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ALLTID RETT LØSNING TILPASSET
BRANSJE OG BEHOV

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for alle behov, basert
på modulkomponenter. Anleggene våre har høy kvalitet,
er effektive, kostnadseffektive og energibesparende – et
resultat av vår mangeårige erfaring. Fra rådgivning og
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planlegging til bygging, levering og vedlikehold av
anleggene; vi er der for kundene våre. Kärcher tilbyr
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16		 Tank og container
20		Tørris
22		 Industriell kjemi
24		Verneutstyr

VI SKREDDERSYR SYSTEMER

TILBEHØRSPAKKER

Kärcher kan levere anlegg som er 100 % tilpasset dine behov
og krav! Vi har utstyret du trenger for å gjøre en grundig
rengjøring innenfor industri, næringsmiddel/fiskeoppdrett,
bilbransjen, bygg- og anleggsbransjen, mekanisk verksted
og kjemisk industri.

HDC skreddersydd høytrykksanlegg

Erfarne spesialister er tilgjengelig for å beregne maskin
behov, dimensjoner, rørgater, elektrisk/elektronisk styring
og overvåkning. Vi planlegger og installerer deres vaske
tekniske løsning i henhold til avtalte løsninger.
Vi gir råd for bruk av rett type kjemi på riktige steder.

Meget driftssikker og stabil vasker med
maksimal vannmengde på 2000 til 12000 l/t.
Kan leveres med makstrykk fra 60 til 160 bar.

2.000-12.000
liter i timen
60-160 bar

Vaskerne kan også leveres med 440/690 V
60 Hz (vanntemperatur opptil 85° C).
Maskinene leveres med servokontroll
for justering av trykk under arbeidet.
Vi kan også levere kjemidoseringssystem til f.eks. desinfisering.

Slangetrommel

Slangetrommel

Slangetrommel

Slangetrommel

9.549-241.0

9.549-243.0

9.549-247.0

9.549-248.0

Lavtrykkstrommel opptil 20 bar.
Trommel og veggfeste i lakkert
stål, svivel i messing. 18 m slange.

Høytrykkstrommel opp til
200 bar og 130 grader.
Trommel ABS, veggfeste
i lakkert stål, svivel i rustfritt
stål. 18 m slange.

Høytrykkstrommel opp til
200 bar og 130 grader.
Trommel, veggfeste og svivel
i rustfritt stål aisi. 304.
30 m slange.

Høytrykkstrommel opp til
200 bar og 130 grader.
Trommel, veggfeste og
svivel i rustfritt stål aisi.
304. 50 m slange.

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

4.900,Svingbart veggfeste (ikke inkl.):
9.549-252.0

SKREDDERSYDDE
SYSTEMER

ekskl. mva

Svingbart veggfeste (ikke inkl.):
9.549-256.0

Kjemiinjektor

Inkluderer rustfri injektor for to kjemier.

Rustfri injektor for
de virkelig tøffe
oppgavene.
For to kjemier
og høytrykk.

x
x
x
x

Vogn 2.641-704.0
Pistol 4.775-784.0
Servotrykkontroller 4.775-471.0
Slange Longlife 20 m 6.390-027.0

Kampanjepris:

39.990,
ekskl. mva
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Svingbart veggfeste (ikke inkl.):
9.549-252.0

13.900,-

Rustfri kjemidoseringsvogn
m/ tilbehør
1
1
1
1

DIESEL - BENSIN
GASS - ELEKTRISK

5.900,-

Kampanjepris:

2.641-702.0

Kampanjepris:

18.900,ekskl. mva

Kampanjepris:

23.900,ekskl. mva

Brems for
slangetromler
9.549-766.0
Passer til 18, 25, 30
og 50 meters tromler.

