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HOME & GARDEN

BRING
BACK
THE
WOW.

Weet je het nog?
Ken je dat WOW-gevoel nog dat sommige dingen je
kunnen geven? De nieuwe auto, de nieuwe keuken, het
nieuwe gazon... misschien was het liefde op het eerste
gezicht, misschien heb je er lang op moeten wachten of
heb je er lang voor gespaard. Voordat je het kocht, heb je
alles overwogen, catalogi doorgespit, internet afgezocht,
specialisten met vragen overspoeld, en toen was het eindelijk daar: nieuw, mooi, onaangetast en stralend schoon.
Je zorgt goed voor de dingen die je lief zijn.
Voor de meesten van ons is het dagelijks reinigen en
verzorgen eerder een last dan een lust. Tegelijkertijd is
het vanuit zowel ecologisch als economisch standpunt
toch wel slim en duurzaam, want zo blijft niet alleen de
waarde behouden, maar je zorgt er ook voor dat je er
langdurig en met plezier gebruik van kunt maken. En als
je fiets weer klaar is voor je volgende rit, alles in de tuin
of op het balkon weer mooi groen is of als je door proper
gereinigde ramen de wereld inkijkt, als de dingen schoon
en netjes op hun plaats staan, dan is voor eventjes alles
weer 'in orde'.
#BringBackTheWOW
Tijd is kostbaar. Wij willen graag dat het werk in je huis
en de tuin niet meer kost dan echt noodzakelijk is.
Daarom helpen we je met functionele, duurzame apparaten maar ook met onze vakkennis, slimme toebehoren en
perfect op elke toepassing afgestemde reinigingsmiddelen. Zodat je zonder al te veel moeite, snel en op eenvoudige wijze het beste resultaat bereikt. En er meer tijd
overblijft om van het resultaat en de speciale WOW-momenten te genieten.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

KÄRCHER
BATTERY UNIVERSE.

36 V

BATTERY POWER

18 V

BATTERY POWER

 Eén batterij, meerdere apparaten:
goed voor jou en voor het milieu.

Galactische kracht.
Wie geen zin heeft in doorgesneden elektriciteitskabels in huis of in de tuin, neemt zijn toevlucht tot het Kärcher Battery Universe. Deze batterij-aangedreven tuin- en reinigingsapparaten geven straffe resultaten, zonder de nood aan een stofcontact. Omdat ze maximale bewegingsvrijheid geven en veel sneller klaar zijn voor gebruik, zijn zij betrouwbare hulpen in de
vertrouwde Kärcher kwaliteit.
Eindeloze mogelijkheden.
Niet helemaal gewichtloos maar wel heel licht en handig zijn de krachtige 18 V Kärcher
Battery Power-platformapparaten voor gebruik zowel binnen als buiten. Als je wat meer kracht
nodig hebt, zorgen de sterke producten van het 36 V Kärcher Battery Power-platform voor echt
6

vuurwerk rondom het huis.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

ALLEEN BIJ
KÄRCHER

ALLEEN BIJ
KÄRCHER

LCD-display met
Real Time Technology
Het geïntegreerde LCD-display
geeft of de oplaadtoestand, de
resterende batterijduur of de
resterende laadtijd weer.

Efficiënt temperatuurmanagement
Door efficiënte warmtebuffering en
intelligent batterijmanagement wordt
bij energie-intensieve toepassing de
beste performantie gegarandeerd.

VRIJHEID ALS ‘WAY OF LIFE’.
Zonder kabel, dus direct klaar voor gebruik, om je precies zo te bewegen als
nodig is voor de heg, gazon of het terras te reinigen.
Krachtige lithium-ionencellen zorgen samen met de perfect op elkaar afgestemde elektronica dat de batterij's van Kärcher alle klussen kunnen klaren.
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ALLEEN BIJ
KÄRCHER

Automatische opslagmodus
Lange levensduur van de
cellen door processorgestuurde, automatische
opslagmodus.

Intelligente bewaking van de
cellen
Beschermt tegen overbelasting, oververhitting en te
diepe ontlading.

Krachtige
lithium-ioncellen
Garanderen een constant vermogen, met weinig
zelfontlading en zonder
geheugeneffect.

Robuuste batterij
De Kärcher batterijbehuizingen zijn bijzonder schokbestendig.

Beschermd tegen spatwater
De batterij met IPX5-certificaat is beschermd tegen spatwater en daardoor perfect
geschikt voor alle outdoor-toepassingen.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

MET REAL TIME TECHNOLOGY,
DIE JE NOOIT IN DE STEEK LAAT.
Met de unieke Real Time Technology van Kärcher hoeft er geen enkele klus meer abrupt onderbroken te worden. Het batterijniveau is namelijk altijd exact af te lezen. En niet zoals bij de traditionele LED-weergave bij benadering, maar op de minuut nauwkeurig tijdens het gebruik. Zo kun
je in één oogopslag zien of het nog de moeite waard is om te beginnen aan het bijwerken van de
heg, om de auto te stofzuigen of dat je toch eerst de batterij in het laadstation moet plaatsen. Ook
tijdens het oplaadproces kun je steeds de resterende tijd tot volledig opladen bekijken en kun je
ondertussen de tijd met een gerust hart ergens anders voor gebruiken.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Tijdens het gebruik wordt de resterende batterijduur afhankelijk van het apparaat in minuten
weergegeven.

■

■

Tijdens het opladen wordt de resterende laadduur van de batterij in minuten weergegeven.

1

Gedurende de opslag wordt de batterijcapaciteit in procenten weergegeven.

2
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Real Time Technology
De unieke Kärcher Real Time Technology zorgt
ervoor dat de gebruikers alles goed kunnen overzien. In vergelijking tot de traditionele LED-weergave, worden bedrijfs- en laadtoestand gedetailleerd
weergegeven.
Resterende batterijduur in minuten
Tijdens het gebruik kan de gebruiker voortdurend
de resterende batterijduur in de gaten houden waardoor hij tot op de minuut weet, wanneer de batterij
moet worden gewisseld of opgeladen. De batterijduur past zich aan op basis van het apparaat.

3

4

Batterijcapaciteit in procenten
De batterijcapaciteit kan in één oogopslag worden
afgelezen.

Resterende laadduur in minuten
Tijdens het opladen wordt de resterende laadduur
op het display weergegeven. Zo weet de gebruiker
precies wanneer hij weer verder kan werken.
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Insteken en aan het werk: met onze starterkits voor de 18-V- en 36-V-platformen
geef je apparaten, die geen meegeleverde batterij hebben, de nodige power om
iets moois te presteren. Of je geeft je aanwezige apparaten een upgrade, zodat je
er nog betere prestaties uit kunt halen.

Starter Kit Battery Power 36/50
Inclusief 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij en 36 V
Kärcher Battery Power snellader
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

Inclusief 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij en 18 V
Kärcher Battery Power snellader
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

Batterijspanning: 36 V

Batterijspanning: 18 V

Batterijcapaciteit: 5,0 Ah

Batterijcapaciteit: 5,0 Ah

Laadstroom: 2,5 A

Laadstroom: 2,5 A

Laadtijd 80 / 100 %: 98 / 138 min

Laadtijd 80 / 100 %: 94 / 143 min

Bestelnr.: 2.445-065.0

Bestelnr.: 2.445-063.0

Starter Kit Battery Power 36/25

Starter Kit Battery Power 18/25

Inclusief 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en 36 V
Kärcher Battery Power snellader
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay
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Starter Kit Battery Power 18/50

Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en 18 V
Kärcher Battery Power snellader
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

Batterijspanning: 36 V

Batterijspanning: 18 V

Batterijcapaciteit: 2,5 Ah

Batterijcapaciteit: 2,5 Ah

Laadstroom: 2,5 A

Laadstroom: 2,5 A

Laadtijd 80 / 100 %: 48 / 78 min

Laadtijd 80 / 100 %: 44 / 83 min

Bestelnr.: 2.445-064.0

Bestelnr.: 2.445-062.0
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

Liever maximale power of minder gewicht? In principe geldt: de 36 V Kärcher
Battery Power-batterij's staan altijd in de voorste linie als er krachtige prestaties worden vereist of als er grote oppervlakken bewerkt moeten worden. De
18-Volt-batterij’s zijn duidelijk lichter en compacter. Het voordeel van het
Kärcher Battery Universe: binnen een Voltklasse kun je apparaten en batterij's
naar keuze combineren, waardoor je steeds je persoonlijke batterij-assortiment
opnieuw kunt samenstellen of uitbreiden.

Battery Power 36/50
 6 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij
3
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

 8 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij
1
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

Batterijspanning: 36 V

Batterijspanning: 18 V

Batterijcapaciteit: 5,0 Ah

Batterijcapaciteit: 5,0 Ah

Gewicht: 1,5 kg

Gewicht: 0,77 kg

Afmetingen (l × b × h): 133 × 88 × 117,5 mm

Afmetingen (l × b × h): 133 × 88 × 72 mm

Bestelnr.: 2.445-031.0

Bestelnr.: 2.445-035.0

Battery Power 36/25

Battery Power 18/25

 6 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij
3
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

 8 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij
1
Met innovatieve Real Time Technology: exacte weergave van de
resterende batterijduur op het batterijdisplay

Batterijspanning: 36 V

Batterijspanning: 18 V

Batterijcapaciteit: 2,5 Ah

Batterijcapaciteit: 2,5 Ah

Gewicht: 0,87 kg

Gewicht: 0,47 kg

Afmetingen (l × b × h): 133 × 88 × 72 mm

Afmetingen (l × b × h): 133 × 88 × 50 mm

Bestelnr.: 2.445-030.0

Bestelnr.: 2.445-034.0

Snellader Battery Power 36 V

Snellader Battery Power 18 V

Snel opladen van de extra 36 V-batterij van Kärcher
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Battery Power 18/50

Snel opladen van de extra 18 V-batterij van Kärcher

Laadstroom: 2,5 A

Laadstroom: 2,5 A

Bestelnr.: 2.445-033.0

Bestelnr.: 2.445-032.0
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KÄRCHER BATTERY UNIVERSE

ONZE BATTERY
POWER-PRODUCTEN.
18 V BATTERY POWER

2,5 Ah

5,0 Ah

12 min

25 min

10 min

20 min

36 V BATTERY POWER

2,5 Ah

5,0 Ah

As- en droogzuiger

AD 2 Battery

Voor grote klussen biedt het 36 V Kärcher Battery Power-batterijplatform krachtige apparaten uit diverse categorieën voor tuinwerkzaamheden en reiniging rondom het huis.

18 V BATTERY POWER

2,5 Ah

5,0 Ah

36 V BATTERY POWER

2,5 Ah

5,0 Ah

HGE 18-45 Battery

250 m

500 m

HGE 36-60 Battery

600 m

1200 m

HGE 18-50 Battery

325 m

650 m

250 m

500 m

650 m*
450 m**

1300 m*
900 m**

100 Schnitte

200 Schnitte

Heggenscharen

Nat-/droogzuiger

WD 1 Compact Battery

Het 18 V Kärcher Battery Power-batterijplatform omvat compacte
en handige producten voor het onderhoud en de reiniging van
kleine en middelgrote tuinen en oppervlakken.

WD 3 Battery

15 min

30 min

WD 3 Battery Premium

15 min

30 min

K 2 Battery

–

14 min

Telescoop-heggenschaar

PHG 18-45 Battery

Hoge- en middendrukreiniger

KHB 4-18

14 min

28 min

Gras- en heggenschaar

GSH 18-20 Battery

* Gras ** Struik

KHB 6 Battery

12 min

24 min
Kettingzaag

CNS 18-30 Battery

Onkruidverwijderaar

WRE 18-55

15 m²

400 min

800 min

125 m²

250 m²

PSW 18-20 Battery

Ø stam: 10 cm

80 Snedes

160 Snedes

Ø tak: 5 cm

Grasmaaier

LMO 18-33 Battery

CNS 36-35 Battery

Telescoopzaag

Druksproeier

PSU 4-18

70 Snedes

35 Snedes
Ø stam: 10 cm

30 m²

Takkenschaar

LMO 36-40 Battery

275 m²

550 m²

TLO 18-32 Battery

375 Snedes

750 Snedes

Ø tak: 3 cm

LMO 18-36 Battery

175 m²

350 m²

LMO 36-46 Battery

325 m²

650 m²

Bladblazer

LBL 2 Battery

400 m²

800 m²

LBL 4 Battery

550 m²

1100 m²

45 l*
425 m²**

90 l*
850 m²**

BLV 36-240 Battery

75 l*
550 m²**

150 l*
1100 m²**

Grastrimmer

LTR 18-25 Battery

300 m

600 m

LTR 36-33 Battery

600 m

1200 m

Bladblazer en -zuiger

BLV 18-200 Battery
LTR 18-30 Battery

350 m

700 m

Terrasreiniger

PCL 3-18
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*Zuigmodus

** Blaasmodus

*Zuigmodus

** Blaasmodus

Regentonpomp

20 m²

40 m²

BP 2.000-18 Barrel

25 min

50 min
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SMART LINE

MEER SWIPEN,
MINDER VEGEN.

De Kärcher Home & Garden-app
is gratis te vinden in de Apple App
Store of Google Play. Gewoon
downloaden en van start gaan
voor het slim bedienen van
toestellen in huis en tuin.

Slimme besturing.
Als je huis steeds slimmer wordt, kan de reiniging natuurlijk niet achterblijven. De Kärcher Home
& Garden-app, die je inmiddels met een aantal van onze producten kunt gebruiken, helpt je daarbij. Hiermee kun je allerlei verschillende apparaten eenvoudig via de smartphone bedienen, ontvang je updates over de status en heb je toegang tot handige services. Maar dat is nog lang niet
alles: in de app is ook onze gebundelde vakkennis te vinden, die je helpt om in elke situatie het
optimale reinigingsresultaat te bereiken. Best handig, niet?
Clevere reiniging.
AWB zou kunnen betekenen “Alles wordt beter”, maar het is eigenlijk de afkorting voor de
interne slimme Kärcher adviseur. Bij hogedrukreinigers met Smart Control laat de Home & Garden-app je stap voor stap zien hoe je bijvoorbeeld je fiets veilig kunt reinigen en hoe je het
schoonste resultaat kan krijgen. Om onbedoelde schade te voorkomen, worden de drukinstellingen automatisch door de app aan de hogedrukreiniger doorgegeven.
Het is wellicht een beetje gemeen, want met Kärcher hogedruk-power en onze gebundelde vak18

kennis heeft vuil werkelijk geen enkele kans meer.
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SMART LINE

DE 'ALLES GEDAAN'-APP.
Terras reinigen, auto schoonmaken – met de Kärcher Home & Garden-app wordt het allemaal eenvoudiger. Daarmee bestuur je niet alleen je slimme assistent, de app helpt je ook stap voor stap bij
de ingebruikname van nieuwe apparaten en geeft je toegang tot vele extra services. Bij hogedrukreinigers met Smart Control laat bijvoorbeeld de interne Kärcher toepassingsadviseur zien hoe je
onbedoelde schade kunt voorkomen en je jouw favoriete spullen op een milde maar effectieve
manier het WOW-effect terug kunt geven.

Met de Home & Garden-app van Kärcher
bestuur je alle slimme apparaten in je huis.
Kosteloos te downloaden in de App Store of
Google Play.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Apparaten besturen via de smartphone.

■

Krijg antwoord op al je vragen over slimme apparaten zoals de Smart en Power Control-hogedrukreinigers.

■

Zorgvuldiger en efficiënter reinigen.

■

Gebruiksfouten en onbedoelde schade voorkomen.

■

Toebehoren en reinigingsmiddelen direct via de app te bestellen.

■

Statistieken voor een nauwkeurig overzicht van het apparaatgebruik.
20

1

2

Kärcher Smart Line
De app helpt ook om sneller een beter reinigingsresultaat te bereiken.
Smart Control
Handig en snel kunnen de producten via Bluetooth met de smartphone worden gekoppeld.
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WELKOM THUIS

BRING
BACK
THE
WOW
TO YOUR
CASTLE.

Je eigen vier muren zorgen voor een hele
speciale plek. Hier word gelachen,
gespeeld, ruzie gemaakt, feestgevierd,
kortom: hier wordt geleefd. En dat laat
uiteraard zijn sporen na. Maar dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Want het
maakt niet uit of je huis je burcht, je kasteeltje, je hol of je grot is: met Kärcher
maak je alles weer net zo schoon, gezellig
en mooi als jij fijn vindt. Zo breng je met
slimme producten en weinig moeite de
WOWfactor terug.

INHOUD
24	Stofzuigers
36 Overzicht toestellen
40	Toebehoren en reinigingsmiddelen
44	Floor Cleaners
52 Overzicht toestellen
54 	Toebehoren en reinigingsmiddelen
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66	Window Vac
78 Overzicht toestellen
80	Toebehoren en reinigingsmiddelen
82	Stoomreinigers en stoomzuigers
92 Overzicht toestellen
94	Toebehoren en reinigingsmiddelen

STOFZUIGERS

PRECIES WAT JE
WILT.

 Batterijkracht voor iedereen:
de draadloze stofzuigers uit de
VC-serie maken grote en kleine
huishoudens vlekkeloos
schoon.

Superkrachten.
Een kruimeltje komt zelden alleen. Ze liggen het liefst samen met pluizen, haren en andere kleine
stofjes op de vloer of bank. Dan is het maar goed, dat de sterke Kärcher stofzuiger het vuil op de
vlucht jaagt en doet, wat hij het beste kan: super zuigen.
Voor iedereen.
Ja, we hebben ze allemaal: stofzuigers voor mensen met allergieën. Voor gezinnen. Voor
single-huishoudens. Voor grote en kleine woningen. Met en zonder zak. Altijd een passende alleszuiger om het tapijt, de tegelvloer en ook het parket te bevrijden van stof & zijn vrienden.
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STOFZUIGERS

VC 6 Cordless ourFamily
Batterijduur: 50 min
HEPA 12-hygiënefilter conform EN 1822:1998
Batterijspanning: 25,2 V
Bestelnr.: 1.198-660.0

Compact design
Licht en ergonomisch
voor moeiteloos opzuigen.

Overzichtelijk
LED-display
Batterijstatus en overige
informatie in één oogopslag
af te lezen.

Eenvoudig
wisselen van toebehoren
Slimme aansluitmogelijkheden voor een hele serie
toebehoren, waarmee de
VC 6 nog veelzijdiger
wordt.

HEEFT ALLES, BEHALVE EEN KABEL.

Efficiënte techniek
Met een batterijduur van wel
50 minuten ook geschikt voor
het reinigen van grotere
woningen.

Als je veel moet stofzuigen en weinig wilt slepen, is de zak- en draadloze
stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily precies wat je zoekt. Supercompact maar door
de efficiënte borstelloze motor net zo sterk als een grote stofzuiger. Je kan er ca.
50 minuten lang mee stofzuigen, meer dan genoeg om ook in grotere huishoudens
zelfs de laatste hoekjes schoon te maken. Dankzij de praktische vergrendelknop
hoef je daarbij niet steeds de powerknop ingedrukt te houden. Zijn kleine broertje
VC 4 Cordless myHome is perfect geschikt voor wat kleinere huishoudens, maar
heeft bijna net zoveel slimme features als zijn grote voorbeeld.

Eenvoudig te bedienen
Snel en eenvoudig aan te passen
vermogen met een vergrendelknop voor continue werking en
boost-modus voor intensieve reiniging.

Wandhouder met laadoptie
Dankzij de wandhouder kan
het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen en
tegelijkertijd handig worden
opgeladen.

Draadloze vrijheid
met lithium-ionbatterij
Komt overal bij, overal op,
past overal in en werkt lang
door dankzij: de draadloze
stofzuiger VC 6 Cordless
ourFamily met maximale
bewegingsvrijheid.

Doordacht filtersysteem
Cycloon-, uitblaaslucht- en
HEPA-hygiënefilter voor een
3-voudige filtering en het filter wordt met 1 klik geleegd.
Met de magnetische sluiting
is het vervangen van het
HEPA 12-filter kinderlijk
eenvoudig.

Actieve vloerzuigmond
Optimale opname van vuil dankzij
gemotoriseerde walsrollen, zeer
wendbaar en alles goed te bereiken
ook onder de meubels. Met actieve
universele vloerzuigmond geschikt
voor zowel harde vloeren als op
tapijt.
26

* EN 1822:1998
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STOFZUIGERS

HOGE PRESTATIES VOOR
KLEIN EN GROOT.
De nieuwe draadloze batterij-stofzuigers VC 6 Cordless ourFamily en VC 4 myHome zien er niet
alleen maar mooi uit. Hun doordachte ergonomisch ontwerp maakt stofzuigen eenvoudiger en
zorgt ervoor dat het ook onder de meubels vlekkeloos schoon wordt. Om continu te stofzuigen
druk je gewoon op de vergrendelknop zodat je de powerknop niet ingedrukt hoeft te houden. En
zuinig is hij ook: dankzij het zakloze systeem hoef je natuurlijk ook geen dure stofzakken meer te
kopen. En in plaats van het lastige in- en uitnemen, leeg je het stoffilter gewoon met een druk op
de knop. Kleinere huishoudens reinig je ook draadloos en zonder moeite met de VC 4 Cordless
myHome. Bij meerdere verdiepingen is de VC 6 Cordless ourFamily de juiste keus. Zijn nog krachtigere borstelloze motor en de LED-verlichting helpen je tot wel 50 minuten om je eigen plekje weer

5

absoluut het WOW-effect te geven. Maar als je toch liever met een kabel werkt, dan is de VC 5 in
alle gevallen jouw meest compacte hulp in de huishouding.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Sterke reinigingsprestaties op het niveau van grote sledestofzuigers.

■

Met de VC 4 Cordless myHome voor kleinere en de VC 6 Cordless ourFamily voor grotere huishoudens perfect geschikt voor elk thuis.

■

Het zakloze systeem bespaart kosten en is beter voor het milieu.

■

Sterke lithium-ionbatterij en efficiënte motor voor langdurige zuigprestaties.
1

2

3
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Flexibel mondstukgewricht
Eenvoudig manoeuvreren en onder meubels zuigen.
Legen van stofzak met 1 klik
Eenvoudig, hygiënisch legen zonder contact met het
vuil.
Actieve vloerzuigmond
Betrouwbare vuilopname op tapijt en harde vloeren.

