LEASING

GULVVASKEMASKINER

PROFESSIONAL | LEASING GULVVASKEMASKINER

BD 50/70 R Bp Pack Classic

B 200 R Bp Pack SSD + DOSE + 240Ah
Wet + Rins + D 90

Varenr. 1.161-071.0

Varenr. 1.246-230.2

Nem at betjene, manøvrerbar, batteridrevet og ride-on
gulvvaskemaskine med skivebørste. Batterier og oplader er
inkluderet
■
■
■
■

Leasing fra

2.994,-

B 200 R BP PACK er en stor maskine med kæmpe kapacitet til
en meget økonomisk pris. Kan konfigureres til alle rengøringsopgaver. Kan fås enten med Disc eller Radialbørster. Forhjul
med „Super grip“. Farvekodning for nem brug.

Enkel betjening.
Kompakt design.
Ekstremt manøvredygtig.
Stort tilbehørsprogram.

■
■
■
■
■

Komfortsæde.
Stort farve-display.
Nøglesystem (KIK).
Automatisk sæbedosering (DOSE).
LED lys.
B 200 R Bp Pack DOSE + 285 Ah AGM + D 110 (+ Rins + Beacon)
Varenr. 1.246-207.0

Leasing fra

1.118,-

B 200 R Bp Pack DOSE + 240Ah Wet (+ Rins) + D 90
Varenr. 1.246-202.0
B 200 R Bp Pack DOSE + SB + 240Ah Wet (+ Rins) + R 85
Varenr. 1.246-203.0

Leasing fra

1.999,-

B 110 R Bp Pack 170Ah Dose + SSD + D75

B 110 R Bp Pack 170Ah Dose + SSD + R75
Varenr. 1.161-423.0
Vores nye B 110 Gulvvaskemaskine er den nyeste gulvvaskemaskine fra Kärcher med forbedret sugefod og fremragende
sugeevne. Den kommer med en bred vifte af tilbehør og funktioner
såsom ”side-scrub-deck”, som giver op til 13 % højere
rengøringseffektivitet.

B 250 R + D100 + Dose + 630Ah

Leasing fra

3.878,-

Varenr. 0.300-295.0
Den kompakte B 250 R ride-on gulvvaskemaskine har en stor
vandbeholder på 250 l og er ideel til rengøring af større områder.
Takket være det kraftige batteri er lange arbejdsintervaller
mulige. Det kompakte design muliggør en høj manøvredygtighed
og den brugervenlige EASY-betjeningskontakt og den intuitive
farvekodning muliggør ekstremt let betjening.

■ F
 remragende sugeydelse på alle overflader.
■ Ekstremt lydløs (-10 dB(A)) og
robust Radial aluminiumsvaskehoved.
■ Hastighedsafhængig vandudlægning.
■ Op til 4 timers køretid i
Eco-mode.

■ Stort farve display.
■ Nøgle system (KIK).
■ Automatisk sæbedosering
(DOSE).
■ 250/250 liter
frisk-/skidtvandstank.

Varenr. 1.161-424.0
B 110 R Bp Pack 170Ah Dose + R75
Billedet er vist med ekstra udstyr

Varenr. 1.161-419.0
B 110 R Bp Pack 170Ah Dose + D75

B 250 R + R120 + Dose + 630Ah + SB

Varenr. 1.161-420.0

Varenr. 0.300-294.0

B 150 R Bp Pack SSD + DOSE + 240Ah
Gel + Rins + Mop + D 90

B 300 R I D
Varenr. 1.480-235.2

Varenr. 1.246-050.2

Kombimaskine B 300 R I gør det muligt at vaske og feje i én og
samme arbejdsgang på grund af sin store radialbørste. Den fås i
benzin- eller LPG-udgave, har en stor 300-liter-vandtank og en
arbejdsbredde på op til 176 cm. Det er ideelt til vedligeholdelse
og rengøring af store områder, og med sit forhøjede og komfortable førersæde bliver rengøringsopgaverne lette at overskue.

Den nye B 150 faceliftet indeholder nye funktioner og forbedringer der imødekommer rengøringskrav. Det nye SideScrub-deck øger produktiviteten med 11 %
■
■
■
■

Ny 5 liters sæbedosering.
Ny aluminiums vaskehovede.
Ny sugefod.
Ny „kofanger“ der beskytter
maskinen.