Kampanjepris:

1.890,ekskl. mva
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KOMPAKTE INDUSTRISTØVSUGERE
IVC 60/24-2 Tact2

IVC 60/24-2 Ap

9.549-669.0

9.549-749.0

1~ / 220-240 V

1~ / 220-240 V

2,4 kW

2,4 kW

60 l beholder

60 l beholder

254 mbar

254 mbar

Automatisk system som rister/renser

Semiautomatisk filterbankesystem

filteret automatisk under drift

Inkluderer slange, rør og gulvmunnstykke

Inkluderer slange, rør og gulvmunnstykke

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

39.660,-

35.440,-

STASJONÆRMASKIN
IVR-B 30/15
9.986-072.0
400 V/ 50 Hz
1,5 kW
20 kPa
30 l beholder

INDUSTRI
STØVSUGERE

52 kg
Lokk i rustfritt stål med lukkeklemmer og håndtak
Høy ytelse på sugeturbin med lang levetid

Kampanjepris:

39.900,ekskl. mva
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IVR

INDUSTRISTØVSUGERE
IVR-B 50/30

IVR-L 120/24-2 Tc

Tørrsuger

Suger væske/ grovpartikler

9.986-073.0

9.987-888.0

Plassbesparende og allsidig
industristøvsuger med slitesterke
kanalblåsere og patronfilter.

Tøff industristøvsuger for flytende
oppsamling, med 120 liters pulverlakkert
stålbeholder.

Luftgjennomstrømming 87,5 l/s

Luftgjennomstrømming 118 l/s

50 l beholder

120 l beholder

39.660,39.660,Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

Stort lommefilter

Høy filterlevetid

Enkel, tidsbesparende
filterrister (automatisk
eller manuell)

Ergonomisk sokkel for
enkel og sikker tømming
av beholderen

Separerer faste og
flytende stoffer som kan
resirkuleres

Overfyllingsbeskyttelse
når du støvsuger væsker

Fleksibel slangetilkobling Gjennomsiktig
med 360° arbeidsradius
dreneringsslange

Kompakte, lavprofilert
utforming

Enkel konstruksjon med
robuste, holdbare
komponenter

Ekstra lydisolasjon

Kampanjepris:

46.800,ekskl. mva

IVR-L 100/30

IVR 100/40 Pf

Suger væske/ grovpartikler

Tørrsuger

9.986-064.0

9.986-069.0

Kraftig industristøvsuger for væsker,
og leveres med slitasjefrie kanalblåsere.

Tilbyr høy kapasitet mens den bruker
minimal gulvplass.

Luftgjennomstrømming 89 l/s

Luftgjennomstrømming 137,5 l/s

100 l beholder

100 l beholder

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

82.900,-

Effektiv filterteknologi

IVR-L

Pålitelig ved absorbering
av metallglass og/ eller
væsker

89.330,-

IVR-B

Robust maskin perfekt utstyrt for dine oppgaver!
De tre IVR-modellene tilbyr de ideelle maskinene for støvsuging
og separering av faste stoffer og væsker i metallindustrien.
IVR-maskinene er ekstremt slitesterke med tank laget av solide stålplater
(1,25 mm tykkelse) og beskyttende belegg, eller rustrfritt stål. Siden de
fleste tilkoblinger sveises, øker dette maskinens robusthet mot slitestoffer,
påvirkninger og krevende driftsforhold. Alle maskinene er utstyrt med
slitesterke og oljebestandige flexi-kabler. De er også designet og utstyrt for
tøffe forhold, som er grunnlaget for holdbarhet og kostnadseffektivitet.

IVR-B er perfekt for
suging av grovt
materiale

Kompakt patronfilter
med 0,7 m2 filteroverflate
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HD CAGE
STASJONÆRE KALDTVANNSVASKERE
HD Cage-modellene gir 350 til 500 bar arbeidstrykk, og egner
seg godt til fjerning av svært gjenstridig skitt. Den robuste
rammen gir all-roundbeskyttelse og bidrar til sikker kranløfting.