* EN 1822:1998

4

5

Eenvoudig en betrouwbaar
Luchttoevoerfilter voor het uitfilteren van fijne vuildeeltjes tijdens het zuigen.
Schone afvoerlucht
Dankzij het intelligente, geïntegreerde HEPA
12-afvoerluchtfilter* stoot de VC van Kärcher na het
zuigen schone lucht uit.
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STOFZUIGERS

AD 4 Premium
Reservoir inhoud: 17 l
Materiaal reservoir: metaal
Aansluitkabel: 4 m
Bestelnr.: 1.629-731.0

Efficiëntie in zuigvermogen
Maximale zuigkracht en tegelijkertijd
gereduceerd energieverbruik. Met geïntegreerd uitblaasfilter voor lage emissie van
afvoerlucht.

Maximaal comfort
Eén handgreep is voldoende om het
1-delige filtersysteem (vlakfilter plus
metalen grofvuilfilter) eraf te nemen.
Dankzij de praktische handgreep op de
container kan deze moeiteloos worden
geleegd zonder de handen vuil te maken.

VOOR ALS HET ECHT VUIL IS.

Ideale opslag van toebehoren
Toebehoren kunnen handig
worden opgeborgen op de
rondom bevestigde stootrand,
zodat ze altijd binnen handbereik zijn.

Flexibele zuigslang
Metalen slang met PVC-coating
met elektrostatisch geleidende
handgreep en optimale luchtstroom garandeert flexibel en
veilig werken.

Absoluut onvermoeibaar
In plaats van gecompliceerde
handmatige reiniging tussendoor gewoon met een druk op
de knop de geïntegreerde
ReBoost filterreiniging activeren. En ga door met opzuigen,
totdat de taak volbracht is.

Grote veiligheid bij het werken
Robuuste en veilige uitvoering met
metalen container van 17 liter,
verchroomde zuigbuizen en vlamvertragende materialen.

Open haard, barbecue, garage of werkplaats: onze aszuiger AD 4 Premium deinst
nergens voor terug. Onvermoeibaar en zelfverzekerd gaat hij ook grote hoeveelheden as en grof vuil te lijf. Mocht het zuigvermogen toch niet voldoende zijn,
dan is één druk op de knop voldoende en zorgt de innovatieve Kärcher ReBoost
filterreiniging in enkele seconden voor een hoger zuigvermogen.

Veelzijdig inzetbaar
Het apparaat is niet alleen te gebruiken als
aszuiger maar kan overal worden ingezet
waar het wat ruwer toegaat of waar sprake is
van grof vuil, zoals in werkplaatsen of garages. Dankzij de vloerzuigmond ook als volwaardige stofzuiger te gebruiken.
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Vuistregel: de stofzuiger moet goed aansluiten op je dagelijks leven! Er kan uit
drie categorieën worden gekozen: De draadloze batterij-stofzuiger voor maximale
bewegingsvrijheid en optimaal comfort bij het zuigen. De stofzuiger met kabel
voor grote of kleine woonoppervlakken, veel of weinig opbergruimte, met of
zonder zak, voor gezinnen of singles. En de stofzuiger met waterfilter voor
mensen met een allergie.

VC 6 Cordless ourFamily
Ideaal voor effectief en betrouwbaar gebruik in grotere huishoudens
Aangenaam gewicht voor moeiteloos stofzuigen
Lithium-ionbatterij voor lange batterijduur
Filtersysteem zonder stofzak en eenvoudig legen van het filter met een klik

Ideaal voor het reinigen van flats en kleine huizen
Multicycloonzuiger zonder stofzak

Spanning (V): 25,2

Opgenomen vermogen: 700 W

Batterijduur: max. 50 min

Transparante vuilcontainer

HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

Bestelnr.: 1.198-660.0

Bestelnr.: 1.198-125.0

VC 4 Cordless myHome

VC 2

Ideaal voor snel en betrouwbaar gebruik in kleine huishoudens
Aangenaam gewicht voor moeiteloos stofzuigen
Filtersysteem zonder stofzak

Ideaal voor het reinigen van flats en kleine huizen
Inclusief accessoirevak, waarin plintenzuigmond en meubelborstel netjes
opgeborgen zijn

Spanning (V): 21,6

Opgenomen vermogen: 700 W

Batterijduur: max. 30 min

Grote vliesfilterzak

Afvoerluchtschuimfilter

HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

Bestelnr.: 1.198-620.0

Bestelnr.: 1.198-105.0

VC 5

DS 6 Waterfilter

Ideaal voor kleine huishoudens met weinig bergruimte
Filtersysteem zonder stofzak: snel legen van het filter zonder hoge kosten
voor nieuwe filterzakken
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VC 3

De oplossing voor mensen met een allergie
Waterfilterbad in plaats van filterzak
Voor een aangenaam binnenklimaat: niet alleen de vloeren worden grondig
gereinigd, ook de binnenlucht wordt fris en schoner

Opgenomen vermogen: 500 W

Opgenomen vermogen: 650 W

Hoofd- en longlife-filter

Plintenzuigmond, bekledingszuigmond

HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998)

Bestelnr.: 1.349-100.0

Bestelnr.: 1.195-220.0
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Hoe krijg je afgekoelde as zonder moeite uit de open haard, barbecue en vuurkorf? Waarmee worden tapijten, bekleding, matrassen en autostoelen weer hygiënisch schoon? Onze krachtige tapijtreinigers en sterke as- en stofzuigers zijn
daarop het antwoord.

SE 5.100
Ideaal voor mensen met een allergie en huishoudens met dieren
Voor vezeldiepe reiniging zonder lange droogtijden op textieloppervlakken
zoals tapijten, bekleding en autostoelen
Max. opgenomen vermogen turbine / pomp: 1.400/40 W
Luchtverplaatsing: 70 l/s
Tank schoon/vuil water: 4 l
Aansluitkabel: 5 m
Bestelnr.: 1.081-200.0

SE 4100
Ideaal voor mensen met een allergie en huishoudens met dieren
Voor vezeldiepe reiniging zonder lange droogtijden op textieloppervlakken
zoals tapijten, bekleding en autostoelen
Max. opgenomen vermogen turbine / pomp: 1.400/40 W
Luchtverplaatsing: 70 l/s
Tank schoon/vuil water: 4 l
Aansluitkabel: 7.5 m
Bestelnr.: 1.081-130.0

AD 2 Battery Set
As eenvoudig en veilig uit de open haard en grill verwijderen
Met geïntegreerde filterreiniging voor langdurige zuigprestaties
Inclusief extra batterij 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power en
standaard oplader 18 V Kärcher Battery Power
Volume van reservoir: 14 l
Materiaal reservoir: metaal
Lengte zuigslang: 1,2 m
Max. batterijduur per batterijlading*: 12 min
Bestelnr.: 1.348-301.0

34

* Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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Filtertype

Uitblaasluchtfilter

Vloerzuigmond

50

250

zakloos, reservoir legen
met 1 klik

HEPA-hygiënefilter
(EN 1822:1998)

Actieve universele vloerzuigmond met LED

VC 4 Cordless myHome

1.198-620.0

21,6

30

140

zakloos, reservoir legen
met 1 klik

Spons

Actieve universele vloerzuigmond

Wandophanging

Opgenomen vermogen
(W)

25,2

Wandhouder met
laadfunctie

Batterijduur stand 1 (min)

1.198-660.0

2-in-1-meubelborstel en
bekledingszuigmond

Spanning (V)

VC 6 Cordless ourFamily

Plintenzuigmond

Bestelnr.

ZES KEER
MINDER STOF.

Plintenzuigmond

zakloos,
uitneembare filtercassette

8,5

omschakelbaar

–

VC 3

1.198-125.0

700

zakloos,
multicycloon

7,5

omschakelbaar

–

–

VC 2

1.198-105.0

700

Vliesfilterzak

7,5

omschakelbaar

–

–

1.195-220.0

650

Waterfilter

10,2

omschakelbaar

Parketzuigmond

Vloerzuigmond

500

Meubelborstel

Actieradius (m)

1.349-100.0

Bekledingszuigmond

Opgenomen vermogen
(W)

VC 5

Filtertype

Bestelnr.

Draadloze batterij-stofzuigers

–

–

–
–

Stofzuigers met kabel

Stofzuigers met waterfilter
DS 6
waterfilter
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Bij levering inbegrepen.

–

–

37

STOFZUIGERS

210

4/4

1.400 /40

2,0

SE 4001

1.081-130.0

70

210

4/4

1.400 /40

2,0

Batterijspanning (V)

Battery Power batterij

1.629-731.0

–

–

RM 519 (100 ml)

70

Schuimstoffilter

1.081-140.0

Vlakfilter

SE 4002

Filterzak

2,0

Plintenzuigmond

Sproeizuigslang,
Lengte
m

1.400 /40

Bekledingszuigmond

Max. opgenomen vermogen turbine / pomp (W)

4/4

Vloerzuigmond

Volume van reservoir
schoon-/vuilwater (l)

210

Sproei-/zuigmond voor
bekledingsreiniging

Vacuüm (mbar)

70

Sproei-/zuigmond met
opzetstuk voor harde
vloeren

Luchtvolume (l/s)

1.081-200.0

2 sproeizuigbuizen à 0,5 m

Bestelnr.
SE 5.100

Bestelnr.

DE SPECIALISTEN.

Sproei-extratieapparaten

4

Ruimte voor accessoires

1,7

Filterreiniging

17

Uitblaasluchtfilter

600

Grofvuilfilter

–

Vlakfilter

Aansluitkabel lengte (m)

–

Vloerzuigmond***

Zuigslang, lengte (m)

–

Volume van reservoir (l)

Clips, nat en
droog

Opgenomen vermogen
(W)

–

Max. batterijduur per batterijlading (min)*

Clips, nat en
droog

Batterijlader

–

–

omschakelbaar,
droog

2 zuigbuizen à 0,5 m

–

Aszuigers
AD 4 Premium

vlamvertragend

AD 2

1.629-711.0

–

–

–

–

600

14

1,2

4

–

–

–

–

AD 2 Battery Set

1.348-301.0

18

18/25

Standaard oplader

12

230

14

1,2

–

–

–

–

–

AD 2 Battery**

1.348-300.0

18

–

–

12

230

14

1,2

–

–

–

–

–

* Maximale batterijduur met extra batterij 2,5 Ah Kärcher Battery Power.
** Extra batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.
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*** De meegeleverde vloerzuigmond is niet geschikt voor zuigen op tapijten.

Bij levering inbegrepen.
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DÁT MAAKT ALLES
SCHOON.
Auto-accessoireset
Bestelnr.: 2.863-323.0

Zachte gemotoriseerde
zuigmond voor harde
vloeren
Bestelnr.: 2.863-322.0

Grondig en zacht
Met de buigzame plintenzuigmond voor lastige plekken, de
brede bekledingszuigmond voor stoelen en de flexibele slang
zorgt de auto-accessoireset voor het WOW-effect in ieder voertuig. Harde vloeren van hout tot marmer worden met de zuigmond voor harde vloeren met LED-lampjes aan de voorkant
zacht gereinigd. Zijn bijzonder zachte gemotoriseerde borstel
pakt het stof op zonder te krassen.

Parketzuigmond DS
Bestelnr.: 2.863-302.0

Filterreinigingsapparaat
Bestelnr.: 2.863-321.0

Softborstel
Bestelnr.: 2.863-320.0

Duurzaam en zacht
Met het reinigingsgereedschap is een vervuild luchttoevoerfilter
in een handomdraai weer klaar voor gebruik. Dat bespaart kosten en is goed voor het milieu. Het grote oppervlak van de softborstel maakt het behoedzaam schoonmaken van kwetsbare
oppervlakken bijzonder eenvoudig. De gebogen borstels zijn
bijzonder geschikt voor het afstoffen.

Turbo bekledingszuigmond VC 5, DS
Bestelnr.: 2.903-001.0

Meubelborstel
Bestelnr.: 2.863-241.0

Praktische speciale zuigmonden
Speciale zuigmonden voor de perfecte reiniging van meer dan
alleen de vloer. De Turbo bekledingszuigmond met luchtaangedreven roterende borstels reinigt meubelbekleding en textieloppervlakken, zoals in de auto, op bijzonder grondige wijze. Ideaal
voor het opzuigen van dierenharen. Met de meubelborstel kunnen kwetsbare oppervlakken zorgvuldig gereinigd worden.

Luchttoevoerfilter
Bestelnr.: 2.863-319.0

HEPA-filter*
Bestelnr.: 2.863-318.0

Veilig en schoon
Het luchttoevoerfilter filtert de grovere stofdeeltjes uit de aangezogen lucht voordat deze door het HEPA-filter* wordt gereinigd. Het HEPA-hygiënefilter filtert zelfs pollen en allergene
stoffen eruit. Dat betekent dat de afvoerlucht van de stofzuiger
schoner is dan de binnenlucht. Voor een betrouwbare werking
moeten de filters jaarlijks worden vervangen.

HEPA-hygiënefilter*
VC 5
Bestelnr.: 2.863-240.0

Vliesfilterzakken
VC 2
Bestelnr.: 2.863-236.0

Sterke filters
De filters houden vuil en stof betrouwbaar vast in het apparaat. Door gebruik van het HEPA-hygiënefilter* is de afvoerlucht zelfs schoner dan de binnenlucht.

FoamStop neutral, 125 ml
Bestelnr.: 6.295-873.0

FoamStop fruity, 125 ml
Bestelnr.: 6.295-875.0

Sponsfilter
Bestelnr.: 2.863-317.0
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Dubbel gereinigd
Het sponsfilter zorgt ervoor dat de aangezogen lucht nog een
keer gereinigd wordt en de kleine vuildeeltjes eruit worden
gefilterd. Voor een optimale werking moet het filter eenmaal
per jaar worden vervangen.

* EN 1822:1998

De juiste vloerzuigmond
De parketzuigmond met zachte natuurlijke borstelharen reinigt
krasgevoelige harde vloeren, zoals parket en laminaat, op bijzonder zorgvuldige en materiaalvriendelijke wijze. Natuurlijk
is hij ook geschikt voor alle andere harde vloeren.

Ontschuimer voor DS 6 Waterfilter
De ontschuimer FoamStop neutral of fruity met allergeenvrije
fruitgeur werkt direct tegen vervelend schuim. Doe gewoon de
inhoud van een dopje in de watertank van de stofzuiger met
waterfilter.
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Speciale taken vragen om speciale middelen. Deze zorgen ervoor dat een tapijtreiniger of aszuiger alle vuile klusjes altijd schoon kan opknappen.

Sproei-extractiemond
voor bekledingsreiniging
Bestelnr.: 2.885-018.0

Carpet Cleaner RM 519
Bestelnr.: 6.295-771.0

Toebehoren voor tapijtreinigers
Met de sproei-/zuigmond voor bekledingsreiniging worden
beklede meubels en autostoelen vezeldiep gereinigd. Werkbreedte 110 mm. Het vloeibare reinigingsmiddel RM 519 met
sneldroog-formule in de navulfles van 1 liter zorgt dat vloerbedekking, tapijten, bekledingen, autostoelen en dergelijke
vezeldiep schoon worden.

Vlamvertragende extra
lange plintenzuigmond
Bestelnr.: 2.863-307.0

Vlakfilter
Bestelnr.: 6.415-953.0
Uitblaasfilter
AD 4 Premium
Bestelnr.: 2.863-262.0

Toebehoren voor as- en stofzuigers
De extra lange plintenzuigmond van vlamvertragend materiaal
is bestemd voor het opzuigen van koude as uit moeilijk bereikbare plekken als haard, barbecue of grill. Het robuuste vlakfilter
staat garant voor langdurige zuigprestaties en het uitblaasfilter
zorgt bij de AD 4 Premium voor schone afvoerlucht.
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SLIM
MULTITASKEN.

 Mijn vloerfavoriet: als je eenmaal
hebt ontdekt hoe schoon de vloer
daarmee wordt, laat je de Floor
Cleaner niet meer los.

Minder heen en weer.
Je vloer is je podium. Met onze Floor Cleaners laat je hem stralen – en rond 20%* grondiger en met
veel minder krachtinspanning dan met een traditionele dweil. Het vuil wordt hierbij niet heen en
weer geveegd maar door de rollen met zelfreinigingsfunctie gewoon opgenomen zodat het vuile
water in een tank terechtkomt. Er blijft dan zo weinig vocht op de vloer achter, dat de show na 2
minuten alweer kan worden voortgezet.
Nog meer goed nieuws.
De vloer is hard maar de reiniging mag dat niet zijn. Met een van onze Floor Cleaners wordt hij
gewoon schoner. Ze zijn er vanaf handige All-in-One-apparaten tot batterij-aangedreven lichtgewichten. Samen met de perfect afgestemde reinigingsmiddelen worden daarmee harde vloeren als tegels,
laminaat, alle soorten parket of PVC-vloeren zacht en grondig verzorgd, zodat ze niet alleen schoon
zijn maar ook het WOW-effect krijgen.
* De Kärcher Floor Cleaners behalen een wel 20% betere reinigingsprestatie in vergelijking met een traditionele vloerwisser met
overtrekdoek in de testcategorie 'Dweilen'. Op basis van de gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilopname en
plintreiniging.
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FC 7 Cordless
Oppervlakteprestatie: ca. 135 m² per batterijlading
Batterijduur: ca. 45 min
Schoonwatertank: 400 ml
Gewicht zonder toebehoren: 4,3 kg
Bestelnr.: 1.055-730.0

Intuïtieve aanduiding containerniveau
Een optisch en akoestisch signaal
zowel bij een lege schoonwatertank
als bij een volle vuilwatertank.

Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel
Rolrotatie en hoeveelheid water kan worden ingesteld op basis van het soort vuil
en vloer (2e niveau) evenals de extra
boost-functie voor hardnekkig vuil.

Parkeerstand
Praktisch bij werkonderbrekingen:
apparaat staat op zichzelf en hoeft
niet ondersteund te worden.

GAMECHANGER.
De oude schoonmaakregel “Eerst stofzuigen, dan dweilen” wordt door de FC 7
Cordless net zo makkelijk weggepoetst als alle soorten droog en vochtig alledaags vuil*. Zijn 2 tegen elkaar indraaiende rollensets gaan direct aan het werk
en geven je vloer daarmee in de helft van de tijd** zijn oude glans terug. Eén
druk op de knop van de handgreep is voldoende om de hoeveelheid water en het
toerental aan te passen aan de vloer of om met de boost-functie hardnekkige
vlekken te verwijderen. Daarmee is het mogelijk om echt twee dingen tegelijk te
doen, zonder daarbij natte handen te krijgen.

* De FC 7 Cordless behaalt een wel 20% betere reinigingsprestatie in vergelijking met een traditionele vloerwisser met overtrekdoek in de testcategorie 'Dweilen'. Op basis van de gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilopname en plintreiniging.
** De FC 7 Cordless levert wel 50% tijdsbesparing op, omdat harde vloeren bij gewoon vuil in het huishouden in één stap gereinigd worden en stofzuigen voor het dweilen niet nodig is.
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Scharnierend
Een draaischarnier zorgt voor
moeiteloos schoonmaken onder
meubels en rondom objecten.

50% besparing van tijd**
Betrouwbare schone vloeren in
één stap, geheel zonder lastig
zuigen vooraf dankzij 4 tegen
elkaar indraaiende rollen.

Automatische bevochtiging
De draaiende rollen worden
permanent bevochtigd met
water uit de schoonwatertank.

Ca. 45 minuten batterijduur
Krachtige li-ionbatterij met 25
Volt voor maximale bewegingsvrijheid.

Perfecte opname van haren
De rollen worden permanent
gekamd waardoor haren efficiënt worden verwijderd.
Perfect schone hoeken en plinten
De in het midden geplaatste rolaandrijving zorgt voor perfecte reinigingsresultaten in hoeken en langs de plinten.

Hygiënische vuilwatercontainer
Het door de rollen opgenomen vuilmengsel
komt terecht in een eenvoudig af te nemen en
te legen vuilwatercontainer.
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SCHOON BEDACHT.
Het klinkt vanzelfsprekend maar het is eigenlijk revolutionair: met schoon water worden vloeren
schoner.
Daarom worden de draaiende rollen van de Kärcher Floor Cleaner aan de ene kant permanent
bevochtigd met schoon water en wordt aan de andere kant het vuile water eraf gestreken en in
een tank verzameld. In vergelijking met het reinigen met een dweil wordt het vuil ook echt opgenomen en niet gewoon verplaatst.
Als we het toch over verplaatsen hebben: dankzij het compacte design en de eenvoudige hantering slaan de Floor Cleaners praktisch geen hoekje over. En ze gebruiken daarbij zo weinig water,
dat zelfs kwetsbaar parket al na 2 minuten weer beloopbaar is.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

20% betere reinigingsprestaties* dan een traditionele vloerwisser – dankzij de innovatieve zelfreinigingsfunctie van de rollen.

■

Dankzij geringe hoeveelheid restvocht geschikt voor alle harde vloeren. De vloeren zijn na ca. 2
minuten weer beloopbaar.

■
■

Perfecte reiniging van hoeken en plinten.

■

Comfortabeler dan traditionele methoden.

■

Hoogwaardige rollen, eenvoudig te wassen (geschikt voor de machinewas tot 60 °C).

1

2

3
* De Kärcher Floor Cleaners behalen een wel 20% betere reinigingsprestatie in vergelijking met een traditionele vloerwisser met overtrekdoek in de
testcategorie 'Dweilen'. Op basis van de gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilopname en plintreiniging.
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Moeiteloos dweilen
Geen gesleep met emmers, geen handmatig uitwringen van de dweil, geen schrobben.
Innovatieve rolaandrijving
De tussen de rollen geplaatste aandrijving zorgt
voor een reiniging tot direct aan de plint.
Korte droogtijd van de vloer
Dankzij geringe hoeveelheid restvocht geschikt voor
alle harde vloeren, ook voor parket.

4

5

Innovatieve zelfreinigingsfunctie
Permanente bevochtiging van de rollen met
schoon water, terwijl het opgenomen vuilmengsel
in de vuilwatertank terechtkomt.
Geen contact met het vuil
Eenvoudig verwijdering van de rollen zonder contact met het vuil. Reiniging in de wasmachine op
60 °C.
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Wil je gewoon nog makkelijker en sneller je vloer dweilen? Of de het schoonmaken van de hele vloer in één handeling, bij voorkeur zonder eerst te stofzuigen,
afwerken? Traditioneel met kabel of liever draadloos met krachtige batterij en
maximale bewegingsvrijheid? Wil je de vloer daarbij ook verzorgen en polijsten
tot hoogglans? Wij hebben voor elke taak een sterke oplossing, je hoeft alleen
maar te kiezen.

