
Vi elsker og lever for at løse dine  
og dine kunders udfordringer.
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INTRO

Vi elsker og lever for at løse dine og dine 
kunders udfordringer. Om det er hverdags-
rengøring 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 løs-
ninger 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 pro-
duktion, genanvendelse af råmateriale og en 
reduktion af plastemballage.

HVORFOR 
KÄRCHER? 

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 Ver-
densmål.

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

INNOVATION 
Det er vores mål at blive de største ren-
gøringseksperter og den førende virk-
somhed inden for innovation og tekno-
logi. 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. 



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

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

FAMILIEVIRKSOMHED VERDEN OVER 
Vi har været en værdiorienteret familie-
virksomhed 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 kær-
lighed, vi har lagt i vores produkter.



18 V / 36 V
BATTERY POWER +

UENDELIG ENERGI.  
UDEN LEDNING.

NYHEDER

Opdag vores nye Battery Platform.
Jagten efter den nærmeste stikkontakt og den 
kedelige kamp med ind- og udrulningen af lednin-
gen er levn fra fortiden med hjælp fra batteri-
drevne maskiner. Spar tid, og gør arbejdet lettere 
ved at arbejde fleksibelt og komfortabelt. Lad os 
introducere de nye apparater med 18- og 36V-bat-
terier, der er kompatible med alle Kärcher-maskiner 
i samme strømklasse, i både vores Professional- og 
Home & Garden-serier. 

Mere strøm til fagfolk. 
Vores nye Battery Platform med Battery Power+ er 
velegnet til fagfolk inden for mange arbejdsområ-
der. Med funktioner som Real Time Technology, 
intelligent display, høj ydeevne, lang levetid, robust 
design og vandtæt beskyttelse vil den imponere dig 
og dine kunder. Der er ikke længere nogen grænser 
for kompakthed, ydeevne og sikkerhed. Skift benzin 
ud med batteri.

FLERE PRODUKTER VIL 
KOMME TIL PLATFORMEN
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UDENDØRSOMRÅDER + BYGNINGER 
Rengør hurtigt og ergonomisk store områder. Takket 
være vores varmt-/koldtvandshøjtryksrensere, effek-
tive fejemaskiner og kraftfulde støvsugere garanterer 
vi, at gården bliver æstetisk tiltrækkende og samtidigt 

fri fra ynglepladser for bakterier. Med tilbehør som 
overfladerensere og vores iSolar-modul kan dine 
kunder dække store overfladearealer, endda helt op til 
taget. 

Højtryksrenser Stor  
overfladerenser

PressurePro  
Intensive  
grundrens

Solpanelrenser

Fejemaskine

PressurePro  
solpanelrens

Våd-/tørstøvsuger“Ride on” 
Fejemaskine 

Hedvands- 
renser

MASKINRENGØRING
Robuste rengøringsmaskiner til rengøring af hobetal af 
alle slags maskintyper i alle størrelser. Med vores 
varmt-/koldtvandshøjtryksrenser og tilhørende 
rengøringsmidler, såvel som vaskebørster og skum-

lanser, bliver dine kunders køretøjer og redskaber 
skinnende rene, selv efter intensiv brug. Og i fører- 
kabinen kan vores kraftfulde våd-/tørstøvsugere og 
tørstøvsugere nemt anvendes. 

Hedvandsrenser Højtryksrenser Vaskebørste PressurePro Active 
rens, alkali

Skumlanse VehiclePro  
skumrens

Våd-/tørstøvsuger Våd-/tørstøvsuger 
til farligt støv

LØSNING

ET RENT LANDBRUG 
ØGER UDBYTTET
Renlighed på alle niveauer for landbruget 
Gårdens udbytte forøges ved at holde rent og have 
så god hygiejne som muligt. For eksempel forbedres 
dyrs ydeevne, mens deres sundhedsproblemer og 
medicinudgifter formindskes ved at opretholde et 
højt hygiejneniveau i deres båse.
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Hedvands- 
højtryksrenser

PressurePro skum-
rens, alkali

Dirt blaster

Skumlanse

Højtryksrenser Rengøringsslange 
til rør

PressurePro 
blødgøringsmiddel, 

alkali

SVIN OG FJERKRÆ
Rengøring og hygiejne af bakteriefyldte skure. Med 
vores varmt-/koldtvandshøjtryksrensere, specialfrem-
stillede rengøringsmidler og vores smarte tilbehør kan 
dine kunder nemt og hurtigt fjerne alle spor af 

dyreekskrementer og foderrester til enhver tid. 
Begynd med at påføre skum med skumlansen, og vask 
derefter nemt det løsnede jord væk. Vores højtryks-
renser kan anvendes til stædige aflejringer.

Den ideelle løsning til perfekt vedligeholdte malkest-
alde. Takket være vores varmt-/koldtvandshøjtryks-
renser og rengøringsmidler, der er specielt fremstillet 
til malkestalde, er det daglige rengøringsarbejde over-

stået hurtigt og effektivt. Den automatiske slangerulle 
garanterer, at opsætningstiden er kort, og at systemet 
er klar til brug efter kun et øjeblik. 