HD 13/35-4 Cage/ HD 13/35 Pe Cage

HD 9/50-4 Cage/ HD 9/50 Pe Cage

1.367-154.0/ 1.367-505.0

1.367-156.0/ 1.367-506.0

100-350 bar/ 10-35 MPa

150-500 bar/ 15-50 MPa

Elektrisk motor, 400 V/ 50 Hz/

Elektrisk motor, 400 V/ 50 Hz/

Honda GX 670 Bensinmotor

Honda GX 670 Bensinmotor

Vannforbruk 1260 l/t

Vannforbruk 900 l/t

Vanntemperatur 60°C

Vanntemperatur 60°C

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

95.600,119.000,-

95.400,129.000,-

HD 18/50-4 Cage Adv

HD 9/100-4 Cage

1.367-162.0

1.812-000.0

500-620 bar/ 50-62 MPa

1000-1150 bar/ 100-115 MPa

380-415 V / 50 Hz

380-415 V / 50 Hz

Vannforbruk 1800 l/t

Vannforbruk 900 l/t

Vanntemperatur 60°C

Vanntemperatur 60°C

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

188.100,-

HØYTRYKKSVASKERE

Sekketralleprinsippet sikrer enkel forflytning. Alle modellene er
utstyrt med Kärcher veivakselpumpe. Fås også med sandvaskesett. Pris på forespørsel.

310.900,-
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HØYTRYKKSHENGER VARMTVANN

TILBEHØR TIL HØYTRYKKSHENGERE

HDS-trailer

HDS 9/50 De Tr1

Mobil varmtvannshenger

HDS 13/35 De Tr1

500 bar

350 bar

Rørspyling/ tankvask

Overflatevasker

Veggvasker

900 l/t

1300 l/t

9549-430.0

9.549-442.0

9.549-443.0

HDS 13/20 De Tr1

HDS 17/20 De Tr1

200 bar

200 bar

1300 l/t

1700 l/t

Maks 275 bar

520 mm

Maks 350 bar

1,6 kg

17,5 kg

3,3 kg

Rpm maks 2000

350 bar

Rpm 6300

Kampanjepris:

Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

ekskl. mva

8.200,-

25.285,-

9.210,-

Ikke
registreringspliktig

Velg mobilitet
SKID

CAB

TILHENGER

Stasjonær rammebase

Stasjonær rammebase

Montert på en rammebase

Uten vanntank

Integrert vanntank 500 liter

Integrert vanntank 500 liter

Uten deksel

Med deksel

Med deksel

Takvasker

Ugressfjerner WR 50

9.549-444.0

2.114-013.0

275-500 bar

For effektiv og enkel fjerning av ugress

120°C

Optimal temperatur på 98°C

14,5 kg

Med valgfri støtdemper
Kampanjepris:

Kampanjepris:

ekskl. mva

ekskl. mva

24.090,-

4.400,-

HØYTRYKKSHENGER KALDTVANN
HD 9/23 De Tr
Mobil kaldtvannshenger
1.524-954.2

Ikke
registreringspliktig

40-230 bar
400-930 l/t
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WOMA® TopLine E70
Den nye TopLine E70 gir høy rengjøringseffekt samtidig som den er skånsom mot underlaget. Dette gjør den velegnet til rengjøring av
betongstøpte deler, forskalinger og stål så vel som overflatebehandling. Kompakt og robust design, gjør at maskinen tåler tøffe daglige
driftsforhold på bygge-plasser og i industrielle miljøer.
Komplett med elektronisk trykkvakt, vannfilter, dieseltank, pnaumatisk styring/ WOMATIC 4. Automatisk turtall- og trykkontroll.
Lydisolert topp. Kabeltrommel med 30 m kabel. 20 m HT-slange og HT-pistol med lanse. Dyseholder og dyse. Kontrollspenning 24 VDC.
Dieselmotor (Kan også leveres med EL-motor).

WOMATIC 4 kontrollsystem sikrer høy grad av
sikkerhet for operatør
Regulering av trykkturtall muliggjør redusering av
drivstofforbruk med opptil 30 %
Trykkøst omløp gir mindre slitasje og lengre levetid
Mobilt system som er enkelt å vedlikeholde
Svært robust
Separat vannfilter på 5 micron
Integrert luftkompressor
Fødepumpe hindrer kavitasjon

Maks arbeidstrykk 3000 bar
Maks vannmengde 26 l/min
Effekt 130 kW (174 Hk)
Dieseltank 200 l
Vanntank 40 l
Støynivå +/- 85 dB (A) (7 m)
HT-tilkobling 9/16"-18 UNF LH
Nettovekt (tom) 2310 kg
Motorturtall maks 1800 o/min

VEDLIKEHOLD FOR BYGG OG INDUSTRIELLE ANLEGG
EcoMaster MK 3
2500, 2800 eller 3000 bar
WOMATIC 4 kontrollsystem sikrer høy grad av sikkerhet for
operatør. Regulering av trykkturtall muliggjør redusering av
drivstofforbruk med opptil 30 %. Trykkløst omløp gir mindre
slitasje og lengre levetid. Mobilt system som er enkelt
å vedlikeholde. Svært robust maskin med integrert luftkompressor. Separat vannfilter på 5 micron. Fødepumpe
hindrer kavitasjon.