FC 7 Cordless
Verwijdert alle soorten droog en vochtig alledaags vuil
Hoeveelheid water en rollen-toerental instelbaar plus boost-functie voor
hardnekkig vuil
Zelfstandig staand

Boenmachine FP 303
Voor het polijsten van harde vloeren
Optimaal resultaat dankzij hoog toerental
Hoeken beter bereiken dankzij de driehoekige boenkop

Oppervlakteprestatie: ca. 135 m² per batterijlading

Toerental: 1.000 omw/min

Batterijduur: ca. 45 min

Opgenomen vermogen: 600 W

Schoonwatertank: 400 ml

Aansluitkabel: 7 m

Gewicht zonder toebehoren: 4,3 kg

Werkbreedte: 290 mm

Bestelnr.: 1.055-730.0

Bestelnr.: 1.056-820.0

FC 5 Cordless
Verwijdert stof en gemorste materialen
Korte droogtijd van de vloer
Batterij-aandrijving
Oppervlakteprestatie: ca. 60 m² per batterijlading
Batterijduur: ca. 20 min
Schoonwatertank: 400 ml
Gewicht zonder toebehoren: 4,4 kg
Bestelnr.: 1.055-601.0

FC 5
Verwijdert stof en gemorste materialen
Korte droogtijd van de vloer
Reinig tot direct aan de plint
Oppervlakteprestatie: ca. 60 m² per tankvulling
Opgenomen vermogen: 460 W
Schoonwatertank: 400 ml
Gewicht zonder toebehoren: 4,6 kg
Bestelnr.: 1.055-400.0
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Aansluitkabel (m)

Werkbreedte (mm)

Volume van
filterzak (l)

Gewicht (kg)

Polijstpads (stuk)

Filterzak

1.056-820.0
1.000
600
7
290
4
6,6
3
Papier

Bij levering inbegrepen.

Tankinhoud
schoonwatertank (ml)

Droogtijd
gereinigde vloer (min)

Gewicht zonder
toebehoren (kg)

1.055-730.0
25 V
li-ionbatterij
ca. 45
ca. 135
400
ca. 2
4,3

FC 5 Cordless
1.055-601.0
25,2 V
li-ionbatterij
ca. 20
ca. 60
400
ca. 2
4,4
–

FC 5
1.055-400.0
Kabel
–
ca. 60
400
ca. 2
4,6
–

Universele vloerreiniger
30 ml

Universele rollenset geel

Reinigingsfunctie
apparaat in station

Parkeerstation

Opname grof vuil

Stofopname

Dweilen

Energievoorziening

oppervlakteprestatie per
volle tank/batterijlading
(m²)

Bestelnr.

Batterijduur (min)

Floor cleaners

FC 7 Cordless

Stoffen zak met
accessoirevak

Kabelopname

Opgenomen vermogen
(W)

FP 303
Toerental (omw/min)

Boenmachine
Bestelnr.

FLOOR CLEANERS

VOLLEDIGE VRIJHEID
OP DE VLOER.

2
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FLOOR CLEANER
TOEBEHOREN EN REINIGINGSMIDDELEN

Zo eenvoudig en elegant rol je nu overal doorheen... en het WOW-effect laat niet
op zich wachten: met de perfect bij de Floor Cleaner-serie passende en op de
vloerbedekking afgestemde rollen. Na gebruik gewoon wassen op 60 °C en
daarna loopt alles op het parket weer op rolletjes.

Walsborstels steen voor niet-kwetsbare vloeren
De walsborstel steen is speciaal voor niet-kwetsbare
vloeren als stenen en keramische tegels bedoeld. Dankzij
geïntegreerde borstelharen verwijdert hij moeiteloos hardnekkig vuil, ook uit de voegen. Geschikt voor de machinewas op
60 °C. Te gebruiken bij alle Floor Cleaner-modellen en de elektrische vloerwisser EWM 2.

Walsborstels steen
Bestelnr.: 2.055-021.0

Universele microvezelrollen, geel
Bestelnr.: 2.055-006.0

Zuigkop-cover, geel
Bestelnr.: 2.055-019.0
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Universele microvezelrollen, grijs
Bestelnr.: 2.055-007.0

Hoogwaardige universele microvezelrollen
Hoogwaardige en kleurgecodeerde universele microvezelrollen
maken het eenvoudig om onderscheid te maken voor werkzaamheden in sanitaire en leefruimtes. Het wisselen van de rollen is
daarbij net zo eenvoudig als de reiniging in de wasmachine op
60 °C. Te gebruiken op alle Floor Cleaner-modellen en de
elektrische vloerwisser EWM 2.

FC 5-zuigkop-cover met verbeterde performance
Slimme accessoires. Een breder luchtkanaal en een
geïntegreerde draadopnemer verbeteren de algehele reinigingsprestaties. Ideaal voor alle FC 5 apparaten die daar nog
niet standaard mee uitgerust zijn. Zie voor meer hierover op
www.kaercher.com
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FLOOR CLEANER
TOEBEHOREN EN REINIGINGSMIDDELEN

Superschoon. Superverzorgd. Superkeuze: ons assortiment reinigings- en
onderhoudsmiddelen voor een complete en professionele behandeling van alle
soorten harde vloeren.

Parket, laminaat, steen, kurk, linoleum en pvc, met de boenmachine FP 303 glanzen
ze allemaal. Met de juiste accessoires naar schitterende resultaten.

Vloerreinigingsmiddel
universeel RM 536
Bestelnr.: 6.295-944.0

Vloerreinigingsmiddel
steen RM 537
Bestelnr.: 6.295-943.0

Overtuigende Floor Cleaners
Het vloerreinigingsmiddel universeel van Kärcher is de perfecte oplossing voor alle soorten harde vloeren. Net als het
vloerreinigingsmiddel universeel zorgt ook het speciaal voor
stenen vloeren ontwikkelde vloerreinigingsmiddel steen voor
een streeploze glans en snelle droging van de vloer.

Polijstpads universeel
Bestelnr.: 2.863-193.0

Papieren filterzakken
(3 st.)
Bestelnr.: 6.904-128.0

Schitterende opkomst
Om de vloer nog meer te laten glanzen: 3 polijstpads voor de
boenmachine FP 303. Bijzonder zacht op de vloer. Voor verschillende soorten vloeren zoals parket, kurk en laminaat. Voor
wie vaak polijst: 3 reserve filterzakken van papier.

Vloerverzorging
hout verzegeld
RM 534
Bestelnr.: 6.295-941.0

Vloerverzorging
hout, geolied/gewaxt
RM 535
Bestelnr.: 6.295-942.0

Perfecte verzorging voor houten vloeren
Verzegeld of geolied/gewaxt: de speciale Kärcher reinigingsmiddelen met speciale verzorgende componenten en vochtbescherming frissen houten vloeren op en herstellen de natuurlijke glans.

Polijstpads steen / linoleum /pvc
Bestelnr.: 2.863-198.0

Polijstpads parket verzegeld/laminaat
Bestelnr.: 2.863-197.0

Verschillende vloeren, bijpassende pads
Deze polijstpads zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik op verschillende soorten vloeren en garanderen dankzij hun bijzondere polijsteigenschappen een perfect glanzend resultaat op
elke vloer.

Vloerverzorging matte
steen/linoleum/PVC RM
532
Bestelnr.: 6.295-776.0

Vloerverzorging parket /
verzegeld /laminaat/kurk
RM 531
Bestelnr.: 6.295-777.0

Ideale voorbereiding
Actieve vloerverzorging voor de behandeling met de boenmachine. Voor matte kunst- en natuurstenen vloeren/linoleum/pvc
of voor verzegelde parket-/laminaat-/kurkvloeren. Verwijdert
loopsporen, brengt een nieuwe beschermende laag aan en laat de
vloer zijdezacht glanzen.
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ELEKTRISCHE DWEIL

KLAAR!

  Snel en eenvoudig schoon
gedweild: de nieuwe EWM 2
van Kärcher verwijdert moeiteloos alle soorten vlekken.

Gewoon schoner.
Een kloddertje choco, wat gemorst drinken of een volledige reiniging van de vloer: tegenwoordig
hoeft niemand hier zijn handen meer aan vuil te maken. Waar eerder het vuil met emmer, mop en
een grote dosis spierkracht te lijf gegaan moest worden, wordt een dergelijk probleem tegenwoordig met de Kärcher EWM 2 draadloze elektrische dweil op elegante wijze van de to-do-lijst
geveegd.
Verfrissend modern.
De EWM 2 geeft emmer en dweil het nakijken. Zijn draaiende rollen worden permanent natgemaakt met proper water, terwijl de wiszijde het vuile water afvoert naar een aparte tank. En
omdat hij daarbij niet alleen heel goed werkt, maar ook slechts weinig restvocht achterlaat, kan
hij op alle harde vloeren, waaronder parket, worden gebruikt.
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ELEKTRISCHE DWEIL

EWM 2
Oppervlakteprestatie: ca. 60 m² per batterijlading
Batterijduur: ca. 20 min
Schoonwatertank: 360 ml
Gewicht zonder toebehoren: 2,4 kg
Bestelnr.: 1.056-300.0

Ruimtebesparend opbergen
Dankzij zijn slanke ontwerp
heeft de EWM 2 slechts weinig
opbergruimte nodig.

Grote bewegingsvrijheid
Door de sterke lithium-ionbatterij
beschikt de EWM 2 over een batterijduur van 20 minuten.
Schoonmaken zonder stopcontact.

Automatische bevochtiging
De draaiende rollen worden
permanent bevochtigd met
water uit de schoonwatertank.

ALTIJD SCHOON GEDWEILDE VLOEREN.
Eenvoudig te manoeuvreren
Een draaischarnier zorgt voor
moeiteloos schoonmaken onder
meubels en rondom objecten.

De EWM 2 pak je graag. Met zijn krachtige batterij glijdt hij bijna als vanzelf over
de vloer en komt daarbij ook op lastige plaatsen onder meubels en bij de plinten.
Dankzij gescheiden tanks voor schoon en vuil water reinigt hij altijd met schoon
water. De tank met het vieze water kan vervolgens heel eenvoudig worden afgenomen en geleegd.

Hygiënische vuilwatercontainer
Het door de rollen opgenomen vuilmengsel komt terecht in een eenvoudig
af te nemen en te legen vuilwatercontainer.
Perfect schone hoeken en plinten
De in het midden geplaatste rolaandrijving zorgt voor perfecte reinigingsresultaten in hoeken en langs de plinten.
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BATTERIJ-ROLVEGER

DE BETERE BEZEM.

 De batterij-rolveger bij voorkeur
opbergen op een plaats waar hij
het meest wordt gebruikt: in de
keuken of eetkamer.
Even tussendoor schoonmaken.
Voor een paar kruimeltjes de stofzuiger tevoorschijn halen? Uit de berging naar de woonkamer,
stopcontact zoeken, stekker insteken, 2 seconden zuigen en dan weer terugzetten? Dat gaat veel
eenvoudiger met de Kärcher batterij-rolveger. Superhandig. Direct klaar voor gebruik. Snel opgeborgen. Net als een rolveger, maar veel praktischer. Er dwarrelt niets rond, hij haalt alles weg:
kruimels, haren, stof. Legen van het reservoir met een handgreep. Zonder te bukken. Zonder met
vuil in aanraking te komen.
Altijd gebruiksklaar.
De praktische batterij-rolveger is met zijn batterijduur van 30 minuten gewoon gemaakt voor alle
spontane schoonmaakklusjes. Het Kärcher Adaptive Cleaning System maakt de batterij-rolveger tot
de natuurlijke vijand van het onzichtbare vuil. Met de beweegbare veegkant worden kruimels, pluizen etc. betrouwbaar weggehaald. Zowel op harde vloeren als op tapijt.
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BATTERIJ-ROLVEGER

KB 5
Batterijduur: 30 min
Werkbreedte universele borstel: 210 mm
Tankinhoud: 0,37 l
Batterijspanning: 3,7 V
Bestelnr.: 1.258-000.0

Flexibel dubbel
gewricht
Eenvoudig manoeuvreren. Ook tussen meubelen en stoelen.

RAZENDSNEL BATTERIJ-ROLVEGERSCHOON.
Voor een snel WOW-effect is de draadloze batterij-rolveger van Kärcher de perfecte keuze. Ruimtebesparend, met batterijaandrijving en handig in gebruik: om
altijd snel te pakken. In vergelijking met zijn handmatige collega's laat hij kruimels en ander droog vuil niet door de hele kamer dwarrelen, maar pakt hij het
gewoon schoon op met zijn draaiende borstels. Gewoon heel slim. Weer een typische reinigingsoplossing van Kärcher.

Zijdelings afneembare
vuilcontainer
Geen direct contact met
vuil.
Automatisch in-/uitschakelen
Intuïtief, snel en zonder te bukken.

Kärcher Adaptive
Cleaning System
Voor de smetteloze verwijdering van zichtbaar
vuil.
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Lithium-ionbatterij
Met batterijduur van
wel 30 minuten.
Universele borstel
Voor de optimale
reiniging op tapijt en
harde vloeren.
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WINDOW VAC

GLAS? HELDER!

 Geniaal bedacht! Daarmee is
ramen kuisen gewoon kinderspel. En ook de douchewanden
worden blinkend schoon. Eenvoudig en supersnel, daar houd
ik van!
Supereenvoudig.
En ook superschoon. De handige Window Vac-sets van Kärcher hebben een revolutie teweeg
gebracht bij het ramen kuisen en zorgen dat alles helder is. Het principe daarbij is heel eenvoudig: bij de voorreiniging, afhankelijk van de set met sproeiflacon en microvezelwisovertrek of met vibrerende vibrapad, wordt het vuil eerst goed losgemaakt.
Supersnel.
Dan komt de zuiger in actie en zuigt het mengsel van vuil en water gewoon snel op, zonder sporen na te laten. Tot het laatste druppeltje. Tot aan het kozijn. Zonder te spatten of te druppelen.
Een revolutionair principe, dat overigens ook op tegels en alle gladde oppervlakken in het huishouden opperbest werkt. Streeploos en zonder nawrijven.
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WINDOW VAC

WV 6
Vuilwatertank: 150 ml
Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 300 m²
Breedte van zuigmond: 280 mm
Gewicht: 760 g
Bestelnr.: 1.633-510.0

Zuigstrip
Reinigt dankzij
de nieuwe liquidsilicon-technologie
precies tot aan de
plinten. Met een druk
op de knop op de
zuigmond eenvoudig
te verwijderen.
Zuigmond
Verwisselbare
zuigmond. Verkrijgbaar in de
breedtes 170
en 280 mm.

BRING BACK THE WOW.
OP ALLE GLADDE OPPERVLAKKEN.

Display
Geeft tot op de
minuut de resterende
gebruikstijd van de
batterij aan.

Vuilwatertank
Heel eenvoudig te verwijderen en te legen.

Hij heet wel raamreiniger maar kan veel meer dan dat. Want met de Window Vac
krijgen alle gladde oppervlakken weer dat WOW-effect. Spiegels, douchecabines,
tegels in keuken en badkamer, keukenwerkplekken en nog veel meer worden
moeiteloos schoon zonder druppels of strepen.

Oplaadaansluiting
Voor het aansluiten
van de bijbehorende
snellader.
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Batterij
Geïntegreerde batterij
met een batterijduur van
wel 100 minuten.
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WINDOW VAC

TRADITIONEEL RAMEN
KUISEN BEHOORT TOT HET
VERLEDEN.
Schone ramen zonder strepen, zonder druppels en zonder moeite. Waterspetters op de vensterbank en vloer zijn niet meer aan de orde. Window Vacs van Kärcher verzamelen het vuile water
in een tank die op elk moment kan worden geleegd. Schone reinigingsvloeistof en gebruikt, vies
water blijven altijd goed gescheiden. Veel hygiënischer dan bij het traditionele ramen kuisen. De
nieuwe generatie apparaten werken geruisloos en de batterij gaat nog langer mee. En dankzij de
nieuwe liquid-silicon-striptechnologie zuigen ze nog beter. In een keer van kozijn tot kozijn voor
streeploze ramen. Meer dan 30 miljoen gebruikers hebben het helder voor ogen en dat worden
er dagelijks meer.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Liquid-silicon-striptechnologie voor nog flexibelere zuigstrippen en streeploos schone ramen in
één ruk: van kozijn tot kozijn, van boven naar beneden en van links naar rechts.

■

Extra lange batterijduur voor doorwerken zonder onderbrekingen of tijdsdruk.

■

Weergave tot op de minuut van de resterende batterijduur op het display voor een perfecte werktijdplanning.

1

2

3
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Werken zonder onderbrekingen
Krachtige lithium-iontechnologie voor lange batterijduur.
Perfecte werktijdplanning
Weergave tot op de minuut van de resterende batterijduur op het display.
Liquid-silicon-striptechnologie
Lang, zacht, bijzonder flexibel voor optimale reiniging langs de kozijnen en tot aan de vloer.
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WINDOW VAC

KV 4
Schoonwatertank: 180 ml
Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 100 m²
Vibratie: 1,6 m/s²
Gewicht: 500 g
Bestelnr.: 1.633-920.0

Elektrische waterafvoer
De rechter inschakelknop
start het bevochtigen van
de wisdoek.

LED-statusweergave
voor controle van de
batterijstand.

GOOD VIBRATIONS!
De absolute top voor alle gladde oppervlakken heet KV 4. Met zijn geïntegreerde
vibrerende functie verwijdert hij vuil van alle mogelijke gladde oppervlakken.
Met vibraties en een automatisch bevochtigde wisdoek die heel eenvoudig wordt
aangebracht met een klittenbandsysteem. Helemaal comfortabel wordt het in
combinatie met de Window Vac van Kärcher, die het vuilmengsel van alle oppervlakken direct streeploos wegzuigt.
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Vibratie
linker inschakelknop start
de vibratie voor een grondige voorreiniging van de
(raam-)oppervlakken.

Schoonwatertank
Gewoon vullen met
water en reinigingsmiddel.

Wisdoek met
klittenbandsysteem
Eenvoudig verwisselen van
de wisdoeken. Kan op 60 °C
in de wasmachine worden
gewassen.
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WINDOW VAC

VUIL? OPGELOST!
Met de vibrapad KV 4 reinig je gladde oppervlakken zonder agressieve schoonmaakmiddelen en
vermoeiend schrobben. Dankzij de automatische bevochtiging van de doek komt de reinigingsvloeistof altijd precies op de goede plaats terecht, zonder zich te verspreiden. De vibrerende
functie verwijdert in combinatie met de passende reinigingsdoek ook hardnekkige vlekken of
vastgekoekt vuil. Glazen en spiegeloppervlakken reinig je effectief met de vensterdoek. De
schuurdoek met schurende vezels verwijdert zelfs hardnekkig vuil van robuuste oppervlakken. De
hoog-laagvezels van de tegeldoeken zorgen voor een betere voegenreiniging. En kwetsbare
oppervlakken reinig je zacht en pluisvrij met de softdoek. Samen zijn ze perfect geschikt om jouw
KV 4 tot het multireinigingstool voor oppervlakken te maken.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

De vibrerende werking verwijdert het vuil betrouwbaar, grondig en moeiteloos.

■

Automatische bevochtiging van de oppervlakken tijdens het reinigen.

■

Vier reinigingsdoeken voor meerdere reinigingstaken.

1

2
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Vele toepassingsmogelijkheden
Veelzijdig te gebruiken op gladde oppervlakken in
het huishouden.
Moeiteloze voorreiniging
Het geïntegreerde vibratiemechanisme zorgt in
combinatie met de automatische bevochtiging van
de wisdoek voor de beste vuilverwijderende eigenschappen.
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WINDOW VAC

Geen zin meer in ramen kuisen? Hoe staat het met ramen zuigen? Met een originele Window Vac van Kärcher een echte belevenis. Nog beter gaat het, als je de
gladde oppervlakken voorreinigt met de vibrerende KV 4.

WV 6 Plus
 et extra lange batterijduur en innovatieve striptechnologie voor nog meer
M
toepassingsmogelijkheden
Incl. sproeiflacon, microvezel-wisovertrek en geconcentreerde ruitenreiniger

WV 1 Plus
De perfecte start bij het elektronische ramen reinigen
Incl. sproeiflacon, microvezel-wisovertrek en geconcentreerde ruitenreiniger

Vuilwatertank: 150 ml

Vuilwatertank: 100 ml

Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 300 m²

Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 70 m²

Breedte van zuigmond: 280 mm

Breedte van zuigmond: 250 mm

Gewicht: 760 g

Gewicht: 500 g

Bestelnr.: 1.633-510.0

Bestelnr.: 1.633-203.0

WV 2 Plus N

WV 1

Voor alle gladde oppervlakken in het huishouden
Incl. sproeiflacon, microvezel-wisovertrek, smalle zuigmond en
geconcentreerde ruitenreiniger

De perfecte start bij het elektronische ramen reinigen

Vuilwatertank: 100 ml

Vuilwatertank: 100 ml

Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 105 m²

Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 70 m²

Breedte van zuigmond: 280 + 170 mm

Breedte van zuigmond: 250 mm

Gewicht: 600 g

Gewicht: 500 g

Bestelnr.: 1.633-212.0

Bestelnr.: 1.633-200.0

KV 4
Vibrerende batterij-wisser voor de reiniging van alle gladde oppervlakken
Wisdoek voor meerdere reinigingstaken
Schoonwatertank: 180 ml
Reinigingsprestatie per batterijlading: ca. 100 m²
Vibratie: 1,6 m/s²
Gewicht: 500 g
Bestelnr.: 1.633-920.0

76

77

WINDOW VAC

Reinigingsprestatie
per batterijlading

Laadtijd van batterij (min)

Werkbreedte
van de zuigmond (mm)

100

ca. 300 m² = 100 ramen

170

280

Ruitenreinigerconcentraat

Batterijduur (min)

150

Sproeiflacon met microvezel wisovertrek

Vuilwatertank (ml)

1.633-510.0

KV 4 vibrapad

Bestelnr.

PROFESSIONALS VOOR
GLAS EN GLADDE
OPPERVLAKKEN.

