
HÖSTENS
KAMPANJ!
Robusta, hållbara och effektiva – du kan lita på Kärchers innovativa produkter  
för rengöring. Höstens kampanj erbjuder maskiner till attraktiva priser för en  
professionell lokalvård.

Erbjudanden gäller fr.om. 2021-09-01 t.o.m. 2021-11-30 Alla priser är exklusive moms.

KAMPANJ- 
PRODUKTER  
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Dammsugare med Hepa 14 
Ekonomisk och hygienisk
T 11/1 Classic HEPA - 1.527-199.0

Hygienisk och ekonomisk: Dammsugaren  
T 11/1 Classic HEPA imponerar med hög  
sugförmåga, HEPA 14-filter, låg vikt och  
ett utmärkt pris/prestandaförhållande.

   ■ Högeffektivt HEPA 14 filter
   ■ Låg vikt, 4,2 kg
   ■ Ljudvolym på endast 61 dB(A)

Köp till extra!
Fleecefilterpåsar 10-p 6.904-084.0 | HEPA-filter H14 2.889-293.0
Teleskopsrör justerbart metall 2.862-008.0

Sopmaskin batteridriven 
Ergonomisk. Sugfunktion för inomhusbruk
KM 70/30 C Bp Pack Adv - 1.517-213.0

Batteridriven sopmaskin som sopar lika bra i vänstersväng som 
högersväng. Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent  
universalborst ger bra resultat på alla slags ytor. Finfilter i fleece, 
robust plastkåpa, enkel justerbar huvudborste och  
infällbar sidoborste.

   ■ Justerbart körhandtag
   ■ EASY Operation - koncept
   ■ Lätt att transportera
   ■ Dammsugning av fint damm

Köp till extra!  
Standardborste 6.906-041.0 | Filter Damklass M 6.904-367.0
Extra sidoborste (total arbetsbredd 700mm) 2.884-935.0

Rek. pris 19.200:- 

16.995:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 1.790:- 

1.395:- 
Pris exkl. moms
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Lövblås batteridriven 
Kraftfull, tyst och helt utan utsläpp
LB 960/36 Bp-paket - 1.042-508.0

Vår batteridrivna lövblås tar bort torra löv och annat skräp 
snabbt, grundligt och mycket tyst. Och den gör det helt utan 
utsläpp. Komplett med laddare och batteri med effekt för 
professionellt bruk (36v/6Ah).

   ■ Höghastighetsmunstycke för ökad blåskraft
   ■ Borstlös motor
   ■ Oändligt variabel hastighet och turboknapp

Köp till extra!  
36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah 2.042-022.0

Rek. pris 4.899:- 

4.295:- 
Pris exkl. moms
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Batteridriven Grovdammsugare 
Kompakt, lätt och mångsidig
NT 22/1 Ap Bp Pack - 1.528-120.0

Användbar för krävande våt- och torrsugning på platser som 
saknar eluttag. Med sina kompakta mått och låga vikt är den 
mycket lätt att transportera och hantera  
– särskilt i trånga utrymmen och välbesökta  
områden.

   ■ Kraftfullt Battery Power+ 36 V batteri
   ■ Semi-automatisk filterrengöring
   ■ Låg vikt med kompakta mått

Rek. pris 6.690:- 

5.995:- 
Pris exkl. moms

Köp till extra! 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 7,5 Ah 2.445-043.0 
Planfilter dammklass M 6.904-156.0 | Fleecefilterpåsar 5-p 6.907-469.0

Luftrenare 
Optimal luftkvalitet på arbetet eller i hemmet
AF 100 - 1.024-810.0

För en optimal luftkvalitet i rum upp till 100 m²: Den mobila 
luftrenaren AF 100 har lasersensor, automatiskt läge och flera 
filtertyper för olika användningsområden. Universalfilter ingår.

   ■ Sensorbaserad mätning av luftkvaliteten 
   ■ Olika filter för olika användningsområden
   ■ Kompakt konstruktion, lätt att flytta
   ■ För rum upp till 100 m²
   ■ Enkel skötsel
   ■ Universalfilter ingår

Rek. pris 9.223:- 

7.499:- 
Pris exkl. moms

Välj filtertyp:  
Universalfilter 2.863-029.0 
Allergifilter 2.863-030.0 
Hepa 14 filter 2.863-035.0

Kombiskurmaskin 
Användarvänlig och kompakt med drivning
B40W R55 - 0.300-008.0

Praktisk batteridriven kombiskurmaskin med  
drivning och kemdosering. Individuella  
användarinställningar. Valsteknik på skurhuvud.   
Enkel vattenpåfyllning via autofill-tekniken.

   ■ Energibesparande eco!efficiency-läge 
   ■ Autofyll-funktion.
   ■ Borsthuvud med valsar
   ■ EASY-Operation-reglage

Rek. pris 80.550:- 

59.999:- 
Pris exkl. moms

NYHET!
FRAMTIDENS 

BATTERIKRAFT 
FÖR PROFFS

Köp till extra!  
CA50 Svanenmärkt 5L 6.296-093.0 | Multi Cleaner RM756 2,5L 6.295-915.0
FloorPro Deep Cleaner RM 69 2,5L 6.296-058.0
Borstvals, Medium, Röd, 550 mm (Standard) 4.035-184.0