Maks arbeidstrykk 3000 bar
Maks vannmengde 26 l/min
Effekt 130 kW (174 Hk)
Dieseltank 200 l
Vanntank 40 l
Støynivå +/- 85 dB (A)(7m)
HT-tilkobling 9/16"-18 UNF LH
Nettovekt 2310 kg
Motorturtall maks 1800 o/min
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"PLUG & PLAY"
DET GENIALE CONTAINERKONSEPTET
I over 40 år har Kärcher vært synonymt med driftssikre og
effektive anlegg for innvendig vask av tank og containere.
Som markedsleder innenfor profesjonelle rengjøringsanlegg,
tilbyr vi skreddersydde løsninger for alle behov, basert på
modulkomponenter.

Anleggene våre har høy kvalitet, er kostnadseffektive og
energibesparende – et resultat av mange års erfaring. Fra
rådgivning og planlegging til bygging, levering og vedlikehold
av anleggene; vi er der for kundene våre. Vi tilbyr nyskapende
konsepter og omfattende tjenester.

TANK &
CONTAINER
17

TANKVASK
Tankvasksystem brukes til rengjøring av tanker, tankbiler
og containere. Anlegget kan prosesstyres for vaskesykluser
avhengig av materie som skal fjernes.
Produksjonstanker, reaktorer, blande- og rørefat er ofte
vanskelige å rengjøre på grunn av gjenstridige restprodukter.
Kärchers rengjøringsløsninger er det perfekte svaret.
Rengjøring av containere som benyttes i kombinert
transport på skinner, sjø og vei krever effektive og driftssikre
rengjøringssystemer, og logistikken er krevende på grunn av
det utstrakte nettverket og de korte omlastingsoppholdene.
Fleksibel interiørspyling med normal eller motorisert
drift. Kärchers tankrengjøringshoder er designet for
universell bruk, for eksempel til rengjøring av 20-fots
containere (motorisert hode) eller tank- og silorengjøring
(normal drift).
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CONTAINERLØSNINGER
Containerløsninger brukes der teknisk rom ikke er
tilgjengelig, der det ikke er plass eller der man
ønsker å flytte med seg vasketeknisk utstyr, som
f.eks ved jernbane, for entreprenører etc.
Kärcher containerkonsepter er prøvd og testet:
alle nødvendige tilkoblinger ligger lett tilgjengelig.
Stasjonær høytrykk for utvendig og innvendig rengjøring
av beholdere og tanker er prøvd og testet med en rekke
av tilbehør til forskjellige vaskeprogrammer.

TSC konsept fordeler:
Redusert installasjon
Høy planlegging og kostbar sikkerhet
Maksimal allsidighet og mobilitet
Modulær design hvor komponentene er prøvd og testet
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RENGJØRING MED TØRRIS

NYHET

Kärchers tørrisblåsere bruker verken rengjøringsmidler eller kjemikalier. De er også velegnet på alle områder
hvor det er lovforbud mot å rengjøre med vann eller sand. Siden pelletsen løser seg opp uten å etterlate rester,
blir det heller ikke produseret spillvann. Ved hjelp av den meget kraftige tørrismaskinen fra Kärcher kan du
lage tørrispellets rask og enkel selv.