–

–

WV 6 Plus

–

280
+170

WV 1 Plus

1.633-203.0

100

25

ca. 70 m² = 23 ramen

100

250

–

WV 1

1.633-200.0

100

25

ca. 70 m² = 23 ramen

100

250

–

WV 6 + KV
4 met vibrapad1.633-570.0
Window
Vac

150

100

ca. 300 m² = 100 ramen

170

280

–

WV 6 + KV 4

1.633-570.0

150

100

ca.. 300 m² = 100 ramen

170

280

–

WV 2 + KV 4

1.633-218.0

100

35

ca. 105 m² = 35 ramen

185

280

–

WV 1 + KV 4

1.633-209.0

100

25

ca. 70 m² = 23 ramen

100

250

–

Vibratie (m/s²)

185

Laadtijd van batterij (min)

ca. 105 m² = 35 ramen

Reinigingsprestatie per
batterijlading

35

Batterijduur (min)

100

schoonwatertank (ml)

1.633-212.0

Bestelnr.

WV 2 Plus N

–

1.633-920.0

180

35

ca. 100 m² = 33 ramen

160

1,6

Ruitenreinigerconcentraat

Window Vac

Vibrapad
KV 4
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Bij levering inbegrepen.
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WINDOW VAC
TOEBEHOREN EN REINIGINGSMIDDELEN

Kan niet? Dat bestaat bij ons niet! Met onze originele accessoires hebben wij
overal aan gedacht. Zodat echt elke schoonmaakklus met vlag en wimpel en
zonder problemen te overwinnen is.

Systematische oppervlaktereiniging
De multidoeken maken de KV 4 tot een universele reinigingstool
voor alle gladde oppervlakken, niet alleen voor de ramen. Met
de schuurdoek kan hardnekkig vuil van robuuste oppervlakken
worden verwijderd, de tegeldoek zorgt dat het tot in de voegen
schoon wordt en de softdoek laat kwetsbare oppervlakken op
delicate wijze stralen. De 3 speciale doeken bestaan ook in een
multidoekenverpakking zodat je op alles voorbereid bent.

Zuigmond
WV 6
Bestelnr.: 2.633-512.0
WV 2
Bestelnr.: 2.633-112.0

Verlengstuk
Bestelnr.: 2.633-144.0

Bijzondere oplossingen voor bijzondere toepassingen
Bijzondere toepassingen vragen om speciale accessoires. Voor
hoger gelegen delen, zoals plafondlampen of plafondspiegels,
is een passende verlengset beschikbaar. Voor kleine oppervlakken, zoals ramen met vakverdeling, een smalle zuigmond.

Multidoeken
KV 4:
Wisdoeken ruiten (2 st.)
Bestelnr.: 2.633-132.0
Schuurdoeken (2 st.)
Bestelnr.: 2.633-926.0

Vervangende strip (kort)
WV 6
Bestelnr.: 2.633-513.0
WV 2
Bestelnr.: 2.633-104.0

Vervangende strip (lang)
WV 6
Bestelnr.: 2.633-514.0
WV 2
Bestelnr.: 2.633-005.0
WV 1
Bestelnr.: 2.633-128.0

Comfortabel en eenvoudig strip verwisselen
Ook de duurzame strips van een Window Vac zijn slijtdelen,
die bij slijtage moeten worden vervangen zodat er altijd een
probleemloos reinigingsresultaat te verwachten is. Het vervangen is daarnaast heel eenvoudig
en comfortabel.

Wisdoeken voor de sproeiflacon
Wisdoeken indoor (2 st.)
Bestelnr.: 2.633-130.0
Wisdoeken outdoor (2 st.)
Bestelnr.: 2.633-131.0

Wisdoeken voor de sproeiflacon
Naar keuze geel voor indoor en grijs voor outdoor met
schurende vezels.

Lader
WV 2, WV 1 en KV 4
Bestelnr.: 2.633-107.0

Snellader
WV 6
Bestelnr.: 2.633-511.0

Reinigingsmiddelen
Glasreiniger (500 ml)
Bestelnr.: 6.295-772.0
Ruitenreiniger (500 ml)
Bestelnr.: 6.295-840.0
Ruitenreinigerconcentraat
(4x20ml)
Bestelnr: 6.295-302.0

Geconcentreerde reinigingskracht
Met de multi-oppervlaktereiniger worden gladde oppervlakken
als tegels, werkbladen of roestvrij staal hygiënisch schoon.
Om ramen, spiegel- en glasoppervlakken streeploos schoon te
krijgen, gebruik je het ruitenreiniger-concentraat met roll-offeffect voor een langdurig schoon resultaat.
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De juiste reservelader
Beide opladers zijn bij beschadiging of verlies ook verkrijgbaar
als reserve-onderdeel.

Tegeldoeken (2 st.)
Bestelnr.: 2.633-927.0
Softdoeken (2 st.)
Bestelnr.: 2.633-928.0
Multidoekenverpakking (3 st.)
Bestelnr.: 2.633-929.0
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WE ZIJN OP STOOM!

 Waar of wat dan ook in huis:
met mijn multifunctionele
Kärcher stoomreiniger wordt
gewoon alles echt schoon.

Stoom elimineert tot wel 99,999 % van de coronavirussen* en 99,99 % van de bacteriën**.
Stoomreinigers van Kärcher elimineren bij juist gebruik tot wel 99,999% van de omhulde
virussen*, zoals corona- of griepvirussen, en 99,99% van alle huishoudbacteriën** op harde
oppervlakken. Alleen met stoom. Zonder chemische middelen. Dat doet geen traditionele
vloerreiniger** ze na. Met name hoekjes, voegen en kieren worden hygiënisch schoon.
En uiteraard de rest ook. Zonder schrobben. Zonder schuren.
Stoom in plaats van chemische middelen.
De combinatie van druk, snelheid en temperatuur maakt stoom zo efficiënt. Microscopisch
kleine stoomdeeltjes maken zelfs in moeilijk toegankelijke kieren en smalle spleten vastgekoekt
vuil los. Omdat er geen chemische reinigingsmiddelen worden gebruikt, kunnen er op de schone
oppervlakken geen allergene resten worden gevormd. Daar zijn mensen met een allergie blij mee.
Evenals ouders van kleine kinderen.
   * Bij de reiniging op één plek met de Kärcher stoomreiniger, dus een stoomduur van 30 seconden op maximaal stoomniveau bij direct contact met het
te reinigen oppervlak, kunnen 99,999% van de omhulde virussen, zoals corona- of griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis-B-virus) worden
verwijderd van in een huishouden aanwezige gladde oppervlakken (testbacterie: gemodificeerd vacciniavirus Ankara).
   ** Bij de reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s op maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak worden 99,99%
van alle in een huishouden aanwezige bacteriën op gladde harde oppervlakken in het huishouden gedood (testbacterie: Enterococcus hirae).
*** Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger zijn de reinigingsprestaties beter dan bij handmatig schoonmaken met een zwabber en
reinigingsmiddel. Getest volgens internationale normen.
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SC 4 Deluxe EasyFix Iron
Oppervlakteprestatie: ca. 130 m²
Opwarmtijd: 3 min
Tankinhoud: 0,5 l + 1,3 l afneembare watertank
Stoomdruk: max. 4,0 bar
Bestelnr.: 1.513-261.0

NIEUW

Verwacht verkrijgbaar
vanaf april 2022

Uittrekbare handgreep
Voor eenvoudig transport
van de stoomreiniger.

3-voudige regeling van stoomvolume
Het stoomvolume kan aan het oppervlak
en de mate van vervuiling worden aangepast.

Geïntegreerde toebehoren
Kabel en accessoires
praktisch en netjes
bewaren.

Comfortabel reinigen
zonder onderbrekingen
Dankzij de afneembare en permanent bij te vullen watertank.

PRETTY CLEAN.
De nieuwe Deluxe EasyFix-apparaten staan niet alleen voor een verzorgd krachtig
WOW-effect, ze zijn zelf ook uitgesproken netjes. Dankzij het slimme design
kunnen kabel en accessoires heel eenvoudig in het apparaat worden opgeborgen.
Dus niet alleen het vuil verdwijnt in een recordtempo, maar ook alle toebehoren.

Vloermondstuk EasyFix
Een handig klittenbandsysteem
zorgt ervoor dat de microvezel-vloerdoek eenvoudig kan
worden aangebracht en verwijderd zonder met het vuil in
contact te komen.

Lamellentechniek
Optimale reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in het huishouden dankzij efficiënte lamellentechniek.

LED-display
Bij rood wordt het apparaat
nog verwarmd, bij groen is hij
startklaar.

Stoomstrijkijzer EasyFinish
Met vaste temperatuurinstelling, uitschakelsysteem en lichtlopende zool.
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NATUURLIJK, NIET CHEMISCH.
Onze stoomreinigers maken van simpel leidingwater een bijzonder effectief schoonmaakmiddel
voor thuis: zuivere stoom. En daarvoor zijn bij jou thuis net zoveel toepassingen als er soorten
vuil zijn. In plaats van een heleboel verschillende schoonmaakmiddeltjes heb je daarmee meteen
een van de beste methoden in handen om je vloeren, badkamer, keuken en nog veel meer plaatsen volledig zonder chemische middelen hygiënisch schoon te houden, zodat je overal weer het
WOW-effect tevoorschijn tovert.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Multifunctioneel overal in huis te gebruiken.

■

Elimineert tot wel 99,999% van de omhulde virussen als coronavirussen* en tot wel 99,99% van
de bacteriën op gladde harde oppervlakken**.

■

Reinigt grondiger dan traditionele methoden (vloerreiniger en reinigingsmiddelen)***.
1

■

Reinigt dankzij het flexibele mondstukgewricht en het platte mondstuk EasyFix onder praktisch
ieder meubelstuk.
2

■

Zonder aanslag op je rug plaatsen en verwijderen van de vloerdoek, helemaal zonder in contact
te komen met het vuil, dankzij het handige klittenbandsysteem.

■

Carpet glider maakt moeiteloos opfrissen van stoffen vloerbedekking mogelijk.
3

Veelzijdige toebehoren
Voor elk toepassing de passende accessoires –
zodat het hele huis blinkend schoon wordt.
Hygiënisch schoon zonder chemische middelen
De Kärcher stoomreiniger elimineert tot wel
99,999% van de omhulde virussen als coronavirussen* en tot wel 99,99% van de bacteriën op gladde
harde oppervlakken**, zonder gebruik van chemische reinigingsmiddelen. Er is alleen leidingwater
nodig.

4

5

6

Kan overal onder komen
Dankzij het platte ontwerp en het flexibele mondstukgewricht kan de vloerzuigmond EasyFix eenvoudig onder alle meubels komen.
Efficiënte lamellentechniek
Dankzij de lamellen aan de onderkant van de vloerzuigmond EasyFix blijft de stoom lang op de vloer
en zorgt voor optimale reinigingsresultaten.
Ook voor stoffen vloerbedekking
Dankzij de eenvoudig te monteren Carpet glider.

Comfortabel klittenbandsysteem
Eenvoudig plaatsen van de vloerdoek aan de vloerzuigmond EasyFix, gegarandeerd zonder verschuiven. Te verwijderen zonder met het vuil in contact
te komen.

   * Bij de reiniging op één plek met de Kärcher stoomreiniger, dus een stoomduur van 30 seconden op maximaal stoomniveau bij direct contact met het
te reinigen oppervlak, kunnen 99,999% van de omhulde virussen, zoals corona- of griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis-B-virus) worden
verwijderd van in een huishouden aanwezige gladde oppervlakken (testbacterie: gemodificeerd vacciniavirus Ankara).
   ** Bij de reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s op maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak worden 99,99%
van alle in een huishouden aanwezige bacteriën op gladde harde oppervlakken in het huishouden gedood (testbacterie: Enterococcus hirae).
*** Bij grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger zijn de reinigingsprestaties beter dan bij handmatig schoonmaken met een zwabber en
reinigingsmiddel. Getest volgens internationale normen.
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Geen vloerreiniger, geen poetsdoek of spons komt ook maar in de buurt van de
reinigingsprestaties van het water met onze stoomreinigers. Van krachtig multitalent voor grote oppervlakken, via de stoommop voor zachte vloerreiniging tot
de praktische handstoomreiniger voor kleine oppervlakken. Allemaal elimineren
ze tot wel 99,999% van de coronavirussen* en 99,99% van in het huishouden
aanwezige bacteriën** op gladde harde oppervlakken.

SC 5 EasyFix Iron
Perfecte prestaties, perfect gebruiksgemak
Met VapoHydro-functie (toevoer van heet water) voor nog effectiever
reinigen en het stoomstrijkijzer EasyFinish
Oppervlakteprestatie: ca. 150 m²

   * Bij de reiniging op één plek met de Kärcher stoomreiniger, dus een stoomduur van 30 seconden op maximaal stoomniveau bij direct contact met het te
reinigen oppervlak, kunnen 99,999% van de omhulde virussen, zoals corona- of griepvirussen (met uitzondering van het hepatitis-B-virus) worden
verwijderd van in een huishouden aanwezige gladde oppervlakken (testbacterie: gemodificeerd vacciniavirus Ankara).
   ** Bij de reiniging met een reinigingssnelheid van 30 cm/s op maximaal stoomniveau en bij direct contact met het te reinigen oppervlak worden 99,99%
van alle in een huishouden aanwezige bacteriën op gladde harde oppervlakken in het huishouden gedood (testbacterie: Enterococcus hirae).

SC 3 Deluxe EasyFix
Met LED-lampjes om aan te geven dat hij gebruiksklaar is
Extra groot vak bij het apparaat voor praktische opbergmogelijkheden voor
accessoires
Geen extra ontkalken dankzij ontkalkingstechniek

Opwarmtijd: 3 min

Oppervlakteprestatie: ca. 75 m²

Tankinhoud: 0,5 l + 1,5 l (afneembare tank)

Opwarmtijd: 0,5 min

Stoomdruk: max. 4,2 bar

Tankinhoud: 1 l

Bestelnr.: 1.512-536.0

Stoomdruk: max. 3,5 bar

NIEUW

Bestelnr.: 1.513-200.0

SC 4 Deluxe EasyFix Iron

NIEUW

Met LED-lampjes om aan te geven dat hij klaar is voor gebruik
3 standen stoomvolumeregeling voor een perfect resultaat
Geïntegreerd vak voor praktische opbergmogelijkheden voor accessoires

Non-stop stoom. Direct klaar voor gebruik
Continu bij te vullen watertank voor ononderbroken doorwerken
Geen extra ontkalken dankzij ontkalkingstechniek

Oppervlakteprestatie: ca. 130 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 75 m²

Opwarmtijd: 3 min

Opwarmtijd: 0,5 min

Tankinhoud: 0,5 l + 1,3 l (afneembare tank)

Tankinhoud: 1 l

Stoomdruk: max. 4 bar

Stoomdruk: max. 3,5 bar

Bestelnr.: 1.513-261.0

Bestelnr.: 1.513-124.0

SC 4 EasyFix Iron

SC 3 Upright EasyFix

Alles voor perfect reinigen en strijken
Afneembare, continu bij te vullen watertank voor ononderbroken
doorwerken
Met vloerreinigingsset EasyFix en het nieuwe stoomstrijkijzer EasyFinish
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SC 3 EasyFix

Stoomvolumeregeling in 3 standen met vloerbedekkingssymbolen
Afneembare, continu bij te vullen watertank voor ononderbroken
doorwerken
Geen extra ontkalken dankzij ontkalkingstechniek

Oppervlakteprestatie: ca. 100 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 60 m²

Opwarmtijd: 4 min

Opwarmtijd: 0,5 min

Tankinhoud: 0,5 l + 0,8 l (afneembare tank)

Tankinhoud: 0,5 l

Stoomdruk: max. 3,5 bar

Regeling stoomvolume: 3 standen (tegels, tapijt, hout)

Bestelnr.: 1.512-461.0

Bestelnr.: 1.513-300.0
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Ons instapmodel met stoom: voor de hygiënische reiniging van
verzegelde harde vloeren, keuken, badkamer en tapijt.

SC 2 Deluxe EasyFix
Met LED-lampjes om aan te geven dat hij gebruiksklaar is
Met vloerreinigingsset EasyFix
Inclusief extra lange opbergzak voor accessoires

De allrounder: in één handeling kan de SV 7 stomen, zuigen en drogen. Met zijn
uitgebreide toebehoren is hij perfect geschikt om je hele huis van vloer tot
afzuigkap met zuivere stoom hygiënisch schoon te houden.

SC 1
Dé handstoomreiniger
Compact model, krachtige stoomstoot (3 bar)

Oppervlakteprestatie: ca. 75 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²

Opwarmtijd: 6,5 min

Opwarmtijd: 3 min

Tankinhoud: 1 l

Tankinhoud: 0,2 l

Stoomdruk: max. 3,2 bar

Stoomdruk: max. 3 bar

Bestelnr.: 1.513-243.0

Bestelnr.: 1.516-300.0

SC 2 EasyFix

SC 1 EasyFix

Licht, compact, perfect om mee te beginnen
Met vloerreinigingsset EasyFix

De 2-in-1-oplossing: handstoomreiniger en stoommop
Compact model, krachtige stoomstoot (3 bar)
Met vloerreinigingsset EasyFix

Oppervlakteprestatie: ca. 75 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²

Opwarmtijd: 6,5 min

Opwarmtijd: 3 min

Tankinhoud: 1 l

Tankinhoud: 0,2 l

Stoomdruk: max. 3,2 bar

Stoomdruk: max. 3 bar

Bestelnr.: 1.512-050.0

Bestelnr.: 1.516-330.0

SC 2 Upright EasyFix

Stoomzuiger SV 7

Stoomvolumeregeling in 2 standen met vloerbedekkingssymbolen
Afneembare, continu bij te vullen watertank voor ononderbroken
doorwerken
Geen extra ontkalken dankzij ontkalkingstechniek

3-in-1-apparaat: in één stap stomen, zuigen en drogen
Meervoudig filtersysteem met water-, grofvuil-, schuimstof- en HEPA-filter*
Ononderbroken werken dankzij het twee-tank-systeem
Opgenomen vermogen: 2.200 W

Oppervlakteprestatie: ca. 50 m²

Tankinhoud: 0,45 l (ketel) + 0,5 l navultank

Opwarmtijd: 0,5 min

Stoomdruk: max. 4 bar

Tankinhoud: 0,4 l

Stoomvolumeregeling met 5 standen Zuigkrachtregeling met 4 standen

Regeling stoomvolume: 2 standen (tegels, hout)

Bestelnr.: 1.439-410.0

Bestelnr.: 1.513-345.0
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2.200

4,0

3

ca. 130

0,5

1,3

–

–

1.513-260.0

2.200

4,0

3

ca. 130

0,5

1,3

–

–

1.512-461.0

2.000

3,5

4

ca. 100

0,5

0,8

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

Tas voor
accessoires

1.513-261.0

Ontkalkingspatroon

–

Ontkalkingspoeder

–

–

Carpet glider

–

–

Microvezelovertrek voor
handsproeier

–

Stoomstrijkijzer
EasyFinish

Microvezel-vloerdoek voor vloermondstuk EasyFix

Powersproeier

1,5
1,5

Ronde borstel
klein

0,5
0,5

Continu
hervulbaar

ca. 150
ca. 150

Aparte
watertank
(l)

3
3

Inhoud ketel
(l)

4,2
4,2

Oppervlakteprestatie per
volle tank
(m²)

2.200
2.200

Opwarmtijd
(min)

1.512-536.0
1.512-530.0

Opgenomen
vermogen (W)

SC 5 EasyFix Iron
SC 5 EasyFix

Bestelnr.

Voegenborstel

Handmondstuk /
puntstraalsproeier

Vloerzuigmond
EasyFix en verlengbuis (2 × 0,5 m)

Veiligheidsventiel

Max. stoomdruk
(bar)

NATUURLIJK: STOOM.

–

–

–

–

Stoomreiniger

SC 4 Deluxe EasyFix Iron
SC 4 Deluxe EasyFix

■

SC 4 EasyFix Iron
SC 4 EasyFix

0,5

0,8

ca. 75

1,0

–

SC 3 EasyFix

1.513-124.0

1.900

3,5

0,5

ca. 75

1,0

–

SC 3 Upright EasyFix

1.513-300.0

1.600

–

0,5

ca. 60

–

0,5

SC 2 Deluxe EasyFix

1.513-243.0

1.500

3,2

6,5

ca. 75

1,0

–

–

SC 2 EasyFix

1.512-050.0

1.500

3,2

6,5

ca. 75

1,0

–

–

SC 2 Upright EasyFix

1.513-345.0

1.600

–

0,5

ca. 50

–

0,4

SC 1 EasyFix

1.516-330.0

1.200

3,0

3

ca. 20

0,2

–

–

SC 1

1.516-300.0

1.200

3,0

3

ca. 20

0,2

–

–

1.512-462.0

2.000

3,5

4

ca. 100

0,5

0,8

Vacuüm
(mbar/kPa)

ca. 100

0,5

Waterfilter
(l)

4

3,5

Bijvultank
(l)

3,5

1.900

Watervolume
ketel
(l)

2.000

1.513-200.0

Max. stoomdruk
(bar)

1.512-450.0

Opgenomen
vermogen
(W)

■

Bestelnr.

SC 3 Deluxe EasyFix

1.439-410.0

2.200

4

0,45

0,5

1,2

210/21

**

**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

Stoomstrijkijzer

Overige
toebehoren voor
de oppervlaktereiniging

–

Bekledingszuigmond (klein en
groot)

–

Handmondstuk
met stoomzuigerfunctie

Vloerreinigingsset

HEPA-filter
(EN 1822:1998)

Regeling
stoomvolume
en zuigkracht

–

Kinderbeveiliging /
veiligheidsventiel

SI 4 EasyFix Iron *

Stoomzuigers
SV 7
92

NIEUW

Bij levering inbegrepen.

5 standen/
4 standen
* incl. actieve strijkplank AB 1000.

** zonder verlengbuis.
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Tegels, voegen, spiegels of kranen: elk onderdeel van de badkamer vraagt om zijn
eigen specifieke reiniging en verzorging. Met de bijpassende hulpmiddelen verandert de stoomreiniger in een ‘badmeester’.

In de keuken wordt gekookt, gebakken, gemorst en gesnoept. En wie maakt daar
schoon? Natuurlijk de stoomreiniger van Kärcher. Dankzij de speciale reinigingsaccessoires is dat geen probleem.

