordeling, og de vibrations-dæmpende komponenter reducerer belastningen, så du kan arbejde længere.
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HD 4/11 C Bp

HØJT TRYK

2 × 36 V
HD 4/11 C Bp
Børsteløs motor 72 V
2 x 36 V/7,5 Ah Battery Power+
Arbejdstryk
Driftstid 
i eco!efficiency-tilstand
Vandvolumen 

Overblik over driftstiden. På indikatoren
for batteriopladning, der kan ses fra ydersiden på et LC-display, kan du se status på
opladningen og den resterende driftstid på
et øjeblik. Og med eco!efficiency-knappen
kan du øge driftstiden til mindre intensive
rengøringsopgaver.

Innovation baseret på erfaring. Vores HD
4/11 C Bp er baseret på HD kompakt-klassen - vores bedst sælgende professionelle
højtryksrensere. Teknologi, der har bevist
sit værd en million gange, kombineret med
ledningsfri innovation.

Beregnet til krævende brug. Det vand- og
skidt-afvisende batterikabinet beskytter
de to 36 V/7,5 Ah Battery Power+-batterier.

110 bar
24 min
34 min
320 – 400 l/t.

Nu behøver du ikke længere
drømme om højtryksrensning
uden brug af strøm eller vandforsyning. Nemt. Vores HD
4/11 C Bp er den første batteridrevne professionelle højtryksrenser på markedet.

Med 2 kraftfulde 36 V Battery Power+-batterier er der 72 V maksimal rengøringskraft og
driftstid. I eco!efficiency-tilstand kan du rengøre i 34 minutter uden afbrydelser. Og bruger
du sugeslangen, der følger med maskinen, kan
du endda arbejde uden adgang til vandforsyning. Det giver helt nye anvendelsesmuligheder. Du sparer masser af tid takket være den
store fleksibilitet og mindre klargørings-tid,
fordi du hverken behøver strøm eller vand.
Og det tjener sig hurtigt ind.

Helt uafhængig. Uafhængig af strømudtag
og vandtilslutning, takket være en sugeslangen til vandtanken.
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BV 5/1 Bp

36
V
KRAFTFULD.
MOBIL.
FRI.

BV 5/1 Bp
Luftgennemstrømning
Vakuum
Beholderkapacitet
Nominel power

40 l/sek.
220 mbar
5l
500 W

Vores batteridrevne ryg-støvsuger BV 5/1 Bp tilbyder den
bedste rengøringsydelse på
markedet med en sugeevne,
der svarer til sugeevnen i en
støvsuger tilsluttet strøm.

Den ledningsfri BV 5/1 Bp gør det muligt at arbejde med
maksimal mobilitet og fleksibilitet. Uanset hvor du bruger BV 5/1 Bp yder dens patenterede, ergonomiske
bæreramme dig optimal komfort. Den er nem at betjene,
da alle funktioner kontrolleres direkte via kontrolpanelet
på hoftebæltet. Med BV 5/1 Bp er du ikke anspændt
under arbejdet og sparer op til 30 pct. tid. Du sparer
også på serviceomkostninger, da batteridrevne maskiner
jo aldrig har bøvl med ledningerne.

Perfekt placeret kontrol. Du kan nemt betjene BV 5/1 Bp vha.
betjeningselementerne på bæltet: tænd/sluk-kontakt, indikator for
opladningsstatus, eco!efficiency-tilstand. Alt sammen lige der, hvor
det er nemmest for dig.

Tilbehør lige der, hvor du skal bruge det. Altid lige der, hvor du skal
bruge det - når du skal bruge det: Gulvdysen til vores batteridrevne
ryg-støvsuger har integreret parkeringsposition.
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Arbejd ubesværet. Med den ergonomisk udformede bæreramme kan
du let bære BV 5/1 Bp. Bæltesystemet giver optimal komfort, også ved
lang tids brug.
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NT 22/1 Ap Bp L

36
V
LEDNINGSFRI

STØVSUGNING
NT 22/1 Ap Bp L
Luftgennemstrømning
Vakuum
Kapacitet på beholder
Nominel power

Fortsæt arbejdet med et tryk på en knap.