Leasing fra

2.722,Billedet er vist med ekstra udstyr

B 150 R Bp Pack DOSE + 240AhGel (+ Rins + Mop + Man.Rins) + D 90

Konfigurationsmuligheder:
■ K
 an fås med højre- og
venstre-side-vaskehoved.
■ Ergonomisk design.
■ Ekstremt robust.
■ Forventet som batteri
udgave i 2022.

Varenr. 1.246-034.0
B 150 R Bp Pack DOSE + 240AhGel (+ Rins + Mop + Man.Rins) + R 85
Varenr. 1.246-035.0
B 150 R Bp Pack DOSE + SB + 240Ah Wet (+ Rins) + R 85
Varenr. 1.246-033.0

Leasing fra

7.521,-

HVORFOR LEASING?
Kärcher tilbyder i samarbejde med NORDEA FINANCE fleksible leasingmuligheder
til finansiering af dine rengøringsløsninger.
INVESTER I RENGØRINGSUDSTYR UDEN AT

kontraktens løbetid. Dette giver dig overblik

fra en enkelt kilde: ekspertrådgivning, innovativ

BELASTE SELSKABSKAPITALEN

og planlægningsstruktur.

og sofistikeret teknologi, et omfattende udvalg

Du behøver ikke binde selskabskapital i

af tilbehør og pålidelig service samt ikke

rengøringsudstyr – kapital som du hellere vil

FLEKSIBLE KONTRAKTMODELLER

mindst leasing. Vi er din pålidelige partner,

anvende på virksomhedens primære drift.

Til alle behov. Leasing fra Kärcher – lige så

når det kommer til leasing, der er individuelt

gavnlig og sikker som Kärcher’s rengørings-

tilpasset dine behov.

TJEN MERE VED LEASING

teknologi. Professionel, praktisk, hurtig og

Generér overskud uden at bruge af virksom-

fra en enkelt kilde. Brug vores leasing til

I forbindelse med leasing er det muligt at

hedskapitalen. Hvad venter du på? - Der er

gavn for dine kapitalinvesteringer og spred

tegne kaskoforsikring på det leasede udstyr.

ingen bedre måde at tjene penge på.

din investeringskapital.

DU BEHØVER IKKE AT GÅ TIL DIN BANK

LEASINGAFTALER

0 kr. i udbetaling, 60 måneders løbetid, rest-

Invester uden at skulle forpligte dig til et

Leasingaftaler med restværdi resulterer i

værdi 10 %.

banklån. Dine likvider vil forblive tilgængelige

meget attraktive ydelser, der svarer til den

for andre finansieringsprojekter.

sande afskrivning på rengøringsløsningen.

Alle angivne leasingpriser er beregnet med

Aftalerne etableres let i samarbejde med

Tag fat i os, og vi vil rådgive dig gratis og uden

NORDEA FINANCE og der er kun et beskedent

SIKKER OG HÅNDTERBAR

forpligtelse. Investering i rengøringsløsninger

etableringsgebyr på kr. 1.500,-

Leasingydelserne kan være de samme i hele

er et spørgsmål om tillid. Kärcher tilbyder alt

KÄRCHER SERVICE:
■

Special uddannede serviceteknikere med fuldt udstyrede servicevogne.

■

Servicepartnere placeret over hele Danmark.

■

Mere end 3.000 årligt udførte serviceringer på landsplan.

■

Altid brug af originale reservedele.

■

Servicering af mere end 1.900 forskellige produkttyper.

■

98 % af alle reservedele kan skaffes inden for 24 timer.

■

Udførllig instruktion inden ibrugtagning af maskine.

■

Ved tegnelse af en servicekontrakt ydes der op til 5 års garanti.

■

Prioriteret udkørsel indenfor 24 timer*.

*Gælder ved serviceaftale.

MANGE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE RENGØRINGSMIDDEL FRA KÄRCHERS EGNE FABRIKKER!
■ Meget effektive og økonomiske produktformler.
■ ASF som sikrer hurtig separation i olieudskilleren.
■ S
 pecieltudviklet til Kärchers maskiner for at opfylde de
højeste kvalitetskrav.
■ Løbende forbedring fra Kärchers udviklingsafdeling.

■ U
 dviklet og fabrikeret på Kärchers egne kemiske
fabrikker.
■ Ansvar for miljø, menneske og maskine.
■ K
 ärcher rengøringsmidler er stærkt koncentreret
og kræver derfor mindre emballagemateriale.
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