Set microvezeldoeken
badkamer
Bestelnr.: 2.863-266.0

Schuurdoekenset
Vloermondstuk EasyFix
Bestelnr.: 2.863-309.0

Uit de doeken gedaan
Microvezel-doekenset voor de hele badkamer met 2 vloerdoeken
voor de vloerzuigmond EasyFix, 1 schuurdoek voor kalk- en
zeepresten en 1 polijstdoek voor de spiegel. Schuurdoekenset
voor de vloerzuigmond EasyFix voor het reinigen van hardnekkige vervuilingen op robuuste stenen vloeren.

Set microvezeldoeken
keuken
Bestelnr.: 2.863-265.0

Microvezel-overtrekset
Handmondstuk
Bestelnr.: 2.863-270.0

Over de zuigmond
Het volledige programma dankzij de microvezeldoeken keuken:
1 overtrek voor het handmondstuk voor het verwijderen van
hardnekkig vuil zoals bijvoorbeeld op de kookplaat, 1 rvs-doek
voor o.a. de afzuigkap en nog 2 doeken voor de vloerzuigmond
EasyFix. Vetresten in de oven? De microvezel-overtrekset voor
het handmondstuk (2 overtrekken) verwijdert op betrouwbare
wijze verontreinigingen op kranen.

Ronde borstel groot
Bestelnr.: 2.863-022.0

Microvezel-overtrekset
Grote ronde borstel
Bestelnr.: 2.863-243.0

Glanzend geborsteld
De grote ronde borstel is perfect voor grotere oppervlakken zoals
de badkuip. De microvezel-overtrekset is de perfecte aanvulling
voor een bijzonder goede reiniging van kwetsbare oppervlakken.

Wegwerpdoeken
EasyFix
Bestelnr.: 2.863-299.0

Wegwerpdoeken
EasyFix Mini
Bestelnr.: 2.863-300.0

Op de snelle manier
Dankzij de innovatieve wegwerpdoeken is nu altijd een
frisse doek beschikbaar. Gewoon de vloerzuigmond op de
doek plaatsen en klaar is Kees. Dankzij het handige klittenbandsysteem blijft de doek eenvoudig aan de SC EasyFix-vloerzuigmond kleven. 15 doeken in elke verpakking.

Set ronde borstels
Bestelnr.: 2.863-264.0

Set voegenborstels
bestelnr.: 2.863-324.0

Bijzonder uitgebreid
Verwisselen is uitgesloten: Set ronde borstels met steeds
2 borstels in verschillende kleuren, om te voorkomen dat de
borstel voor het toilet in de wastafel wordt gebruikt.
Voegen worden met onze perfect daarop afgestemde set
voegenborstels zonder chemische middelen weer hygiënisch
schoon.

Set ronde borstels
met messing borstelhaar
Bestelnr.: 2.863-061.0

Stoom-turboborstel
Bestelnr.: 2.863-159.0

Op de harde toer
Niet-kwetsbare oppervlakken, dat is zijn terrein: de 3 borstels
met messing borstelhaar in de set raken niet onder de indruk
van aangekoekt en hardnekkig vuil. Waar normaal gesproken
lang moet worden geboend, klaart de stoom-turboborstel dit
klusje in de helft van de tijd. En laat daardoor voegen en
hoeken weer moeiteloos stralen.

Helder als een spiegel
Met het raammondstuk voor je stoomreiniger laat je glazen
oppervlakken en spiegels eenvoudig, milieuvriendelijk en
streeploos glanzen. Hoeken, kieren en andere moeilijk te bereiken plaatsen, bijvoorbeeld bij kozijnen, reinig je krachtig met
de set van powersproeier en puntstraalsproeier.

Verlengslang
SC 1
Bestelnr.: 2.863-021.0

Vloerreinigingsset
EasyFix SC 1
Bestelnr.: 2.863-268.0

Meer functies
Upgrades voor de SC 1. Met de verlengslang blijft geen nisje
buiten bereik. De vloerreinigingsset EasyFix verandert de
handstoomreiniger razendsnel in een 2-in-1-stoommop.

NIEUW

Ruitensproeier
Bestelnr.: 2.863-025.0
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Powersproeierset
Bestelnr.: 2.863-263.0
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Heel natuurlijk en superwerkzaam: in het huishouden is waterdamp echt een
multitalent. Bij het reinigen, het strijken of het losweken van behang.

Met de aanvullende producten voor de stoomzuiger SV 7 zorg je ervoor dat alles
zo schoon wordt, dat je het niet alleen kan zien maar ook kan ruiken.

Stoomstrijkijzer EasyFinish
Bestelnr.: 2.863-310.0

Strijkplank AB 1000
Bestelnr.: 2.884-933.0

Gladde kleding
Makkelijk en snel: gecombineerd met de strijkplank met
blowerfunctie, actieve stoomafzuiging en hoogteverstelling met 7 standen zorgt het nieuwe stoomstrijkijzer
EasyFinish met de ideale temperatuurinstelling, verbeterde lichtlopende zool en uitschakelsysteem voor perfecte resultaten.

Set ronde borstels voor SV
Bestelnr.: 2.860-231.0

Textielsproeier
Bestelnr.: 2.863-233.0

Behangafstomer
Bestelnr.: 2.863-062.0

Grote hulp
Gewoon frisser: de textielsproeier maakt textiel glad en
elimineert geurtjes. Met geïntegreerde pluisverwijderaar.
En als de muren opnieuw behangen moeten worden? Dan
verwijdert de behangafstomer met veel stoom en weinig
moeite al het behang en storende lijmresten.

FoamStop neutral, 125 ml
Bestelnr.: 6.295-873.0
FoamStop fruity, 125 ml
Bestelnr.: 6.295-875.0

Vloermondset EasyFix
Bestelnr.: 2.863-267.0
Vloermondset EasyFix
Mini
Bestelnr.: 2.863-280.0

Carpet glider
Bestelnr.: 2.863-269.0
Carpet glider Mini
Bestelnr.: 2.863-298.0

Schonere vloeren
Vloerzuigmondset EasyFix of EasyFix Mini met handig klittenbandsysteem en bijpassende microvezel-vloerdoek. Voor het
opfrissen van het tapijt gewoon de betreffende vloerzuigmond
in de bijpassende carpet glider schuiven.

Ontkalkingspatroon
Bestelnr.: 2.863-018.0

Ontkalkingspoeder
Bestelnr.: 6.295-987.0

HEPA-filter*
Bestelnr.: 2.860-229.0

Veilige hygiëne
Voor elk gebruik met de stoomzuiger SV 7 de juiste ronde
borstel – dankzij de set ronde borstels in 4 kleuren. Het
speciale HEPA-filter houdt 99,9% van alle deeltjes groter dan
0,3 μm tegen. Allergene pollen, schimmelsporen, bacteriën en
uitwerpselen van mijten worden er betrouwbaar uitgefilterd.

Geen schuim in de watertank
De ontschuimer FoamStop werkt direct tegen vervelend schuim.
Gewoon een dopje ervan in de watertank van de stoomzuiger
doen. Naar keuze te bestellen met neutrale geur of in de antiallergene geurvariatie fruity.

Eenvoudig ontkalken
Dankzij de ontkalkingspatronen voor de SC 3 Deluxe EasyFix,
SC 3 EasyFix, de SC 2 Upright EasyFix en SC 3 Upright EasyFix
wordt het toegevoegde water automatisch en effectief ontkalkt
waardoor de apparatuur langer meegaat. Alle andere Kärcher
stoomreinigers kunnen met het ontkalkingspoeder snel en
effectief van kalk worden ontdaan. Het is ook geschikt voor
koffiezetapparaten, waterkokers etc.
* EN 1822:1998
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WAT HOUDT JE TEGEN?

BRING
BACK
THE
WOW
TO YOUR
KINGDOM.

We kunnen je werk niet overnemen.
Maar we kunnen je hier wel bij helpen, zodat
het eenvoudiger, sneller of nog beter uit je
handen komt. Met krachtige apparaten om te
reinigen, te verzorgen en te onderhouden. Voor
elk huishouden, voor binnen en buiten, voor
elk seizoen en voor een zo groot mogelijk
WOW-effect met zo min mogelijk moeite.
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100		 Nat-/droogzuiger

191 Overzicht apparatuur

114		 Overzicht apparatuur
120		 Toebehoren
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192 Tuinapparatuur

122 Vermogensklassen

234 Overzicht apparatuur

142 Overzicht apparatuur
146	Toebehoren en reinigingsmiddelen

240 Veegmachines
244 Overzicht apparatuur

162 	 Mobiele reiniging

246 Pompen

176 Overzicht apparatuur

248 Dompelpompen
252 Overzicht apparatuur

178 Elektrische ijskrabber

254 Bewateringspompen

182	Toebehoren

262 Overzicht apparatuur
266	Toebehoren

184 Terrasreiniger
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ECHTE
MULTITALENTEN.

 Less is more! Heb je al die stoffers en blikken, emmers, poetslappen en borstels echt nodig?
Nee toch? Dan snel weg ermee en
kom maar op met de Kärcher.

1

100

Nat-/droogzuiger
De robuuste Kärcher nat-/droogzuigers draaien
nergens hun hand voor om. Hiermee verwijder je
droog vuil net zo effectief als nattigheid en zelfs
grotere hoeveelheden water zijn geen probleem
voor hem. Als batterijmodel ook op plaatsen waar
geen stopcontacten te vinden zijn.

2

Speciale nat-/droogzuigers
Bijzonder taken vragen om bijzondere alleszuigers.
Bij het renoveren, in de hobbyruimte, bij het
schoonmaken van de auto en in het huishouden:
onze speciale nat-/droogzuigers hebben de power
en de juiste accessoires om de taak te volbrengen.
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WD 6 P S V-30/6/22/T
Energieverbruik: 1.300 W
Inhoud reservoir: 30 l
Materiaal reservoir: RVS
Aansluitkabel: 6 m
Bestelnr.: 1.628-361.0

Eenvoudige filterverwijdering
Gepatenteerde technologie om snel en
gemakkelijk het filter te verwijderen
en legen zonder contact met vuil.

Praktische blaasfunctie
Moeilijk toegankelijke plekken eenvoudig schoonblazen.

Stopcontact met automatische ON/OFFschakeling voor het werken met elektrisch
gereedschap
Vuil dat vrijkomt tijdens het schaven, zagen
of slijpen wordt direct afgezogen. De zuiger
wordt automatisch aan- en uitgeschakeld
doormiddel van het elektrische gereedschap.

Uitstekende
filterreiniging
Gewoon de reinigingstoets
op de kop van het apparaat indrukken en direct
wordt het verontreinigde
filter snel en efficiënt
gereinigd.

Afneembare handgreep met
bescherming tegen statische
elektriciteit
De ergonomische handgreep
biedt veilige bescherming tegen
elektrostatische ontlading en is
moeiteloos los te maken van de
zuigslang, zodat andere toebehoren kunnen worden geplaatst
(bijv. borstels).

Praktische
zuigslangopbergplaats
Om nog ruimtebesparender
en compacter op te bergen.

HARDE WERKERS.
Onze nat-/droogzuigers kunnen tegen een stootje en werken heel wat weg. Zij zijn
extreem robuust, hebben een uitstekend zuigvermogen en zijn daarnaast ook nog
eens zeer energie-efficiënt. Dankzij hun compacte bouwwijze kunnen ze ruimtebesparend opgeborgen worden en zijn ze snel bij de hand als je een sterke hulp
nodig hebt. Talrijke functies en een uitgebreid assortiment aan toebehoren maken
de multitalenten tot echte probleemoplossers voor huis, erf en hobbyruimte.

Aftapplug
in reservoir
Voor een gemakkelijke
afvoer van opgezogen
water.

Omschakelbare nat- en droogzuigmond
Met een schakelaar kunt u de zuigmond aan
de situatie aanpassen (droog- of natzuigen).
Voor een optimale vuilopname.
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DE ALLESKUNNERS.
Deze sterke allrounders leveren overal schoon werk: in de kelder, in de werkplaats, in de garage
of in de tuin. Daarbij maakt het niet uit of het vuil droog, nat, grof of fijn is. Zelfs grotere hoeveelheden water worden door deze krachtpatser betrouwbaar opgenomen. Als afzuiging bij het zagen,
slijpen en vele andere activiteiten zorgen zij voor schone omstandigheden op de werkplek. En
dankzij de energie-efficiënte motoren en het stromingstechnisch geoptimaliseerde ontwerp van
de apparaten en toebehoren combineren ze deze uitstekende zuigprestaties met een laag energieverbruik.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Eenvoudige filterreiniging: snel en eenvoudig filter verwijderen, geen contact met vuil, geen opstuivend stof.

■

5

Afneembare handgreep: geen verstopping, gemakkelijk en handig stofzuigen in de kleinste ruimtes. Bij de WD 5/6-apparaten ook nog met bescherming tegen elektrostatische ontlading.

■

Omschakelbare vloerzuigmond: snel en zonder resten vuil verwijderen, ideaal voor droog en nat
vuil, zuigen zonder inspanning.

■

Praktische zuigslangopbergplaats: ruimtebesparende en veilige opberging van de zuigslang door
hem op te hangen aan de apparaatkop. Intuïtieve fixatie, geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen.

■

Nat- en droogzuigen met één filter en het patroonfilter eenvoudig vervangen door te draaien.
1

Gepatenteerde filter-uitneem-technologie
Snelle, eenvoudige filterverwijdering.

4

2

Afneembare handgreep
zuigen in de kleinste ruimtes.

5

3
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Omschakelbare vloerzuigmond
Snelle vuilverwijdering zonder ook maar iets achter
te laten.

Praktische slangopbergplaats
Bijzonder ruimtebesparend en compact.
Enkelvoudig patroonfilter
Eenvoudigste montage middels draaien, voor
nat- en droogzuigen zonder van filter te wisselen.
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DE SPECIALISTEN.
Om bij bijzondere toepassingssituaties het beste resultaat te bereiken, heb je een van onze krachtige speciale nat-/droogzuigers nodig. Ze zijn perfect voorbereid voor gebruik in de auto, in het
huishouden, in de hobbyruimte of op de eigen bouwplaats. Samen met de bijbehorende accessoires heb je daarmee maximaal zuigvermogen en alles wat je nodig hebt om vuil absoluut moeiteloos en comfortabel te verwijderen.

ALTIJD DE JUISTE ALLESZUIGER.
De renovatiezuiger
Werken zonder verstoppingen: de renovatieset met vloerzuigmond, zuigbuizen en zuigslang neemt
dankzij de grotere doorsnede ook grover vuil op.
De autozuiger
Kwetsbare oppervlakken (dashboard), vuilgevoelige plaatsen (voetruimte), grote oppervlakken
(kofferbak) of smalle ruimtes tussen de stoelen: met speciale borstels en zuigmonden wordt het
interieur van de auto weer grondig schoon.
De werkplaatszuiger
Met zijn vloerzuigmond neemt de werkplaatszuiger zaagsel en stukjes hout snel en betrouwbaar
op. Kwetsbare oppervlakken of de volgepakte werkbank kunnen met de zuigborstel voorzichtig

1

schoon gezogen worden.
2

De autozuiger
Voor een grondige reiniging van het autointerieur.

3

De werkplaatszuiger
Voor een grondige werkbankreiniging.

De huishoudzuiger
Met de omschakelbare speciale vloerzuigmond kunnen zowel tapijt- als harde vloeren grondig worden gereinigd. Bij gestoffeerde meubelen helpt de bekledingszuigmond.
4
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De renovatiezuiger
Voor het verwijderen van grof vuil bij renovatiewerkzaamheden.

De huishoudzuiger
Voor de reiniging van verschillende soorten vloeren
en stoffen meubelen.
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WD 3 Battery Premium Set
Batterijspanning: 36 V
Inhoud reservoir: 17 l
Materiaal reservoir: RVS
Batterijduur*: tot 15 min
Bestelnr.: 1.629-951.0

Patroonfilter
Geen filterwisseling nodig tussen nat en droog gebruik.

Afneembare handgreep
De ergonomische handgreep
kan moeiteloos van de zuigslang worden gescheiden.
Accessoires zoals plintenzuigmond, zuigborstel enz., kunnen direct op de zuigslang
worden geplaatst.

Praktische blaasfunctie
Moeilijk toegankelijke plekken eenvoudig schoonblazen.

GEEN KABELS. GEEN LIMIET.
Vaak zijn er geen stopcontacten op de plaatsen waar je toch echt even moet
schoonmaken. In plaats van onhandig aan de gang gaan met stoffer en blik, geven
onze draadloze nat-/droogzuigers je precies die bewegingsvrijheid die je in deze
situatie nodig hebt. Snel, efficiënt en grondig. Bij droog en nat vuil. En dankzij de
verwisselbare en krachtige lithium-ionbatterijen geheel zonder gebruik van stopcontacten.

Draadloze bewegingsvrijheid
Altijd en overal klaar voor
gebruik, ook als geen stopcontact
in de buurt is.

36 V Kärcher Battery Power
batterij
Eenvoudig, snel en comfortabel
te wisselen, met geïntegreerd
lcd-display voor het controleren van de batterijstatus (Real
Time Technology). Voor 15
minuten volledige zuigkracht*.

RVS reservoir
Sterke RVS container van 17
liter voor het opvangen van
droog en nat vuil evenals
kleine
hoeveelheden water.

Direct te gebruiken accessoires
Comfortabele accessoireopslag
direct bij het apparaat.

Speciale accessoires
Clips-vloerzuigmonden en
-plintenzuigmonden voor
optimale reinigingsresultaten.

* Maximale batterijduur met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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ZONDER STOPCONTACT.
Daar waar stopcontacten ontbreken, zijn de batterij-nat-/droogzuigers van Kärcher de ideale oplossing. En gegarandeerd zonder iets af te doen aan de werking of het reinigingsresultaat. Zo worden
tuinhuis, terras, carport, autointerieur net zo betrouwbaar schoongemaakt als je gewend bent van
onze apparaten met een stekker. Het praktische systeem van verwisselbare batterijen maakt een
eenvoudig wisselen tussen apparaten met het betreffende 36 V of 18 V Kärcher Battery Power-batterijplatform* mogelijk.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Maximale bewegingsvrijheid
Dankzij de batterijen zijn de nat-/droogzuigers ook te gebruiken op plaatsen waar er geen
stroomaansluiting is of waar deze maar moeilijk te bereiken is.

■

Volledige functionaliteit
De met batterij aangedreven nat-/droogzuigers bieden dezelfde uitstekende werking als de
apparaten met een stekker: veelzijdig inzetbaar, perfecte reinigingsresultaten en groot comfort.

■

Vervangende batterij
eenvoudig en snel te wisselen: een sterke vervangende 2,5 Ah li-ionbatterij zorgt voor een batterijduur van 10 of 15 minuten**. Een vervangende batterij van 5,0 Ah maakt een dubbel zo lange

1

batterijduur mogelijk. Dankzij geïntegreerde Real Time Technology wordt de batterijstatus steeds
nauwkeurig op het lcd-display weergegeven.
2

* De 18 V / 36 V Kärcher Battery Power-batterijplatformen zijn niet compatibel met elkaar.
** Onze WD 1 Compact Battery biedt een batterijduur van 10 minuten, terwijl de WD 3 Battery een gebruik van 15 minuten mogelijk maakt.
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3

Volledige functionaliteit
Met blaasfunctie voor het reinigen op moeilijk
bereikbare plaatsen en patroonfilter voor het naten droogzuigen zonder filter wisselen.
Maximale bewegingsvrijheid
Geen vervelende kabel, overal te gebruiken waar
geen stopcontact in de buurt is.
Kärcher Battery Power-systeem met extra batterij en
batterijlader
Snel en eenvoudig te wisselen. Met handige Real
Time Technology.
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Voor iedere reinigingstaak een oplossing: met krachtige filtersystemen en
veelzijdige accessoires geven deze nat-/droogzuigers het vuil geen kans.

WD 6 P S V-30/6/22/T
Verwijderbare filtercassette met vlakfilter
Stopcontact met automatische ON/OFF-schakeling
voor het werken met elektrische gereedschappen
Filterreiniging bij iedere druk op de knop

WD 2 Plus V-12/4/18
 et praktische blaasfunctie, voor overal waar zuigen niet mogelijk is
M
Parkeer- en tijdelijke parkeerstand voor werkonderbrekingen
Compact design voor ruimtebesparend opbergen
Energieverbruik: 1.000 W

Energieverbruik: 1.300 W

Inhoud reservoir: 12 l

Inhoud reservoir: 30 l

Materiaal reservoir: kunststof

Materiaal reservoir: RVS

Aansluitkabel: 4 m

Aansluitkabel: 6 m

Bestelnr.: 1.628-000.0

Bestelnr.: 1.628-361.0

WD 5 V-25/5/22
Verwijderbare filtercassette met vlakfilter
Filterreiniging met een druk op de knop
Praktisch opbergen van accessoires, kabels en slangen voor een compacte
apparaatopslag

WD 3 Battery Premium Set
 et speciaal patroonfilter voor nat- en droogzuigen
M
zonder van filter te wisselen
Met praktische blaasfunctie, voor overal waar zuigen niet mogelijk is
Inclusief 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en
standaard oplader 36 V Kärcher Battery Power

Energieverbruik: 1.100 W

Inhoud reservoir: 17 l

Volume van reservoir: 25 l

Materiaal reservoir: RVS

Materiaal reservoir: kunststof

Max. batterijduur per batterijlading*: 15 min

Aansluitkabel: 5 m

Bestelnr.: 1.629-951.0

Bestelnr.: 1.628-300.0

WD 3 P V-17/4/20
 et speciaal patroonfilter voor nat- en droogzuigen
M
zonder van filter te wisselen
Stopcontact met automatische ON/OFF-schakeling
voor het werken met elektrische gereedschappen
Compact design voor ruimtebesparend opbergen

WD 1 Compact Battery Set
 ompact, draagbaar design en met speciale accessoires
C
voor de reiniging van het autointerieur
Nat- en droogzuigen zonder filter wisselen dankzij patroonfilter
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en standaard
oplader 18 V Kärcher Battery Power

Energieverbruik: 1.000 W

Inhoud reservoir: 7 l

Inhoud reservoir: 17 l

Materiaal reservoir: kunststof

Materiaal reservoir: kunststof

Max. batterijduur per batterijlading**: 10 min

Aansluitkabel: 4 m

Bestelnr.: 1.198-301.0

Bestelnr.: 1.628-171.0
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* Maximale batterijduur met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
** Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
Alle apparaten zijn ook zonder batterij verkrijgbaar.
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–

WD 5 P S V-25/5/22

1.628-357.0

25

5

2,2

omschakelbaar,
nat en droog

–

–

WD 5 S V-25/5/22

1.628-350.0

25

5

2,2

omschakelbaar,
nat en droog

–

–

WD 5 P V-25/5/22

1.628-307.0

25

5

2,2

omschakelbaar,
nat en droog

–

–

WD 5 V-25/5/22

1.628-300.0

25

5

2,2

omschakelbaar,
nat en droog

–

WD 4 S V-20/5/22

1.628-250.0

20

5

2,2

Clips, nat en
droog

WD 4 V-20/5/22

1.628-201.0

20

5

2,2

WD 3 P S V-17/4/20

1.628-191.0

17

4

WD 3 S V-17/4/20

1.628-135.0

17

WD 3 P V-17/4/20

1.628-171.0

WD 3 V-17/4/20
WD 2 Plus V-12/4/18

Afneembare handgreep

–

Stopcontact met automatisch in-/uitschakelen

Enkelvoudig
patroonfilter

omschakelbaar,
nat en droog

Blaasfunctie

Schuimstoffilter

2,2

Parkeerstand

Vloerzuigmond

6

Filterreiniging

Zuigslang, lengte (m)

30

Adapter voor aansluiting
van elektrische gereedschappen

Aansluitkabel (m)

1.628-361.0

Vliesfilterzakken

Inhoud reservoir (l)

WD 6 P S V-30/6/22/T

Vlakfilter

Bestelnummer

VOOR ALLE SITAUTIES
EN VELE TAKEN.