22 l
500 W

Der er ofte langt imellem
strømstik, og støvsugere med
ledning er skyld i farlige snubleulykker, f.eks. i foyerer/
lobbyer. Men det er slut. Med
vores nye våd-/tørstøvsuger
NT 22/1 Ap Bp L kan du gøre
rent overalt - helt uden behov
for et strømstik.

Semiautomatisk filterrens sikrer høj sugeevne og øger filterets levetid.

Let og kompakt. Med sin lave vægt og
kompakte dimensioner er NT 22/1 Ap Bp L
meget mobil og kan bruges så godt som
overalt.

57 l/sek.
152 mbar

Top-innovation. Vores NT 22/1 Ap Bp L er den første
rigtig professionelle batteridrevne våd-/tørstøvsuger på
markedet. Med 36 V Battery Power+-batterier får du
samme sugeevne som i en maskine med ledning. Batterierne kan skiftes mellem alle Kärchers 36 V-maskiner. Ved
fuld kraft har NT 22/1 Ap Bp L en driftstid på 31 minutter og en markant bedre sugeevne end nogen konkurrerende maskine. Med sin lave vægt på kun 8,8 kg er NT
22/1 Ap Bp L den ideelle støvsuger til mobilt brug. Det
kraftfulde 36 V-batteri med 7,5 Ah er inkluderet i pakken, og det samme er hurtigladeren.

Godt beskyttet med cover. Beskyttelsescoveret til batterikabinettet beskytter
batteriet effektivt mod snavs og væske.
Alt er på toppen. Maskinens flade top giver opbevaringsplads til mindre dele.
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T 9/1 Bp

36
V
LEDNINGSFRI
T 9/1 Bp
Luftgennemstrømning
Vakuum
Beholderens kapacitet
Nominel power

Effektiv støvsugning i længere tid. Eco!efficiencyfunktionen reducerer sugeevnen ved behov, hvilket
forlænger batteriets driftstid.

Letvægt. Med sin lave vægt og kompakte dimensioner
er T 9/1 Bp meget mobil og kan bruges så godt som
overalt.
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Bedst for din arbejdsstilling. Den ergonomisk rigtige
bøjning med bløde komponenter ligger godt i hånden
og gør arbejdet behageligt, uden at du bliver træt også i længere perioder.

40 l/s
220 mbar
9l
500 W

Det betyder ikke længere
noget, om man bruger en
batteridrevet maskine eller
en, der er sluttet til strøm. Med
vores kraftfulde batteridrevne
støvsuger T 9/1 Bp får du
power og rengøringsresultater
som med en støvsuger med
ledning.

Med vores batteridrevne støvsuger T 9/1 Bp får du den
bedste rengøringsydelse på markedet, hvilket kan mærkes,
hver gang maskinen er i brug. Arbejdet uden en forstyrrende ledning imponerer, og det samme gør den overraskende mobilitet og fleksibilitet. Og den øgede produktivitet med mindre arbejdsindsats og en markant tidsbesparelse er overbevisende. Alt dette gør vores T 9/1 Bp til
den perfekte støvsuger til rengøringsopgaver i transportsektoren, hotelindustrien og detailhandlen.
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BR 30/4 Bp

36
V
GULVVASK

UDEN OMVEJE
Nem at håndtere. BR 30/4 Bp er let
og kompakt. Det gør den utrolig nem
at arbejde med. Og du kan tage din
gulvvaskemaskine med overalt.

2-Tank system. Kan nemt fyldes med rent vand
og tømmes for det snavset vand, uden at man er
afhængig af gulvafløb.

BR 30/4 Bp
Arbejdsbredde
Vandtank rent/snavset
Kapacitet

300 mm
4/4
200 m2/t

BR 30/4 C Bp er den første
gulvvaskemaskine med Battery
Power+. Ingen ledninger, ingen
begrænsninger, hvilket giver
en stor flexibilitet i forhold til
at få opgaverne løst hurtigt.