IB 15/120

IB 10/8 L2P

1.574-104.0

1.574-200.0

Tørriskapasitet 40 kg

Produserer tørris ved behov

Spenning 220-240 V

Spenning 220 - 230  V

Effekt 0,6

Effekt 1 kW

Tørris 3 mm

Tørris 2,5 mm

Rustfritt stål

Luftstrøm 0,07 - 0,8 m³/min

Kampanjepris:

138.900,ekskl. mva

Maskinen trenger følgende for optimal ytelse:
Lufttilførsel: maks 10 bar/800 l/m ved full drift
Luftslange: opp til 20 m - 1/2" over 20 m - 3/4"

NYHET

TILVALG

IB 7/40 Adv / Classic

2.644-227.0
Luftreguleringsventil
Kampanjepris: 3.900,–

1.574-002.0/ 1.574-001.0
Tørriskapasitet 15 kg
Spenning 220-240 V
Effekt 0,6
Tørris 3 mm

4.574-083.0
Flatmunnstykke - lang
Kampanjepris: 4.100,–

Rustfritt stål

I produksjonsprosessen strømmer
flytende karbondioksid inn i
trykksylinderen på pelletsblåseren.

En hydraulisk sylinder komprimerer
tørreisen som deretter presses
gjennom en dyse.

Slik dannes små tørrisstaver som
deretter brytes opp til pellets.

Blir til tørris på grunn
av trykkfallet.

TØRRIS
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SVANEMERKET KJEMI
9.549-935.0 | 25 l
9.549-936.0 | 200 l

0

5

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt utviklet for bruk i
bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller
høytrykksvaskere. Dosering kan tilpasses
sesong. Fjerner effektivt olje og smuss.
Kan brukes med både varmt og kaldt
vann, men varmt vann vil øke effekten.

9.550-949.0 | 25 l
9.549-949.0 | 200 l

0

5

0

01

Konsentrert middel for rengjøring av
harde flater på kjøretøy, kraner, industrilokaler i tillegg til alle typer vinduer og
glassflater på bygninger og kjøretøy. Kan
brukes både for manuell rengjøring, med
lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker
med kaldt eller varmt vann.

01

3

01

0

Alkalisk forvask-/avfettingsmiddel uten
løsemiddeltilsetninger spesielt utviklet for
bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg
og høytrykksvaskere. Testet for norske
forhold. Fjerner effektivt olje, fett, smuss.
Egnet for rengjøring av harde flater på
landbruksmaskiner, anlegg m.m.

Svanemerkede bilpleiemidler er like effektive som andre, men inneholder stoffer som
har så liten påvirkning på helse og miljø som mulig. Siden slike bilpleiemidler skylles av
og til slutt kommer ut i elver og innsjøer, og slam fra resteanleggene brukes som gjødsel,
er det viktig at stoffene brytes lett ned og ikke er giftige.
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Svanen forbyr stoffer som er kreftfremkallende, kan endre cellene i kroppen vår, eller
skade forplantningsevnen. Alle typer nanopartikler er forbudt. Også stoffer som er giftige
og tungt nedbrytbare er utelukket i bilpleieprodukter med det offisielle, nordiske miljømerket på. Dette gjelder for eksempel antibakterielle stoffer, fluorstoffer og en del
løsningsmidler.

ØMERKE
ILJ
T
M

3

0

5

3

01

ØMERKE
ILJ
T
M

Forvask Bio +

2

01

2

9.549-937.0 | 25 l
9.549-938.0 | 200 l

3

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Middelet er fremstilt
av høykvalitetsstoffer. Rengjøring av
harde, lakkerte flater på biler, lastebiler, motorsykler etc. Bilshampoen kan
brukes både for manuell rengjøring,
lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker.

ØMERKE
ILJ
T
M

Høytrykksvask

01

5

01

3

2

01

2

9.549-933.0 | 25 l
9.549-934.0 | 200 l

ØMERKE
ILJ
T
M

Bilshampo

5

ØMERKE
ILJ
T
M

Autoshampo
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KJEMI FOR NORDISKE FORHOLD
AR

BEIDSM ETODER
Tid

INDUSTRIELL
KJEMI

Kjemi
(rengjøringsmiddel)