WD-topklasse

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Clips, nat en
droog

–

–

–

–

–

–

2,0

Clips, nat en
droog

–

–

4

2,0

Clips, nat en
droog

–

–

17

4

2,0

Clips, nat en
droog

–

–

1.628-101.0

17

4

2,0

Clips, nat en
droog

–

–

–

–

–

1.628-000.0

12

4

1,8

Clips, nat en
droog

–

–

–

–

WD-middenklasse

WD-instapklasse
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Bij levering inbegrepen.

–
–

–

–

–

–
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Materiaal reservoir

Zuigslang,
lengte (m)

300

17

RVS

2,0

Clips, nat en
droog

–

WD 3 Battery Premium**

1.629-950.0

36

–

–

15

300

17

RVS

2,0

Clips, nat en
droog

–

WD 3 Battery Set

1.629-911.0

36

36/25

Standaard oplader

15

300

17

Kunststof

2,0

Clips, nat en
droog

–

WD 3 Battery**

1.629-910.0

36

–

–

15

300

17

Kunststof

2,0

Clips, nat en
droog

–

WD 1 Compact
Battery Set

1.198-301.0

18

18/25

Standaard oplader

10

230

7

Kunststof

1,2

–

WD 1 Compact Battery***

1.198-300.0

18

–

–

10

230

7

Kunststof

1,2

–

Ruimte voor accessoires

Inhoud reservoir (l)

15

Blaasfunctie

Opgenomen vermogen
(W)

Standaard oplader

Bekledingszuigmond

Max. batterijduur per
batterijlading (min)*

36/25

Plintenzuigmond

Batterijlader

36

Filterzak

Battery Power batterij

1.629-951.0

Patroonfilter

Batterijspanning (V)

WD 3 Battery Premium Set

Vloerzuigmond

Bestelnummer

DE DRAADLOZEN.

Batterij-nat-/droogzuiger

* Maximale batterijduur met 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
** Batterij en oplader 36 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

116

*** Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

Bij levering inbegrepen.
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TOEBEHOREN

Zowel bij dagelijks gebruik of bij bijzondere taken:
dankzij de omvangrijke uitrustingsmogelijkheden met de originele accessoires van
Kärcher haal je altijd het maximale uit je multifunctionele alleszuiger.

Boorstofopvanger
Bestelnr.: 2.863-234.0

3,5 m zuigslangverlenging
Bestelnr.: 2.863-305.0

Voor het boren
Met de boorstofopvanger boor je gaten schoner dan ooit tevoren. En met de zuigslangverlenging van 3,5 meter kan je zelfs
op een ladder gaan staan.

Zuigborstelset
Bestelnr.: 2.863-221.0

Autozuigmond
Bestelnr.: 2.863-316.0

Voor de auto
De zuigborstel met zachte borstelharen is ideaal voor kwetsbare oppervlakken als het dashboard, terwijl de zuigborstel
met harde borstelharen en het automondstuk geschikt zijn voor
een snelle reiniging van alle textieloppervlakken.

NIEUW

Enkelvoudig patroonfilter
WD 2 Plus / WD 3
Bestelnr.: 2.863-303.0

Vlakfilter
WD 4 / WD 5 / WD 6
Bestelnr.: 2.863-005.0

Voor optimale werking
Passen gewoon perfect en zijn optimaal op je alleszuiger afgestemd: de originele sets patroonfilters en vlakfilters van Kärcher houden vuil en stof betrouwbaar binnen.

NIEUW

Vliesfilterzakken
WD 2 Plus / WD 3
4 stuks
Bestelnr.: 2.863-314.0

Vliesfilterzakken
WD 4 / WD 5 / WD 6
4 stuks
Bestelnr.: 2.863-006.0

Voor optimale werking
Passen gewoon perfect en zijn optimaal op je alleszuiger afgestemd: de originele sets vliesfilterzakken van Kärcher houden
vuil en stof betrouwbaar binnen.

NIEUW
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WATER – POWERED
BY KÄRCHER.

 Ongelooflijk, mijn terras ziet er
weer uit als nieuw!

Voor meer waterkracht!
Weg met vuiligheid! Er is niet veel nodig om huis en tuin op te frissen. Een hogedrukreiniger van
Kärcher is voldoende. Hij ontdoet tuinmeubels, terrassen, dakgoten, paden en auto's moeiteloos van
vuiligheid en groene aanslag. Zo brengt hij de echte schoonheid van de dingen weer aan de oppervlakte. Met pure waterkracht. En precies met de juiste kracht voor elk te behandelen oppervlak.
Inpluggen. Gaan.
Zachte verzorging of een powerstraal: de hogedrukreinigers van Kärcher zijn multitalenten, die
rondom het huis werkelijk elk hoekje laten stralen. En ze zijn ook nog eens bijzonder eenvoudig te
bedienen: elektriciteit en water aansluiten, waterkraan open, apparaat inschakelen en aan het
werk. Stralend schoon! Zo is schoonmaken leuk.
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GEEN COMPROMISSEN.

VIER STERKE TYPES.

Logisch: hoe meer water en hoe meer druk, hoe hoger het vermogen om oppervlakken te reinigen. Maar niet iedereen heeft de maximale power nodig. Daarom
hebben wij verschillende prestatieklassen gemaakt. Het resultaat: voor iedere
taak de juiste hogedrukreiniger.

Reinigings- en onderhoudsprofessionals zijn onze hogedrukreinigers sowieso.
Maar misschien kunnen ze nog meer zijn. Bijvoorbeeld bijzonder compact? Of
licht, comfortabel, mobiel en draadloos? Iedere productserie heeft zijn eigen
sterke punten. Perfect afgestemd op je persoonlijke wensen.

Hochdruckreiniger

Leistungsdaten

3.000

2.100

1.800

Anwendung

Smart Control Range
Deze hightech-hogedrukreinigers kunnen alle taken aan. Met geïntegreerde Home
& Garden-app, Bluetooth en slimme uitrustingsdetails zoals het Smart Control-pistool en de 3-in-1-Multi Jet-spuitlans.
Power Control Range
Veel power, de ondersteuning van de Home & Garden-app en sterke tools zoals het
Power Control-pistool met display of de Vario Power-spuitlans zorgen ervoor dat
zorgvuldig en effectief reinigen met deze apparaten kinderspel wordt.
Compact Range
Wie houdt van mobiel en compact vindt hier zijn optimale hulp. Neemt weinig
plaats in, is goed op te bergen en altijd snel bij de hand. Met slimme
geïntegreerde slangopberging.
Batterij-hogedrukreinigers K 2 Battery
Voor kleine reinigingsklusjes op plaatsen waar geen stopcontact in de buurt is.
Draadloos comfortabel, mobiel en flexibel. En met heel veel power, voor als het
nodig is.

1.600

1.400
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K 5 Premium Smart Control
Oppervlakteprestatie: ca. 40 m²/u
Druk: max. 145 bar (boost-modus: + 15 bar)
Wateropbrengst: max. 500 l/u
Motorvermogen: 2.100 W
Bestelnr.: 1.324-670.0

BOOST
+ 15 BAR

Eenvoudige drukaanpassing
Smart Control-pistool met
meertraps druk- en reinigingsmiddelregeling incl.
Bluetoothverbinding voor
smartphone.

Geen spuitlans wisselen
3-in-1 Multi Jet voor het
eenvoudig wisselen tussen 3 type stralen zonder
de spuitlans te hoeven
wisselen.

Extra lang pistool (55 cm)
Voor een gezonde werkhouding.

Ergonomische
aluminium telescoopgreep
Zeer gemakkelijk verplaatsbaar en ruimtebesparend
opgeborgen worden.

Plug ’n’ Clean-systeem
Voor het eenvoudig gebruiken van Kärcher reinigingsmiddelen.

Perfecte slangopbergplaats
Slanghaspel voor het snel
en netjes oprollen van de
hogedrukslang.

NIET MOGELIJK? HET IS AL KLAAR!
Vuil, stof, viezigheid en in het midden staan jij en je Kärcher, ontspannen als een
zenmeester. "Gewoon een kwestie van mindset". Wij zeggen: met de K 5 Premium
Smart Control kan iedereen dat. Bluetooth en de Home & Garden-app geven je onze
deskundigheid vanaf de smartphone direct door aan het Smart Control-pistool.
Samen met een hele serie aan krachtige features als de 3-in-1-Multi Jet-spuitlans of
de boost-modus treed je elke nieuwe uitdaging met een gerust hart tegemoet.

Nog meer
stabiliteit
Dankzij de intelligente
slanggeleiding door het
apparaat.

Hoger geplaatste aan-/uitschakelaar
Goed toegankelijk, zonder
diep bukken.

Stabiliteitsvoet en
tweede draaggreep
Bescherming tegen kantelen. Eenvoudig inladen
en optillen.
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BRING BACK THE WOW
LIKE AN EXPERT.
Wat is kracht zonder intelligentie? Precies! Daarom hoort bij de apparatuur van de Smart Control-serie niet alleen de brute power, maar ook de gebundelde vakkennis van Kärcher. Via Bluetooth kun je jouw Smart Control-hogedrukreiniger heel eenvoudig met de Home & Garden-app op
je smartphone verbinden. En met behulp van onze professionele tips, kun je dingen die je zelden
of voor de eerste keer reinigt, als een expert het WOW-effect teruggeven.

Met de Home & Garden-app van Kärcher
bestuur je alle slimme apparaten in je huis.
Kostenloos te downloaden in de App Store of
bij Google Play.

PLUSPUNTEN, DIE HET VERSCHIL MAKEN.
■

Krachtige hogedrukpower, slim aangestuurd.

■

Bluetooth voor de directe communicatie tussen hogedrukreiniger en app.
1

■

Toepassingsadviseur met gebundelde Kärcher vakkennis voor de beste reinigingsresultaten.
2

3
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Gerichte kennis
Home & Garden-app met tips & tricks en service voor veilig en
effectief reinigen.
Maximale controle
Met het Smart Control-pistool met LCD-display en 3-in-1-Multi
Jet-spuitlans.
Extra power
Weergave in het pistooldisplay wanneer de bijzonder sterke
boostmodus kan worden geactiveerd.
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K 3 Premium Power Control
Oppervlakteprestatie: ca. 25 m²/u
Druk: max. 120 bar
Wateropbrengst: max. 380 l/u
Motorvermogen: 1.600 W
Bestelnr.: 1.602-750.0

Telescoopgreep
Vereenvoudigt het transport
en kan na gebruik gewoon
weer teruggeschoven worden.

Quick Connect
Geïntegreerd, tijdbesparend
systeem om de hogedrukslang snel in en uit het
apparaat en het pistool te
klikken.

Draaggreep
Voor een eenvoudige hantering.

Kabelhaken
Voor het makkelijk en netjes opbergen van de kabels.

ZO WERKT MODERNE HOGEDRUKREINIGING:
Reinigen is een kwestie van de juiste techniek. Bij de K 3 Premium Power Control
is daarvan heel wat aanwezig. Met veel power, slimme tips en krachtige accessoires. Zoals bijvoorbeeld het Power Control-pistool, waarbij je de ingestelde druk
direct op het display kunt aflezen en met één draai van hogedruk- naar de reinigingsmiddelenstand over kan gaan. Of de Home & Garden-app, die je laat zien
met welke techniek je je hogedrukreiniger nog beter en effectiever kunt gebruiken.

Aanzuigen van reinigingsmiddel
De geïntegreerde reinigingsmiddelentank zorgt voor een
ongecompliceerd gebruik van
reinigingsmiddelen.

Tweede draaggreep
De uitsparing in het onderste
deel dient als tweede draaghandgreep.
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Accessoireopslag
Voor het veilig bewaren
van accessoires (aan de
achterkant van het apparaat).

Opbergconcept
Slim en eenvoudig: na
gedane arbeid wordt de
hogedrukslang heel eenvoudig direct op het apparaat op de slanghaspel
gewikkeld.

Mobiliteit
Dankzij de wielen zeer
eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren.
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K 5 Compact
Oppervlakteprestatie: ca. 40 m²/u
Druk: max. 145 bar
Wateropbrengst: max. 500 l/u
Motorvermogen: 2.100 W
Bestelnr.: 1.630-750.0

Flexibele draaggreep
Voor een eenvoudige hantering.

Quick Connect-systeem
Voor een moeiteloos en
tijdbesparend los- en
vastklikken van de
hogedrukslang.

Telescoopgreep
van aluminium. Vereenvoudigt het transport en kan na
gebruik gewoon weer teruggeschoven worden.
Opberging accessoires
De hogedrukpistolen en de
spuitlanzen kunnen eenvoudig en ruimtebesparend worden opgeborgen op de achterzijde van het apparaat.

COMPACT. STERK. ONGECOMPLICEERD.
De K 5 Compact is hét bewijs dat je niet groot hoeft te zijn om groots te presteren. Hij doet gewoon datgene wat hij doen moet: ongelooflijk goed reinigen. Daarnaast is hij zo slim en compact gebouwd, dat hij probleemloos overal mee naar
toe kan worden genomen en ook nog eens heel ruimtebesparend kan worden
opgeborgen, in de kofferbak of na afloop van het werk in de kelderkast. En
bovenal is hij eenvoudig te bedienen. Kortom: de perfecte hogedrukreiniger voor
iedereen die gewoon met hoge druk wil reinigen.
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Aanzuigen van reinigingsmiddel
Het geïntegreerde aanzuigmechanisme zorgt voor een ongecompliceerd gebruik van reinigingsmiddelen.

Mobiliteit
Dankzij de wielen zeer
eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren.
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K Mini
Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²
Druk: max. 110 bar
Wateropbrengst: max. 360 l/u
Motorvermogen: 1.400 W
Bestelnr.: 1.600-054.0

Extra dunne PremiumFlex-hogedrukslang
Eenvoudig op- en afwikkelen van de hogedrukslang
zonder in de knoop te
raken.
Maximale flexibiliteit tijdens het reinigen.

Afneembare accessoirehouder
Handige en ruimtebesparende opslag
van accessoires om
altijd alles op orde
te hebben.

Compact en licht apparaat
Gemakkelijk te vervoeren
voor meer flexibiliteit bij het
reinigen. Zowel binnen als
buiten ruimtebesparend op te
bergen.

KLEIN DING MET GROOT WOW-EFFECT.
Van buiten compact en stijlvol, binnenin een krachtig vermogen van 1.400 Watt.
Die zorgen ervoor dat het water met een druk van wel 110 bar uit het pistool
geschoten wordt. Meer dan genoeg om met de extra flexibele hogedrukslang al je
spullen van bike tot board weer hun oude wow-effect terug te geven. Klein
genoeg om overal weg te zetten, licht genoeg om overal mee naar toe te nemen,
en samen met alle reinigingstoebehoren is de complete, kleine, krachtige 'K Mini' in alle gevallen je vriend.
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Quick ConnectSysteem
Geïntegreerd, tijdbesparend systeem
voor het snel inen weer uitklikken
van de hogedrukslang in het
apparaat en het
pistool.

Praktische kabelopwikkeling
en -bevestiging
Eenvoudig en snel op- en
afwikkelen van de stroomkabel.
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HOGEDRUKREINIGER
OP BATTERIJ

Druk: max. 110 bar
Wateropbrengst: max. 340 l/u
Batterijduur*: tot 14 min
Bestelnr.: 1.117-220.0

Royale draaggreep
Voor gemakkelijk vervoeren.

36 V Kärcher Battery
Power batterij
Reinigen zonder
stroomaansluiting. Het batterijdisplay geeft de resterende batterijduur aan.

VER WEG VAN EEN STOPCONTACT.
BOVEN OP HET VUIL.
Straalt ook zonder stroomaansluiting: de batterij-hogedrukreiniger voor uiteenlopende toepassingen zoals kleinere auto's, motorfietsen, fietsen, boten en
andere schoonmaakklusjes rondom het huis. Dankzij een batterijduur van maximaal 14 minuten kun je volledig onafhankelijk van een stroomaansluiting reinigen. De geselecteerde modus wordt tijdens het reinigen continu weergegeven op
het analoge display van het hogedrukpistool.

Spuitlans opbergen
De spuitlanzen kunnen
aan de achterzijde van het
apparaat worden ingeklemd om op te bergen.

Aanzuigslang voor
reinigingsmiddel
Hiermee kunnen Kärcher reinigingsmiddelen
via de hogedrukreiniger
worden aangebracht,
zodat ze nog beter hun
werk doen.

Hogedrukpistool met
drukniveauweergave
Toont de gekozen reinigingsmodus.

Voor elke klus de juiste vermogensstand
Boost-modus voor hardnekkig vuil, standaardmodus
voor verschillende toepassingen alsmede een langere batterijduur en mix-modus voor
het gebruik van reinigingsmiddelen.

Quick Connect - systeem
Voor een moeiteloos en
tijdbesparend in- en uitklikken van de hogedrukslang
in het apparaat en het pistool.

Aanzuigvermogen
Compatibel met de Kärcher
aanzuigslang - voor reiniging zonder noodzakelijke
wateraansluiting.

* Maximaal vermogen met 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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Extra comfort. Mooi compact. Of bijzonder krachtig. Eerst de keuze, dan het
plezier: onze hogedrukreinigers in één oogopslag.

K 7 Premium Smart Control
 luetoothverbinding met Home & Garden-app
B
Smart Control-pistool met lcd-display en 3-in-1-Multi Jet-spuitlans
Boost-modus voor extra power tegen het vuil

K 5 Compact
 ompact, robuust, krachtig
C
Met comfortabele opslag van accessoires en slang en met telescoopgreep
Maximale flexibiliteit door gebruik in staande en liggende positie

Oppervlakteprestatie: ca. 60 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 40 m²

Druk: max. 180 bar

Druk: max. 145 bar

Wateropbrengst: max. 600 l/u

Wateropbrengst: max. 500 l/u

Motorvermogen: 3.000 W

Motorvermogen: 2.100 W

Bestelnr.: 1.317-230.0

Bestelnr.: 1.630-750.0

K 7 Compact

K 4 Premium Power Control

 ompact, robuust, krachtig
C
Met comfortabele opslag van accessoires en slang en met telescoopgreep
Maximale flexibiliteit door gebruik in staande en liggende positie
Oppervlakteprestatie: ca. 60 m²

 ower-Control-pistool en spuitlans met Quick Connect
P
Volledige controle: het display van het Power Control-pistool maakt controle
van het ingestelde drukniveau mogelijk
Zeer stabiel door laag zwaartepunt, slanggeleiding en verlengde standvoet

Druk: max. 180 bar

Oppervlakteprestatie: ca. 30 m²

Wateropbrengst: max. 600 l/u

Druk: max. 130 bar

Motorvermogen: 3.000 W

Wateropbrengst: max. 420 l/u

Bestelnr.: 1.447-050.0

Motorvermogen: 1.800 W
Bestelnr.: 1.324-130.0

K 5 Premium Smart Control
 erbinding met Home & Garden-app via Bluetooth
V
Smart Control-pistool met lcd-display en 3-in-1-Multi Jet-spuitlans
Extra power tegen vuil dankzij de boost-modus
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K 4 Compact
 ompact, robuust, krachtig
C
Met comfortabele opslag van accessoires en slang en met telescoopgreep
Maximale flexibiliteit door gebruik in staande en liggende positie

Oppervlakteprestatie: ca. 40 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 30 m²

Druk: max. 145 bar

Druk: max. 130 bar

Wateropbrengst: max. 500 l/u

Wateropbrengst: max. 420 l/u

Motorvermogen: 2.100 W

Motorvermogen: 1.800 W

Bestelnr.: 1.324-670.0

Bestelnr.: 1.679-400.0
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Super verplaats- en vervoerbaar. Van Basic tot Premium. Nog meer keuze. Nog
meer plezier. Andere hogedrukreinigers in één oogopslag.

K 3 Premium Power Control
 ower-Control-pistool en spuitlans met Quick Connect
P
Met 3 drukniveaus en 1 reinigingsmiddelstand wordt ieder oppervlak perfect
aangepakt
Praktische slanghaspel voor het opbergen van de hogedrukslang
Oppervlakteprestatie: ca. 25 m²
Druk: max. 120 bar
Wateropbrengst: max. 380 l/u
Motorvermogen: 1.600 W
Bestelnr.: 1.602-750.0

K 3 Power Control
 ower-Control-pistool en spuitlans met Quick Connect
P
Met 3 drukniveaus en 1 reinigingsmiddelstand wordt ieder oppervlak perfect
aangepakt
Oppervlakteprestatie: ca. 25 m²
Druk: max. 120 bar
Wateropbrengst: max. 380 l/u
Motorvermogen: 1.600 W
Bestelnr.: 1.676-100.0
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Meer plezier, meer onafhankelijkheid, meer stijl en meer WOW-effect bij het
schoonmaken: met onze krachtige apparaten heb je alles in huis, om met hoge
druk te zorgen dat alles schoon is. Bijzonder compact gebouwd zodat ze weinig
plaats innemen en ook nog zo licht dat je ze overal mee naar toe kunt nemen.