Vores batteridrevne BR 30/4 C Bp gulvvaskemaskine er
et reelt alternativ til manuel rengøring af hårde overflader på op til 200 m². BR 30/4 Bp har en kompakt form,
en meget let vægt på kun 14 kg., samt et lithium-ionbatteri med op til 30-minutters driftstid.
Kontakttrykket, der er ti gange større end for en konventionel aftørringsmop, og en børste hastighed på ca. 1.500
omdrejninger sikrer væsentligt bedre rengøringsresultater
end manuel gulvvask. Alt, der er tilbage efter rengøringen, er et rent og tørt skridsikkert gulv. Den mobile og
ledningsfrie gulvvaskemaskine er ideel til rengøring af
gulve i små butikker, restauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder og køkkener.

Økonomisk og støjsvag. Meget lang drifttid
kombineret med korte opladningstider.

Allround fleksibilitet. Sugelæber for og bag gør det
muligt at arbejde i alle retninger. Og dermed bruge
din BR 30/4 Bp til flere forskellige opgaver.
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HVORFOR
KÄRCHER?
Vi elsker og lever for at løse dine og dine
kunders udfordringer. Om det er hverdagsrengøring eller rengøringsprojekter ud over
normalen, f.eks. en herregårdsindgang,
fabrikshal eller Holger Danske, ønsker vi hos
Kärcher at gøre din hverdag bedre, bekvem
og mere behagelig. Vi tilbyder stærke og
effektive rengøringsløsninger for at hjælpe
vores kunder med at opnå flotte resultater
og få tingene i bevægelse – med at skabe og
opnå værdi.
Hvad driver os?
Vi er perfektionister, der altid genovervejer
systemer og designs. Vi har innovative løsninger med overbevisende ydeevne, kvalitet
og håndtering, der er et skridt foran resten
af markedet. For os er rengøring nemlig den
bedste udfordring i verden.
Reducér, genanvend og genbrug.
Bæredygtighed er og har altid været vigtigt
for os. Vi har store ambitioner med vores
bæredygtighedsmål for 2025, hvor vi
stræber efter at opnå en klimaneutral produktion, genanvendelse af råmateriale og en
reduktion af plastemballage.
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BÆREDYGTIGHED
I året 2025 bør vi have klimaneutrale
faciliteter, plastfri emballage og foretage
genanvendelse af plast i vores produkter.
Dermed tager vi del i FN’s 17 Verdensmål.

KULTURELLE SPONSORATER
Siden 1980 har vi rengjort over 140
monumenter over hele verden som en
del af vores kulturelle sponsorering.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD
Service betyder tillid. Hele tiden. Service,
som du har brug for. Hurtige reaktioner
og den maksimale tilgængelighed. Maksimal værdibevarelse og overholdelse af
alle lovbestemte krav.

SERVICE
Vi ønsker at give vores kunder en service, der reflekterer vores produkters
høje standard. Vi er stolte af at kunne
sige, at kundeservice er og altid vil være
en prioritet.

INNOVATION
Det er vores mål at blive de største rengøringseksperter og den førende virksomhed inden for innovation og teknologi. I 2019 lancerede vi 150 nye
produkter – hvilket var mere på ét år
end nogensinde før.

SAMFUND OG PARTNERSKAB
Vi tror på, at det at udvise interesse for
samfundet betyder, at man tager ansvar.
Derfor hjælper vi organisationer som
SOS Børnebyerne og Earth One Ocean.

FAMILIEVIRKSOMHED VERDEN OVER
Vi har været en værdiorienteret familievirksomhed siden 1935. I dag har vi
13.500 medarbejdere fordelt over 72
lande. Vores globale mål inkluderer den
højeste ydeevne, innovation og kvalitet.

PRISVINDENDE PRODUKTER
Gennem årene har vi vundet flere priser
såsom den tyske designpris, Red Dot
Design og Green Good Design. Dette er
resultatet af alt det arbejde og den kærlighed, vi har lagt i vores produkter.
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For yderligere information kontakt os venligst.
KÄRCHER DANMARK

Islevdalvej 98
2510 Rødovre
Åbningstider:
Mandag-torsdag

8.00-16.00

Fredag

8.00-15.30

Tel. +45 70 20 66 67
info@karcher.dk
Yderligere oplysninger findes på www.karcher.dk.

