
SOP- OCH SKUR-
KAMPANJ
Robusta, hållbara och effektiva – du kan lita på Kärchers innovativa  
produkter för professionell rengöring.

Erbjudanden gäller fr.om. 2021-09-01 t.o.m. 2021-12-31 Alla priser är exklusive moms.

KAMPANJ- 
PRODUKTER  

SEP-DEC  
2021

Rek. kampanjpris 

39 995:-

Ord. pris 49 200:-

Självgående sopsugmaskin 
Batteridriven för inom- och utomhus
KM 75/40 W Bp Pack - 1.049-207.0

För effektiv uppsopning av inomhus- och utomhusytor från 
600 kvm. och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs 
in och behålls i maskinen. Sopvalsen kan ställas in och 
anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare.

   ■ Sopbehållare med transportgrepp
   ■ Effektivt filtersystem med filterskakfunktion
   ■ EASY Operation - koncept

Rek. kampanjpris 

149 995:-

Ord. pris 195 300:-

Åkbar sopsugmaskin 
Modern och bekväm för ytor upp till 7,800m2
KM 100/100 R Bp Pack - 1.280-112.0

Bekväm åkbar eldriven sopmaskin för professionellt bruk med av-
sedd för sopning såväl utomhus som inomhus. Lämplig för uppdrag 
runt 6.000m²/h till 7.800m².

   ■ Stor filteryta med automatisk filterskakfunktion
   ■ Enkel att sköta
   ■ En sidoborste som standard
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Åkbar kombiskurmaskin 
Lättmanövrerad med planborste
BD 50/70 R Classic Bp Pack - 1.161-071.0

Lättanvänd, lättmanövrerad, batteridriven åkbar kombiskur-
maskin med planborste. Batterier och lämplig batteriladdare 
inkluderas. 

   ■ Enkel manövrering
   ■ Plandiskteknik
   ■ Kompakt och liten design

Gå-bakom kombiskurmaskin 
Användarvänlig med drivning 
B 40 W D51 115Ah V900 - 0.300-490.0 

Batteridriven kombiskurmaskin. Planskurhuvud med 51cm 
arbetsbredd. Drivning på hjulen. 115Ah underhållsfritt  
batteri och Kärchers innovativa KIK nyckelsystem.  
900mm V-skrapa ingår.

   ■ Kraftfull drivning
   ■ EASY-Operation-reglage
   ■ eco!efficiency

Rek. kampanjpris 

12 995:-

Ord. pris 17 400:-

Rek. kampanjpris 

49 995:-

Ord. pris 75 255:-

Kombiskurmaskin 
Torra och halkfria golv i ett nafs!
BR 30/4 C Bp Pack - 1.783-228.0

Vår lätta och väldigt kompakta batteridrivna kombi- 
skurmaskin ger torra, halkfria golv omedelbart efter 
rengöring och är en del i Kärcher Battery Universe.

   ■ Snabbroterande borstvals.
   ■ Torkar omedelbart
   ■ Låg vikt på endast 14 kg

Rek. kampanjpris 

69 995:-

Ord. pris 93 700:-