K 2 Premium Power Control
 ower-Control-pistool en spuitlans met Quick Connect. Bevestig, draai en aan
P
de slag - bewerk elk oppervlak optimaal met één van de 3 drukniveaus en 1
reinigingsmiddelstand
Makkelijker gebruik van reinigingsmiddelen dankzij een reinigingsmiddeltank

Jouw bijdrage aan een schone stad: K Mini, de stijlvolle krachtpatser in
mini-formaat met maxi-prestaties. Geen stroom, geen water? Geen probleem!
Met de K 2 Battery Set reinig je onafhankelijk van stopcontacten en met
de los verkrijgbare aanzuigslang haal je het water uit alternatieve
bronnen.

K Mini
De kleinste hogedrukreiniger van Kärcher
Extra dunne en flexibele PremiumFlex-hogedrukslang
Comfortabele accessoire- en kabelopslag

Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²

Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²

Druk: max. 110 bar

Druk: max. 110 bar

Wateropbrengst: max. 360 l/u

Wateropbrengst: max. 360 l/u

Motorvermogen: 1.400 W

Motorvermogen: 1.400 W

Bestelnr.: 1.673-630.0

Bestelnr.: 1.600-054.0

K 2 Home

K 2 Battery Set

 2 met volwaardige prestaties
K
Incl. Home Kit en flexibele draaggreep

 atterij-aangedreven hogedrukreiniger incl. pistool met weergave drukniB
veau
Inclusief batterij 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power en standaard oplader
36 V Kärcher Battery Power

Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²
Druk: max. 110 bar
Wateropbrengst: max. 360 l/u

Druk: max. 110 bar

Motorvermogen: 1.400 W

Wateropbrengst: max. 340 l/u

Bestelnr.: 1.673-240.0

Batterijduur*: tot 14 min
Bestelnr.: 1.117-220.0

K 2 Universal Edition
 lein en makkelijk te vervoeren
K
Comfortabele toebehoren- en kabelopslag

Oppervlakteprestatie: ca. 20 m²
Druk: max. 110 bar
Wateropbrengst: max. 360 l/u
Motorvermogen: 1.400 W
Bestelnr.: 1.673-000.0
* Maximale batterijduur met 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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Slanghaspel

Quick Connect

Oppervlaktereinigers

Reinigingsmiddel

RM-aanbrengen

Vuilfrees

Vario Power Jet

–

Pistool

–

Hogedrukreinigers met elektrische aandrijving

Bestelnr.

G 180 Q SC

Slanghaspel

1.317-233.0

Quick Connect

K 7 Premium Smart Control
Home

Oppervlaktereinigers

–

Reinigingsmiddel

–

RM-aanbrengen

Vuilfrees

G 180 Q SC

3-in-1 Multi Jet

1.317-230.0

Pistool

K 7 Premium Smart Control

Bestelnr.

Vario Power Jet

VOOR ELKE TAAK DE
JUISTE POWER.

Hogedrukreinigers met elektrische aandrijving		

K 7 Smart Control

1.317-200.0

G 180 Q SC

–

–

K 7 Smart Control Home

1.317-203.0

G 180 Q SC

–

–

K 7 Compact

1.447-050.0

G 180 Q

–

T7
–

–

–
–

K 7 Compact Home

1.447-053.0

G 180 Q

K 5 Premium Smart Control

1.324-670.0

G 180 Q SC

–

–

K 5 Premium Smart Control
Home

1.324-673.0

G 180 Q SC

–

–

K 5 Smart Control

1.324-650.0

G 180 Q SC

–

–

1.324-652.0

G 180 Q SC

–

–

K 5 Power Control

1.324-550.0

G 160 Q PC

–

K 5 Power Control Home

1.324-553.0

G 160 Q PC

–

K 5 Compact

1.630-750.0

G 180 Q

–

K 5 Compact Home

1.630-753.0

G 180 Q

–

K 4 Premium Power Control

1.324-130.0

G 160 Q PC

–

K 4 Premium Power Control
Home

1.324-133.0

G 160 Q PC

–

K 4 Power Control

1.324-030.0

G 160 Q PC

–

1.324-033.0

G 160 Q PC

–

–

K 4 Compact

1.679-400.0

G 180 Q

K 4 Compact Home

1.679-405.0

G 180 Q

K 3 Premium Power Control

1.602-750.0

G 120 Q PC

K 3 Premium Power Control
Home

1.602-753.0

G 120 Q PC

–

–

T7

–

–

–

K 3 Power Control

1.676-100.0

G 120 Q PC

–

K 3 Power Control Home

1.676-103.0

G 120 Q PC

T7

K 5 Smart Control Home

K 4 Power Control Home

–

–

–

–

–

T5

–

–
T1

–

–

–

T1

–

–
T5

–

–

–

–

–

–

T5

–

–

–

T5

–

–

–

T5

–

–
T5

–

–

–

T5

–

Bij levering inbegrepen.
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Oppervlaktereinigers

G 120 Q

–

Click VPS

–

–

K 2 Premium Power Control
Home

■

1.673-633.0

G 120 Q

–

Click VPS

–

T1

K 2 Power Control

■

1.673-600.0

G 120 Q

–

Click VPS

–

–

K 2 Power Control Home

■

1.673-603.0

G 120 Q

–

Click VPS

–

T1

K 2 Home

1.673-240.0

G 120 Q

K 2 Universal Edition

1.673-000.0

G 120 Q

–

–

1.673-006.0

G 120 Q

–

–

1.600-054.0

G 110 Q
Short

–

Quick Connect

Reinigingsmiddel

1.673-630.0

RM-aanbrengen

Vario Power Jet

■

Vuilfrees

Enkelvoudige
spuitlans

K 2 Premium Power Control

Bestelnummer

Pistool

VOOR ELK SOORT
VUIL EEN OPLOSSING.

Hogedrukreinigers met elektrische aandrijving

–

Quick Connect

–

–

RM-aanbrengen

36/50

36

–

–

Enkelvoudige spuitlans

36

1.117-200.0

–

Vuilfrees

1.117-220.0

K 2 Battery

–

T1
–

Pistool

Battery Power
batterij

K 2 Battery Set

T1

Max. batterijduur
per batterijlading
(min)**

Batterijspanning (V)

■

Bestelnr.

K Mini

Batterijlader

K 2 Universal Edition Home

–

Batterij-aangedreven hogedrukreinigers
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*
–

14
14

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen.

* standaard oplader.

** Maximale batterijduur met 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TOEBEHOREN EN REINIGINGSMIDDELEN

TOEBEHOREN,
DIE HOREN ERBIJ.

Met de tijd komt vuil. Een “natuurwet” die vooral rondom huis en tuin van
kracht is. Met de juiste toebehoren voor de hogedrukreinigers en de bijpassende reinigingsmiddelen wordt elke taak, hoe moeilijk ook, een succes.
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ACCESSOIRES EN REINIGINGSMIDDELEN VOOR VOERTUIGREINIGING

Regen, stof, insecten, strooizout en andere milieu-invloeden tasten voertuigen en
materialen zwaar aan. Onze reinigingsborstels en -middelen reinigen, beschermen
en verzorgen - en zorgen zo weer snel voor stralende oppervlakken.

Schitterende velgen
Velgenreiniger na het aanbrengen kort laten inwerken en dan,
zodra de kleur verandert, met de velgenwasborstel met
360°-reiniging remstof, strooizout en straatvuil verwijderen
zonder achterblijvende resten. Geschikt voor gelijkmatig
schoonmaken tot in de kleinste tussenruimtes en voor alle
lichtmetalen en stalen velgen.

Stralende oppervlakken
De roterende wasborstel WB 130 zorgt voor een efficiënte en
grondige reiniging van diverse oppervlakken en zorgt met de
transparante kap voor een bijzondere reinigingservaring. De los
verkrijgbare opzetstukken kunnen snel worden verwisseld met
behulp van een geïntegreerde ontgrendelingshendel en zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende oppervlakken.

Velgenborstel
Bestelnr.: 2.643-234.0

Opzetstuk
Universeel / Car & Bike / Home & Garden
Bestelnr.: 2.644-289.0 / 2.644-290.0 / 2.644-291.0

Veelzijdige mogelijkheden
Het universele opzetstuk is perfect geschikt voor alle gladde
oppervlakken, terwijl het microvezel-opzetstuk
Car & Bike alle mogelijke voertuigen weer laat stralen.
Niet-kwetsbare oppervlakken uit steen, metaal of kunststof
worden het best gereinigd met de wisselset Home & Garden.

FJ 10 C schuimsproeier Connect 'n' Clean
Bestelnr.: 2.643-143.0

Intensieve reinigingskracht
De schuimsproeier FJ 10 C met het intensieve reinigingsschuim
Ultra Foam Cleaner verwijdert zelfs het hardnekkigste vuil.

WB 60
Zachte wasborstel
Bestelnr.: 2.643-233.0

Handig
De wasborstel WB 60 met 248 mm werkbreedte is optimaal
voor grote en gevoelige oppervlakken. Ook het hardnekkige
vuil wordt stevig aangepakt. Met de haakse spuitlans worden
ook moeilijk bereikbare plekken eenvoudig gereinigd.

Autoshampoo 3-in-1
Bestelnr.: 6.295-750.0

Glanzende lak
De krachtige autoshampoo met de 3-in-1-formule: actieve vuiloplosser, sneldroog- en ultraglansformule verzorgen de lak en
zorgen voor een langdurige glans. Bijzonder praktisch: met
geconcentreerde autoshampoo kan heel eenvoudig 5 liter kanten-klaar reinigingsmiddel worden aangemaakt.

VP 180 S Vario Power Jet Short 360°
Bestelnr.: 2.643-254.0

Vlekkeloos uiterlijk
Insecten voorzichtig verwijderen: van de lak, grille, buitenspiegels,
ruiten en waar het verder nodig is. De Vario Power Jet Short 360°
met traploze drukregeling en verstelbaar 360°-scharnier bereikt
werkelijk elke plek.

WB 130
roterende wasborstel
Bestelnr.: 2.644-286.0
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WB 130 Car & Bike
Roterende wasborstel
Bestelnr.: 2.644-287.0

Velgenreiniger Premium
Bestelnr.: 6.296-048.0

Autoshampoo-concentraat
Bestelnr.: 6.295-843.0

Car Cleaner 5L
Bestelnr.: 6.295-360.0
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BRING BACK THE
WOW TO YOUR BABY.

 Kärcher verhoogt de luxe met
hoogwaardige producten voor
een uitzonderlijke ervaring.

Superschoon.
Een schoongewassen auto rijdt voelbaar lekkerder. Omdat hij er uitziet als nieuw, lekker ruikt
en ook werkelijk langer meegaat. Want vuil maakt niet alleen dat hij er slecht uitziet, op den
duur ontstaat er ook echt schade aan het voertuig. Voor een glanzende look en langdurige verzorging zijn er de beproefde reinigings- en onderhoudsmiddelen van Kärcher. Die werken. Lang.
Super-WOW!
Velgen, ruiten, lak: bij de reinigings- en onderhoudsmiddelen van Kärcher wordt geen stukje overgeslagen. Ook voor het interieur is er voor elk onderdeel de juiste oplossing. Daarmee blijven
de ruiten streeploos, verdwijnen vlekken en krijgen kunststoffen hun kleur terug.
Zo ziet alles er goed uit, ruikt het lekker en voelt het goed aan. En dan: instappen en het
WOW-gevoel beleven.
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De perfecte uitbreiding voor je Kärcher: sterke reinigingspower in een uitgebreid
onderhoudssysteem voor je auto, bestaande uit perfect op elkaar afgestemde
componenten. Dus gewoon alles wat je nodig hebt om het beste uit je voertuig te
halen.

Autoruitenreiniger
 treep- en vlekkeloze reiniging van alle glazen oppervlakken zoals ruiten en
S
spiegels
Met krachtige werking voor het eenvoudig en zonder resten verwijderen van
insectenresten, straatvuil, vogelpoep, vette strepen, siliconenresten en nicotine
Antistatisch effect voorkomt dat vuil zich opnieuw vastzet
Vermindert strooilicht en zorgt voor helder zicht
Inhoud 500 ml

Velgenreiniger Premium
 orgvuldige reiniging van alle gangbare velgtypen, incl. aluminium en
Z
chroom
Moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil zoals remstof, strooizout of
straatvuil
Direct glanzend resultaat dankzij de snelwerkende formule
Met werkingsindicator: dynamische kleurverandering - van wit naar rood
Zuurvrij
Inhoud 500 ml

Bestelnr.: 6.296-105.0

Bestelnr.: 6.296-048.0

Interieurreiniger

Insectenverwijderaar

 achte en effectieve reiniging van het hele auto-interieur
Z
Snelle verwijdering van vlekken op het dashboard, portierbekleding, rubberen afdichtingen, interieurbekleding zowel glad- als kunstleer
Neutraliseert langdurig onaangename geurtjes en zorgt voor een aangenaam
frisse geur
Antistatisch effect voorkomt dat vuil zich opnieuw vastzet
Inhoud 500 ml

 erwijdert moeiteloos insecten van glas, radiatorgrill, lak en velgen
V
Bijzonder mild op alle materialen zoals aluminium, lak en kunststoffen
Werkt snel en efficiënt
Bijzonder zuinig
Inhoud 500 ml
Bestelnr.: 6.295-761.0

Bestelnr.: 6.296-106.0

Cockpitonderhoud zijdemat
 iep werkzame verzorging voor zijdematte kunststoffen en rubberopperD
vlakken
Polijst kleine krasjes
Verbeterd uiterlijk dankzij het nieuwe, zijdematte effect
Prettig om aan te raken
Oppervlakken worden water- en vuilafstotend
Inhoud 500 ml
Bestelnr.: 6.296-107.0
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Wax polish
 oor nieuwe en kwetsbare lak
V
Zachte polish en lakverzorging in één handeling
Verwijdert kleine krasjes, microscopische scheurtjes en strepen van wasborstels met high-tech polijstdeeltjes
Intensief kleurherstel met conserveringseffect
Duidelijk glanzende lak zonder storende hologrammen
Beschermt de lak tegen milieu-invloeden en houdt de kleur vast
Inhoud 500 ml
Bestelnr.: 6.296-108.0
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Daarmee kun je in een mum van tijd weer de glanzende tijden doen herleven:
3 sterke hulpen uit ons reinigingsprogramma, die speciaal werden ontwikkeld
om alles wat wielen heeft krachtig te reinigen en te onderhouden.

Tweewielerreiniger
 owerreiniger voor motoren en fietsen
P
Bijzonder sterk, zelfs tegen het hardnekkigste remstof
De gelformule zorgt voor een gemakkelijke toepassing met een perfecte
hechting

Inhoud 500 ml
Bestelnr.: 6.295-763.0

Goed zicht voor de hoogste veiligheid: Kärcher heeft voor elk seizoen de juiste
ruitenreiniger. Met vorstbescherming en goede reinigende werking bij zout en
straatvuil in de winter of sterke reinigingskracht tegen insecten en stuifmeel in
de warme maanden.

Winterruitenreiniger-concentraat
 orstbescherming tot −60 °C
V
Zorgt voor een helder, streep- en vlekkeloos zicht
Grondige verwijdering van typisch winters vuil als zout en straatvuil
Weinig verbruik bij maximale reinigingskracht in een paar ruitenwisserbewegingen
Zeer zuinig: een verpakking (5 liter) levert tot 15 liter reinigingsvloeistof op
Geschikt voor waaiersproeiers. Geschikt voor XENON-verlichting en kunststof
diffusieschijven van helder glas
Dankzij antikalkfunctie te mengen met water van alle hardheidsgraden
Inhoud 5 l
Bestelnr.: 6.296-109.0

Autoshampoo 3-in-1
 rachtige en bijzonder materiaalvriendelijke reiniger voor voertuigen en
K
motoren
3-in-1: reinigt, verzorgt en beschermt in één handeling
Sneldroog-formule voor streeploos opdrogen zonder handmatig nawrijven
Ultra-glansformule voor een stralende glans van het hele voertuig
Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher
hogedrukreiniger
Inhoud 1 l
Bestelnr.: 6.295-750.0

Concentraat zomerruitenreiniger 1 : 100
Zorgt voor een helder, streep- en vlekkeloos zicht
Grondige verwijdering van typisch zomers vuil als insectenresten, vogelpoep
of pollen
Weinig verbruik bij maximale reinigingskracht in een paar ruitenwisserslagen
Zeer zuinig: een fles van 250 ml levert 25 liter reinigingsvloeistof
Geschikt voor waaiersproeiers. Geschikt voor XENON-verlichting en kunststof
diffusieschijven van helder glas
Dankzij antikalkfunctie te mengen met water van alle hardheidsgraden
Inhoud 250 ml
Bestelnr.: 6.296-110.0

Ultra Foam Cleaner
 ijzonder krachtige reiniger voor voertuigen en motoren
B
Met speciale schuimbooster voor een nog intensievere reiniging
De actieve vuiloplosser verwijdert moeiteloos olie- en vetbevattende verontreinigingen evenals typisch voertuig- en straatvuil
Eenvoudig te gebruiken in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger en
een schuimsproeier
Inhoud 1 l
Bestelnr.: 6.295-743.0
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HOGEDRUKREINIGERS
ACCESSOIRES EN REINIGINGSMIDDELEN VOOR OPPERVLAKTEREINIGING

Terras, tuinpad, trap, muur, garagedeur: onze outdoorspecialisten als T-Racer
en Powerschrubber laten al het vuil verdwijnen. Alles wegwerkend. Zodat je
net zo graag buiten als binnen bent.

T5
oppervlaktereiniger
T-Racer
Bestelnr.: 2.644-084.0

T 7 Plus
oppervlaktereininger
T-Racer
Bestelnr.: 2.644-074.0

Snel en spatvrij
Perfect voor grotere oppervlakken: de T-Racer oppervlaktereiniger met instelbare afstand tussen hogedruksproeiers en reinigingsoppervlakken voor verschillende oppervlakken. Dankzij
de ergonomische handgreep werkt de reiniging net zo makkelijk horizontaal als verticaal. De plus van de T 7 Plus: powersproeier voor de spatvrije reiniging in de hoeken en langs de
randen. Naspoelen wordt gedaan met de innovatieve spoelsproeier.

PS 30
oppervlaktereiniger
Powerschrubber
Bestelnr.: 2.644-123.0

PS 30 Plus
oppervlaktereiniger
Powerschrubber
Bestelnr.: 2.644-212.0

Meer power, minder schrobben
Dankzij de krachtige hogedruksproeier reinigt de powerschrubber PS 30 oppervlakken moeiteloos, de PS 30 Plus met zwenkbaar zijsproeiers garandeert perfecte
resultaten, zelfs in hoeken en langs de randen.

Spatbescherming
Bestelnr.: 2.642-706.0
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Steen- en
gevelreiniger 3-in-1
Bestelnr.: 6.295-765.0

Houtreiniger 3-in-1
Bestelnr.: 6.295-757.0

Met de 3-in-1-formule
Het geschikte reinigingsmiddel voor elk oppervlak. De beste
behandeling van het materiaal dankzij de 3-in-1-formule:
actieve vuiloplossing, langdurige materiaalbescherming en
behoedzaam onderhoud.

Spatbescherming
Bij de reiniging met Vario Power-spuitlanzen, vuilfrezen en
Multi Jets (3-in-1) beschermt de spatbescherming de gebruiker
en de omgeving tegen water en vuil.
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HOGEDRUKREINIGERS
ACCESSOIRES EN REINIGINGSMIDDELEN VOOR REINIGING RONDOM HET HUIS

Glasoppervlakken, gevels, dakgoten, afvoerbuizen. Met Kärcher accessoires en
reinigingsmiddelen worden de mogelijkheden van je hogedrukreiniger nog uitgebreider en worden de oppervlakken op grote hoogtes en de leidingen die verstopt
zitten - snel en zonder moeite weer WOW.

TLA 4
Telescooplans
Bestelnr.: 2.644-190.0

Opzetstuk voor gevel- en
glasreiniging
Bestelnr.: 2.644-191.0

Voor als het lang schoon moet blijven
De perfecte uitbreiding voor het reinigen van glasoppervlakken
met de telescoop-spuitlans is de Glass Finisher met vuilafstotende formule. Gewoon het venster voorreinigen, Glass Finisher
erop spuiten, afspoelen en streeploos op laten drogen.

Glass Finisher 3-in-1
Bestelnr.: 6.295-474.0

PC 20
dakgoot- en
rioolreinigingsset, 20 m
Bestelnr.: 2.642-240.0

Voor wie hoog mikt
De telescoop-spuitlans maakt je actieradius groter, zijn
180°-scharnier maakt hem bijzonder flexibel. In combinatie
met het opzetstuk voor gevel- en glasreiniging kun je daarmee ook hoge glasoppervlakken en gevels van gebouwen
superschoon maken.

PC 15
rioolreinigingsset, 15 m
Bestelnr.: 2.637-767.0

Voor vrije leidingen
Schoonmaken gaat als vanzelf: moeiteloze hogedrukreiniging
van verstopte afvoeren, (riool-) leidingen en dakgoten met de
dakgoot- en rioolreinigingsset.

PC 7,5
rioolreinigingsset, 7,5 m
Bestelnr.: 2.637-729.0
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HOGEDRUKREINIGERS
OVERIGE ACCESSOIRES EN REINIGINGSMIDDELEN

Het zijn moeilijke tijden voor het vuil! Kärcher heeft voor iedere schoonmaaktaak
de perfect passende accessoires. En komt altijd met nieuwe ideeën voor nog beter
schoonmaken en nog meer waardebehoud.

Ook voor moeilijke plekken
Met de haakse spuitlans worden ook moeilijk bereikbare plekken eenvoudig gereinigd.

Haakse spuitlans
Bestelnr.: 2.638-817.0

MP 145 / MP 180
Multi Power Jet
Bestelnr.: 2.643-239.0 /
2.643-238.0

Universele reiniger
Bestelnr.: 6.295-753.0

Flexibel
Voor alle hogedrukreinigers zonder Full Control-functie:
de 5-in-1 spuitlans Multi Power Jet met reinigingsmiddel-,
hogedrukvlakstraal-, puntstraal- en rotorsproeier alsmede brede lagedrukvlakstraal. De universele reiniger verwijdert
hardnekkig vuil, olie en vet. Zelfs met koud water.