Mekanisk
handling

Temperatur

Med fire ulike årstider er det svært viktig å velge riktig kjemi i vaskeanlegget for optimalt
vaskeresultat. I enkelte anlegg varmes kjemien opp før påføring, mens i andre anlegg påføres
kjemien i kald tilstand. Dette gir oss som leverandør mange utfordringer med å finne riktig
kjemi for ulike typer anlegg. Kärcher arbeider til enhver tid med utvikling og produksjon
av nye typer kjemi tilpasset kjøretøyvask. Men det er ikke bare vaskeresultatet som må
tas i betraktning ved valg av kjemi til bilvaskeanlegg. Problemstillinger relatert til utslipp
av vaskevann i oljeutskiller, utslippskrav og valg av kjemi krever god og riktig kompetanse,
og sammen med våre kunder og leverandører jobber vi i Kärcher for å kunne tilby en miljø
tilpasset stoffsammensetting i vår kjemi.
Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig kjemi for ulike rengjøringsoppgaver!
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VERNEUTSTYR

VERNEUTSTYR

Vernebriller

Erstatningsglass

Øreklokker

Øreklokker

Klart glass, solbeskyttelse og
kontrastforbedring.

Klart glass, solbeskyttelse og
kontrastforbedring.

Erstatningsøreklokker for hjelm.

Arbeidsbeskyttelse.

6.025-482.0 | one size | kr 160
6.025-483.0 | one size | kr 160
6.025-484.0 | one size | kr 160

6.025-485.0 | klart glass | kr 85
6.025-486.0 | solbeskyttelse | kr 85
6.025-487.0 | kontrast | kr 85

6.025-514.0 | one size | kr 385

6.025-513.0 | one size | kr 275

Hansker

Hansker

Vernehjelm

Erstatningsvisir

Beskyttelseshansker med
kort mansjett.

Beskyttelseshansker med
lang mansjett.

Hjelm med øreklokker og visir.

Erstatningsvisir for hjelm.

6.025-490.0 | str 8 | kr 85
6.025-491.0 | str 9 | kr 85
6.025-492.0 | str 10 | kr 85

6.025-493.0 | str 9 | kr 165
6.025-494.0 | str 10 | kr 165

6.025-512.0 | one size | kr 1.030

6.025-515.0 | one size | kr 425

Sett med vernebriller

Vernebriller

Sett med briller med klart glass,
solbeskyttelse og kontrast.

Vernebriller til bruk over briller.
Klart glass.

6.025-488.0 | one size | kr 325

6.025-489.0 | one size | kr 160

Øreplugger

Øreplugger

Gjenbrukbare ørepropper
til arbeidsbeskyttelse.

Gjenbrukbare ørepropper
til arbeidsbeskyttelse.

6.025-511.0 | one size | kr 35

6.025-511.0 | one size | kr 35
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VERNEUTSTYR FOR HØYTRYKK
OPPTIL 500 BAR
Jakke

Bukse

Kjeledress

Forkle

9.549-882.0 | str M-XXL | kr 5.050

9.549-885.0 | str M-XXL | kr 3.755

9.549-887.0 | str M-XXL | kr 7.180

9.549-888.0 | str M-XXL | kr 2.465

OPPTIL 500 BAR

OPPTIL 1000 BAR

Hansker

Støvler

9.549-890.0 | str 9-10 | kr 765

9.549-903.0 | str 9-10 | kr 1.950

Kjeledress med beskyttelse
opptil 1000 bar
6.547-055.0 | str M | kr 30.366
6.547-056.0 | str L | kr 30.366
6.547-057.0 | str XL | kr 30.366

Denne kjeledressen beskytter deg på alle sider
mot vannstrømmer på opptil 1000 bar.
Beskyttelsesdressen er veldig lett, vaskbar
og pustende. Sømmene er også vanntette.

VERNEUTSTYR FOR ULTRAHØYTRYKK
OPPTIL 3000 BAR
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Kjeledress

Forkle

Neoprenhette

Støvler

9.549-893.0 | str M-XXL | kr 23.835

9.549-900.0 | str M-XXL | kr 7.510

9.549-895.0 | str M-XXL | kr 2.010

9.549-918.0 | str M-XXL | pris på
forespørsel
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PLANLEGGING, MONTERING
OG INSTALLASJON
Fra prosjektet starter til det ferdige anlegget står klart er det mye som må planlegges
og g
 jennomføres. Vi i Kärcher foretar alt fra planlegging og prosjektering til montering
og installasjon av anlegget.

Møter

Prosjektering

Ferdig løsning/ prosjekt

Kärcher Norge AS
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil og prisendringer.

Forslag / Løsninger

Installasjon

Besluttning