MÆLKE-/OKSEKØDSPRODUKTION 

Våd-/tørstøvsugerVåd-/tørstøvsuger, 
stor

Hedvandsrenser PressurePro  
skumrens, alkali

PressurePro  
overfladerens

Automatisk 
slangerulle

Højtryksrenser





Effektivt og miljøvenligt
Det er en konstant udfordring at skulle håndtere 
ukrudt i landbruget og omegne. Der er udviklet 
kemiske produkter til formålet, men disse skader 
ofte miljøet, og deres anvendelse til offentlige 
områder er begrænset. Med varmt vand kan mælke- 
bøtter, tidsler og andet fjernes uden herbicider.  
En skånsom metode, der ikke skader miljøet eller 
overflader.  

Gode grunde til ukrudtsbekæmpelse 
Modsat afgrøder og dekorative planter gror ukrudt 
naturligt, helt uden menneskelig hjælp. Der er mange 
gode grunde til at fjerne ukrudt. I landbruget gør 
man det for at beskytte afgrøder. I byer gør man det 
for at holde offentlige områder rene og ryddelige  
og for at undgå skader på veje, åbne områder og 
bygninger. Mange ukrudtsplanter spreder sig utroligt 
hurtigt og/eller kan forårsage ødelæggelser med 
deres rødder. De kan også negativt påvirke den 
ønskede oplevelse af et sted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anvendelse af hedvandsrensere 
Vandtemperaturen er ekstremt vigtig, når det  
gælder ukrudtsbekæmpelse. Jo varmere vandet  
er, desto mere effektivt udryddes planten. Hedvands- 
renseren kan spule vand med en stabil, høj tempe-
ratur med grader op til 98°C, hvilket er lige før det 
bliver til damp og dermed ideelt. Ukrudtsfjernerne 
WR 10, WR 20, WR 50 og WR 100 er passende  
tilbehør. Deres forskellige bredder gør dem egnede 
til forskellige områder – og de opfylder derfor for-
skellige krav afhængigt af områdets størrelse.

Tip: Anvend på det rigtige tidspunkt 
Det er bedst at fjerne ukrudt om eftermiddagen. 
Planternes vandniveau afhænger nemlig af tids-
punktet på dagen. Det er også bedst at starte med 
ukrudtsbekæmpelsen med varmtvandsrengøringen, 
kort efter ukrudtsplanterne er blomstret i foråret. 
Ukrudt bliver mere hårdfør og resistent over for 
varmt vand med alderen. 

UKRUDTSBEKÆMPELSE 
MED VARMT VAND

LØSNING



LØSNING

Intet rengøringsarbejde er for stort
Kärchers system tilbyder effektive rengørings- 
systemer sammen med et stort udvalg af tilbehør 
og tilpassede rengøringsmidler til flere forskellige 
anvendelser. Kärchers højtryksrensere og deres  
originale rengøringsmidler fjerner uden problemer 
og i løbet af ingen tid de mest stædige aflejringer 
såsom olie- og fedtrester og bruger meget lidt vand, 
mens de gør det. Vores forårskampagne fokuserer 
på fantastiske maskiner til håndteringen af rengø-
ringsudfordringer inden for alle landbrugsområder: 
højtryksrensere, støvsugere og fejemaskiner. 

Et spørgsmål om ergonomi
Du har brug for højeffektiv rengøringsteknologi  
for at fjerne det mest stædige snavs fra udvendige 
overflader. Vores maskiner gør det nemt. Med vores 
varmt-/koldtvandshøjtryksrensere er det nemt at 
fjerne stædigt snavs. Men det kan være fysisk kræv- 
ende at arbejde med en højtryksrenser i for lang 
tid. Derfor er ergonomi vigtigt. Vores EASY!Force- 
højtrykspistol ændrer dette én gang for alle. Takket 
være dens innovative teknologi, der udnytter til- 
bageslagskraften fra højtryksstrålen, er modstanden 
reduceret til ingenting. Brugeren er dermed sparet 
en stor anstrengelse og kan derfor arbejde i læn-
gere tid uden at blive udmattet. 
 
 
 
 
 

Vælg den rigtige fejemaskine
Sandheden er, at det er lige meget, om landbruget 
dækker 50 m2 eller mere end 1.000 m2. Disse uden-
dørsområder bør rengøres jævnligt uanset hvad. 
Vores serie af fejemaskiner tilbyder de nødvendige 
maskiner til arbejdet. Fra de små fejemaskiner, der 
er nemme at håndtere, til de større ride-on maski-
ner. Kärcher har den rigtige maskine til forskellige 
opgaver. Vælg batteri- eller brændstofdrevne 
maskiner. 

Sig farvel til støv
Når det gælder landbruget, har førerkabiner, uden-
dørsområder og bygninger en tendens til hurtigt at 
blive støvet. Men du kan alligevel få arbejdsmiljøet 
rent igen på næsten ingen tid. Kärchers våd-/tør-
støvsugere kan støvsuge støv, våd jord og væsker 
grundigt og uden problemer. Maskinen kan tilmed 
hurtigt og effektivt suge væsker i store mængder. 
På denne måde elimineres risikoen for at glide i 
noget vådt samt andre uheld.

HVORDAN VI  
GØR EN FORSKEL
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Kärcher A/S

Islevdalvej 98 
2610 Rødovre

Telefon: +45 70 20 66 67 
info@karcher.dk

www.karcher.dk

Forhandler:


