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VINTERNS
KAMPANJ!

Robusta, hållbara och effektiva – du kan lita på Kärchers innovativa produkter
för rengöring. Vår vinterkampanj erbjuder rätt maskiner till attraktiva erbjudanden
för alla med ett rengöringsbehov inom byggbranschen och industrin.!
Kampanjen gäller mellan 1/1-28/2-2022. Alla priser är exklusive moms.

Hetvattentvätt

Grovdammsugare

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

Med uttag för elverktyg

HDS 10/20 -4M - 1.071-900.0

NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Vår kraftfullaste tvätt i mellanklassen.
Lämplig för kommunal service och
offentlig sektor, lantbruk, industri,
bygg- och anläggning.

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sugeffekt och semi-automatisk filterrengöring.
En kompakt och lätt byggdammsugare som
är perfekt för t.ex. hantverkare.

■ Vattenkpc. 500-1000 l/tim.
■ Arbetstryck 30-200 bar
■ 10 m högtryckslang

■ Effektiv semi-automatisk filterrengöring
■ Uttag för automatisk start för elverktyg
■ Fuktbeständigt PES-patronfilter

Ord. pris 50 900:Rek. kampanjpris

39 999:TIPS! Effektiv och miljövänlig ogräsborttagning med hetvatten.
Köp till: WR 10 - art.nr. 2.114-016.0 + 2.113-021.0

Ord. pris 2 320:Rek. kampanjpris

1 929:TIPS! Avlägsna borrdammet direkt på plats från borrhålet.
Köp till: Borrdammsmunstycke - art.nr. 2.679-000.0

Kallvattentvätt
För riktigt tuffa arbetsförhållanden!
HD 7/17 M Cage - 1.151-960.0
En mobil och robust högtryckstvätt med
tre-fas motor är utrustad med en pulverlackad
stålrörsram som är designad att användas
såväl vertikalt som horisontellt under
tuffa arbetsförhållanden.
■ Slitstark och robust.
■ Utrustning av hög kvalitet
■ Enkel service

Ord. pris 12 000:Rek. kampanjpris

9 999:-

Grovdammsugare

Grovdammsugare Dammklass M

Semi-automatisk filterrengöring

För rena och säkra arbetsplatser!

NT 30/1 AP L - 1.148-221.0

NT 30/1 Tact Te M - 1.148-235.0

NT 30/1 Ap, en kompakt grovdammsugare för vått och torrt i
mellanklassen med utmärkt sugeffekt och ett brett utbud av
tillbehör.

Avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt
damm i dammklass M som ofta uppstår på
byggarbetsplatser. Kompakt sugare för vått
och torrt med en behållare på 30 liter.

■ Semi-automatisk filterrengöring
■ Smarta förvaringslösningar för tillbehör
■ Dammfri borttagning av filtret

Ord. pris 4 250:-

■ Helautomatisk filterrengöring
■ Effektivt skydd mot elstötar
■ Uttag för för elverktyg

Ord. pris 8 490:-

Rek. kampanjpris

Rek. kampanjpris

3 499:-

6 499:-

TIPS! Högeffektivt HEPA-filter för dammsugning av hälsofarligt damm.
Köp till: HEPA planfilter dammklass H (HEPA 13) - art.nr. 6.904-242.0

TIPS! Högeffektivt HEPA-filter för dammsugning av hälsofarligt damm.
Köp till: HEPA planfilter dammklass H (HEPA 13) - art.nr. 6.904-242.0

Batteridriven Grovdammsugare
Maximal sugkraft och långa körtider
NT 22/1 Ap Bp Pack - 1.528-120.0
Grovdammsugare för professionella behov.
Med ett kraftfullt Battery Power+ batteri
för maximal sugkraft och långa körtider
■ Kraftfullt Battery Power+ 36 V batteri
■ Semi-automatisk filterrengöring
■ Planfilter med filterhölje

Ord. pris 7 190:Rek. kampanjpris

5 999:TIPS! Avlägsna borrdammet direkt på plats från borrhålet.
Köp till: Borrdammsmunstycke - art.nr. 2.679-000.0

NYHET!
FRAMTIDENS
BATTERIKRAFT
FÖR PROFFS