FJ 6
schuimsproeier
Bestelnr.: 2.643-147.0

Kunststofreiniger 3-in-1
Bestelnr.: 6.295-758.0

Speciaal
De schuimsproeier zorgt niet alleen voor sterk werkend reinigingsschuim maar maakt ook een preciezere dosering mogelijk.
Dankzij de speciaal afgestemde kleur- en materiaalvriendelijke
formule werkt onze kunststofreiniger ook optimaal verzorgend.

WB 150 Power Brush
Bestelnr.: 2.643-237.0
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H 10 Q Flex
PremiumFlex anti-twist
Bestelnr.: 2.643-585.0

SH 5
zuigslang
Bestelnr.: 2.643-100.0

Voor twist-free werken
Struikelen en vervelende lussen tijdens het gebruik van de
hogedrukreiniger behoren nu tot het verleden. Dankzij de
draaibare adapter kunnen lussen in de hogedrukslang moeiteloos met de hand worden verholpen. Handige aansluiting tussen pistool en hogedrukslang dankzij het Quick Connect - systeem.

Anti-Twist-Adapter
Bestelnr.: 2.644-257.0

Zand-/natstraalset
Bestelnr.: 2.638-792.0

Voor lange paden
10 meter lange PremiumFlex-hogedrukslang met anti-twistsysteem om knopen en struikelen te voorkomen. Handige aansluiting dankzij het Quick Connect-systeem. De zuigslang kan
het water uit alternatieve bronnen benutten, bijvoorbeeld uit
een regenton. Zonder ftalaten en PVC.
Tot 90% recyclebaar. Milieuvriendelijk verpakt.

Straalmiddel
Bestelnr.: 6.280-105.0

Voor lastige gevallen
De zand- en natstraalset verwijdert roest, verf en hardnekkig
vuil. Bijpassend Kärcher straalmiddel (korrelgrootte 0,2 – 0,8
mm) in zak van 25 kilogram.

Krachtige reiniging
Als enige borstel van Kärcher die met hoge druk werkt, maakt
de WB 150 indruk door zijn extreem goede reinigingsresultaten. En dat niet alleen: u bespaart 30% werktijd, water en energie en reinigt daarbij zonder te spatten.
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REINIGEN. OVERAL.
ALTIJD.

 Reinigingsapparaten met batterijaandrijving, altijd snel bij de
hand om even tussendoor schoon
te maken.

Draagbare reinigingspower.
Bij het reinigen van verschillende oppervlakken speelt druk een beslissende rol. Met de draagbare
middendrukreinigers van Kärcher is de rol van vuil op speelgoed, tuinmeubelen en zelfs op kleine
terrassen gauw uitgespeeld. Met zachte vlakstraalsproeier of krachtige vuilfrees reinigen onze
KHB-modellen met 18-V-batterij snel en grondig. Gewoon de tuinslang eraan en aan het werk.
Zachte reiniging voor onderweg.
Schoenen, kinderwagen, fiets, zelfs de hond maakt de batterij-aangedreven OC 3 Plus op zachte
wijze met lage druk schoon. Ideaal voor onderweg, nu ook met grotere watertank van 7 liter en
een heleboel accessoires zoals kegelstraalsproeier of aanzuigslang. En natuurlijk de krachtige
li-ionbatterij.
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KHB 6 Battery Set
Druk: max. 24 bar
Wateropbrengst: max. 200 l/u
Gewicht met spuitlans en batterijpack: 2,1 kg
Batterijduur*: tot 12 min
Bestelnr.: 1.328-110.0

Reinigen met middendruk
Efficiënt maar zorgvuldig,
ook bij kwetsbare oppervlakken.

Bajonetaansluiting
Maakt eenvoudig wisselen van
spuitlansen of toebehoren mogelijk.

Innovatieve
Quick Connect-sproeiers
Eenvoudig en met één hand te
wisselen sproeierkop voor een
perfect reinigingsresultaat.

Kinderbeveiliging
Inschakelbare vergrendeling, voorkomt dat de
trekker per ongeluk kan
worden ingedrukt.
Batterij-ontgrendeling
Voor het eenvoudig plaatsen en
uitnemen van de batterij.

REINIGING UNPLUGGED.
Als er rondom het huis even een klein oppervlak, tuinmeubel, fiets of het hondenhok moet worden schoongemaakt, zit je goed met onze KHB-modellen en een
tuinslang. Netstroom hebben de kleine en lichte energiebundels met 18 V verwisselbare batterij net zo min nodig. Gewoon in de hand nemen, slang eraan en de
nauwkeurig uitgebalanceerde vlakstraal met exact afgeregelde middendruk gaat
aan het werk. En kijk: klaar!

Tuinslangaansluiting met geïntegreerd filter
voor het eenvoudig aansluiten
van de tuinslang op het apparaat.

Aanzuigvermogen
Compatibel met de Kärcher aanzuigslang voor reiniging onafhankelijk van een wateraansluiting.

Real Time Technology
Exacte weergave van de resterende
batterijduur op het batterijdisplay.

18 V Kärcher Battery Power
batterij
Direct overal te gebruiken,
ook op plaatsen zonder
stroomaansluiting.

* Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.

164

165

MOBIELE REINIGING – MIDDENDRUK

Niet zonder mijn Kärcher: wie de power van de Kärcher reinigingsoplossingen
kent, wil niet meer zonder! Dat hoeft ook niet. Onze middendrukreinigers hebben
alleen een wateraansluiting en een batterij nodig om - overal waar je hem nodig
hebt - hun reinigingskracht te tonen.

KHB 6 Battery Set
Draagbare batterij-middendrukreiniger
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en
standaard oplader 18 V Kärcher Battery Power
Bijbehorende accessoires: QC vlakstraal Handheld en QC vuilfrees
Handheld
Druk: 24 bar
Wateropbrengst: max. 200 l/u
Gewicht met spuitlans en batterijpack: 2,1 kg
Batterijduur*: tot 12 min
Bestelnr.: 1.328-110.0

KHB 4-18 Battery Set
Draagbare batterij-middendrukreiniger
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en
standaard oplader 18 V Kärcher Battery Power
Bijbehorende accessoires: QC vlakstraal Handheld
Druk: 21 bar
Wateropbrengst: max. 170 l/u
Gewicht met spuitlans en batterijpack: 2,1 kg
Batterijduur*: tot 14 min
Bestelnr.: 1.328-210.0

* Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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MOBIELE REINIGING – MIDDENDRUK
TOEBEHOREN

Iedere reinigingsprocedure heeft zijn daarop afgestemde toebehoren, waarmee
alle werkzaamheden nog eenvoudiger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.
Dat maakt de Kärcher Handheld Cleaner zo ongelooflijk flexibel en praktisch.

MJ 24 Handheld
5-in-1 Multi Jet
Bestelnr.: 2.644-171.0

SH 5 Handheld
zuigslang
Bestelnr.: 2.644-124.0

De gebruiksmogelijkheden zijn oneindig
Voor elke toepassing de juiste straal: dat biedt onze 5-in-1
Multi Jet. De MJ 24 Handheld met punt-, vlak-, spoel-, nevelen bewateringsstraal is een echte allrounder als het op reinigen
en bewateren aankomt. Onderweg kunnen de beide Handheld
Cleaners met de zuigslang SH 5 Handheld ook met alternatieve
waterbronnen, bijvoorbeeld uit een jerrycan, worden gebruikt.

VJ 24 Handheld
variabele spuitlans 360°
Bestelnr.: 2.644-172.0

FJ 24 Handheld
schuimsproeier
Bestelnr.: 2.644-135.0

Alles voor elkaar
De variabele spuitlans VJ 24 Handheld beschikt over een
traploos verstelbaar 360°-scharnier, waarmee met de KHB 5 en
6 Battery ook moeilijk toegankelijke plekken zoals binnenkant
spatborden van een fiets of motor moeiteloos kunnen worden
gereinigd. Dankzij de schuimsproeier FJ 24 Handheld, waarbij
de straalhoek afzonderlijk op de sproeier kan worden ingesteld,
wordt de fiets met krachtig schuim behandeld.

PS 20 Handheld
oppervlaktereiniger
Bestelnr.: 2.644-018.0

WB 24 Handheld
wasborstel
Bestelnr.: 2.644-136.0

Oppervlakken efficiënt reinigen
Trappen, balkon, kleine terrassen – kleinere oppervlakken worden in een handomdraai schoon met de oppervlaktereiniger FR
20 Handheld voor KHB 5 en 6 Battery met zijn 2 sproeiers en
2 verlengstukken voor werken zonder de rug te belasten. Maar
er wordt niet gespoten, dankzij de geïntegreerde borstelring.
Voor de verwijdering van hardnekkig vuil of pollen is met
name de WB 24 Handheld wasborstel geschikt met geïntegreerde vlakstraal voor het voor- en naspoelen en een verstelbaar scharnier voor verticale oppervlakken.

Verlengbuis
Handheld
Bestelnr.: 2.644-173.0
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De juiste koppeling
De Handheld verlengbuis verbindt de Handheld
Cleaner KHB 5 en 6 Battery met alle Handheld Cleaner-
toebehoren met Quick Connect. De toebehoren van dit systeem
kunnen eenvoudig worden gewisseld met één hand.
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OC 3 Plus
Drukbereik: lage druk
Wateropbrengst: max. 120 l/u
Inhoud watertank: 7 l
Batterijduur: tot 15 min
Bestelnr.: 1.680-030.0

Watertank (7 l)
Gewoon eraf halen en onder de kraan
bijvullen. Genoeg voor 4 minuten reiniging. Of tot wel 3 fietsen.

Tweetraps greep
Voor comfortabel,
gescheiden vervoeren van
apparaat en tank. Voor
een nog compactere
opslag kan de handgreep
naar beneden worden
geschoven.

Compact pistool
met verwisselbare vlakstraalsproeier.

KÄRCHER TO GO.
Bij het wandelen, op de fiets of met de hond: gewoon lekker buiten zijn doet een
mens goed. Maar het maakt je soms ook vuil. Dan is de extreem compacte Mobile
Outdoor Cleaner OC 3 Plus echt heel handig. Dankzij de geïntegreerde batterij en
een watertank van 7 liter kun je vuil snel en moeiteloos direct ter plaatse verwijderen, of het nu gaat om schoenen, fietsen of huisdieren. Zo blijft alles in je auto
en je huis mooi schoon. Met de Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus kan het vuil je
ook onderweg niet langer verrassen – en blijft de natuur daar, waar hij hoort.

Oplaadaansluiting
met verliesbestendige
rubberafdekking als
bescherming tegen
vuil.

LED-weergave
Gaat branden tijdens werking en
knippert als de batterij bijna
leeg is.

Spiraalslang (2,80 m)
Voor een grote actieradius.
De slang kan samen met
het pistool comfortabel en
ruimtebesparend onder de
tank worden opgeborgen.

Grote aan-/uitschakelaar
Voor een eenvoudige bediening.
Stand-by-modus als hij niet wordt
gebruikt.
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MOBIELE REINIGING – LAGE DRUK

Wie reinigt met lagedrukapparatuur van Kärcher, is totaal onafhankelijk van
water- en stroomaansluitingen. En met de bijbehorende accessoires wordt
elke vrijetijdsbesteding nog vrijer.

OC 3 Plus
 omfortabele 7-liter watertank
C
Lange batterijduur

OC 3 Adventure Box
Incl. handige opbergbox die eenvoudig kan worden vastgeklemd, met universele borstel en aanzuigslang voor het reinigen van outdoor-equipment

Drukbereik: lage druk

Drukbereik: lage druk

Wateropbrengst: max. 120 l/u

Wateropbrengst: max. 120 l/u

Batterij: Li-ionbatterij

Batterij: Li-ionbatterij

Batterijduur: tot 15 min

Batterijduur: tot 15 min

Bestelnr.: 1.680-030.0

Bestelnr.: 1.680-016.0

OC 3 Plus Car

OC 3 Bike Box

 omfortabele 7-liter watertank
C
Met de bijbehorende auto-adapter kan de OC 3 Plus ook via de batterij van
de auto functioneren

Incl. handige opbergbox die eenvoudig kan worden vastgeklemd, met universele borstel, motor- of fietsreiniger en microvezeldoek

Drukbereik: lage druk

Drukbereik: lage druk

Wateropbrengst: max. 120 l/u

Wateropbrengst: max. 120 l/u

Batterij: Li-ionbatterij

Batterij: Li-ionbatterij

Batterijduur: tot 15 min

Batterijduur: tot 15 min

Bestelnr.: 1.680-034.0

Bestelnr.: 1.680-017.0

OC 3

OC 3 Pet Box

Compact en handzaam met 3-liter watertank
Drukbereik: lage druk

Incl. handige opbergbox die eenvoudig kan worden vastgeklemd, met kegelstraalsproeier, vachtborstel en handdoek voor de milde reiniging van huisdieren

Wateropbrengst: max. 120 l/u

Drukbereik: lage druk

Batterij: Li-ionbatterij

Wateropbrengst: max. 120 l/u

Batterijduur: tot 15 min

Batterij: Li-ionbatterij

Bestelnr.: 1.680-015.0

Batterijduur: tot 15 min
Bestelnr.: 1.680-018.0
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MOBIELE REINIGING – LAGE DRUK
TOEBEHOREN

Buiten schoonmaken? Graag: met onze „Tuning Kits“ wordt de universeel te
gebruiken Mobile Outdoor Cleaner een reinigingsspecialist voor bijzondere taken.
Natuurlijk kunnen de praktische accessoires indien nodig ook los worden aangeschaft.

Mobile Outdoor Cleaner
Adventure Box
Bestelnr.: 2.643-857.0

Weer als nieuw: outdoor-equipment
De universele borstel met zachte borstelharen tegen hardnekkig vuil en de aanzuigslang om alternatieve waterbronnen te
gebruiken om zo onafhankelijk te zijn van de inhoud van de
watertank, zitten in de praktische opbergbox die op het apparaat kan worden bevestigd.

Universele borstel
Bestelnr.: 2.643-870.0

Vachtborstel
Bestelnr.: 2.643-874.0

Gekamd en geborsteld
Deze 2 accessoires zijn onmisbaar als je met de fiets en de
hond op stap gaat. Met de universele borstel worden tweewieler en schoenen weer zo goed als nieuw terwijl de viervoeter
er dankzij de vachtborstel ook weer piekfijn uitziet. Alsof er
geen vuiltje aan de lucht was.

Mobile Outdoor Cleaner
Bike Box
Bestelnr.: 2.643-858.0

Fietsreiniging voor onderweg
De praktische opbergbox met bevestigingsmogelijkheid op het
apparaat bevat alles voor de mobiele fietsreiniging: een zachte
universele borstel en een speciaal reinigingsmiddel dat de
fietsonderdelen beschermt. Inclusief een zachte microvezeldoek voor het afdrogen, voordat de fiets wordt ingeladen.

Microvezeldoek
Bestelnr.: 2.643-872.0

Handdoek voor
huisdieren
Bestelnr.: 2.643-873.0

Alles klaar voor vervoer
Nadruppelen in de auto is niet prettig. Met de absorberende
microvezeldoek worden zowel fiets als equipment razendsnel
weer droog. Voor de natte hondenvacht is er een speciale
handdoek, die lekker zacht is en zowel water als geurtjes efficiënt opneemt.

Mobile Outdoor Cleaner
Pet Box
Bestelnr.: 2.643-859.0

Goed bedacht voor elke vacht
De vachtreinigingsset van Kärcher bevat een kegelstraalsproeier met extra milde douchestraal en een vachtborstel
voor hardnekkig vuil. Voor het afdrogen - en als voorzorg
tegen nare luchtjes - is er de absorberende viscose handdoek.
De accessoirebox kan direct op het apparaat worden
geplaatst.

Aanzuigslang
Bestelnr.: 2.643-871.0

Punststraalsproeier
Bestelnr.: 2.644-125.0
Kegelstraalsproeier
Bestelnr.: 2.643-875.0

Autonoom, bij elke klus
Als de watertank niet voldoende is dan biedt de aanzuigslang
uitkomst en zuigt het water uit een extra jerrycan, voor nog
meer reinigingsplezier. Zo kan er per klus naar behoefte worden gewerkt, met een puntstraalsproeier voor een gerichte toepassing of een kegelstraalsproeier voor een behoedzame
vachtreiniging.

Spatbescherming
Bestelnr.: 2.644-169.0

Autoadapter
Bestelnr.: 2.643-876.0

Alles blijft veilig droog
Als de fiets schoon is maar jij inmiddels helemaal nat bent, heb
je weinig plezier van je werk. Bij gebruik van een effectieve
spatbescherming heb je daar géén last van. Als de batterij even
niet voldoende is voor alle reinigingstaken, kan de Mobile Outdoor Cleaner met de autoadapter via de 12-V-aansluiting in de
auto worden gebruikt.
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MOBIELE REINIGING

2,1

12

1,5

14

2,1

–

14

1,5

–

Vuilfrees

12

Vlakstraal

18/25

Gewicht incl. Accessoires
(kg)

Battery Power batterij

18

Max. batterijduur per batterijlading (min)**

Batterijspanning (V)

1.328-110.0

Batterijlader

Bestelnr.

MOBIEL SCHOON.

18

18/25

–

Pet Box

1.328-200.0

*

Bike Box

■

–

Adventure Box

KHB 4-18

Watertank

18/25

Waterfilter

18

Spiraalslang

18/25

1.328-210.0

Pistool

18

■

Bestelnr.

1.328-010.0

KHB 4-18 Battery Set

Autoadapter

KHB 6 Battery

*

Oplaadkabel

KHB 6 Battery Set

Vlakstraalsproeier

Middendrukreiniger op batterij

Lagedrukreiniger
–

–

–

–

–

–

–

OC 3 Plus

1.680-030.0

7l

OC 3 Plus Car

1.680-034.0

7l

OC 3

1.680-015.0

4l

–

OC 3 Adventure Box

1.680-016.0

4l

–

OC 3 Bike Box

1.680-017.0

4l

–

–

OC 3 Pet Box

1.680-018.0

4l

–

–

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen.

–

–

–

–

–
–

–

* standaard oplader.

** Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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ELEKTRISCHE IJSKRABBER

NO ICE ICE BABY.

 In één beweging en zonder veel
druk wordt al het ijs van de ruiten gehaald.

Dit laat niemand koud...
De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt voorgoed een einde aan het vermoeiende ruitenkrabben. Met behulp van zijn roterende schijf met stevige kunststof messen verwijdert de ijskrabber zelfs de hardnekkigste ijslaag op autoruiten moeiteloos in één keer. Als de EDI 4 in de
stand-bymodus staat is een lichte druk van bovenaf voldoende om de schraapschijf te laten
draaien, daarna verdwijnt het ijs bijna als vanzelf.
Altijd enthousiast ...
Als de messen versleten zijn, kan de schijf eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen
(schijf verkrijgbaar als los onderdeel). Het moderne en compact design van de ijskrabber en
de beschermkap zorgen dat hij eenvoudig en veilig te hanteren en op te bergen is. Eén batterijlading is voldoende voor meerdere keren gebruik. De ingebouwde LED knippert als het
apparaat moet worden opgeladen.
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ELEKTRISCHE IJSKRABBER

EDI 4
Schijftoerental: 500 omw/min
Schijfdiameter: 100 mm
Batterijduur/-laadtijd: 15 min /3 u
Gewicht: 550 g
Bestelnr.: 1.598-900.0

LED-weergave bedrijfsstatus
De ingebouwde LED knippert als
de elektrische ijskrabber moet
worden opgeladen.

Eenvoudig in gebruik
Een lichte druk van bovenaf is
voldoende om de schijf te laten
draaien.

Beschermkap
Voor veilig hanteren en
opbergen.

Snel klaar voor
gebruik
De hoofdschakelaar
voor in- en uitschakelen. Als het LED-lampje
brand dan staat de
EDI 4 in de stand-bymodus.

KLEINE IJSBREKER.
IJs eten? Dat wil iedereen wel! IJs krabben? Dat is minder populair. Als jij hier
ook niet zo van houdt, dan is de EDI 4 je nieuwe beste vriend. Met zijn roterende schraapschijf is de ijstijd op de ruiten van je auto in no time voorbij en
zorgt hij moeiteloos voor het zicht dat je nodig hebt om veilig te kunnen
rijden.

Roterende schijf
De roterende schijf met
stabiele kunststof messen
verwijdert moeiteloos zelfs
hardnekkige ijslagen.

Schijfwissel zonder gereedschap
De roterende schraapschijf kan
snel en eenvoudig zonder
gereedschap worden verwisseld.
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ELEKTRISCHE IJSKRABBER
ACCESSOIRES

Vanaf nu kan je de EDI 4 ook gebruiken als er geen ijs is. Met onze autoruiten-reinigingsset verwijder je eenvoudig en voorzichtig insectenresten en
vogelpoep. En dankzij de praktische autolader heeft EDI altijd alle power om de
klus te klaren.

Autoruiten-reinigingsset
Bestelnr.: 2.644-255.0

365 dagen zicht
De elektrische ijskrabber van Kärcher is het hele jaar nuttig.
Ideaal voor het losmaken van aangekoekt vuil, zoals insectenresten of vogelpoep. Bestaand uit 4 componenten die garant
staan voor een grondige reiniging van de autoruiten.

Autolader
Bestelnr.: 2.644-250.0

24/7 vol energie
Ook onderweg altijd klaar voor gebruik: de autolader van
Kärcher laadt de elektrische ijskrabber met behulp van de
12-Volt-sigarettenaansteker in de auto op. Ook compatibel met
de Mobile Outdoor Cleaner.
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TERRASREINIGER

KLASSE VOOR DE TERRASSEN.

 Eindelijk is het gedaan met het
vermoeiende schrobben, het
resultaat is duidelijk beter en ik
ben ook nog veel sneller klaar.

Kärcher? Ja, graag!
Elk voorjaar weer: het terras ontkomt niet aan een grote schoonmaak. Zon, regen, sneeuw en
ijs hebben hun sporen nagelaten, groene aanslag, mos en ander vuil ontsieren oppervlakken
en afdekkingen. Zo fijn dat bezems, schrobbers en de emmer kunnen blijven staan, waar ze
zijn: in de kast. Want vanaf nu gaat het niet alleen veel sneller, maar ook veel grondiger en
veel eenvoudiger: met de terrasreinigers van het merk Kärcher.
Hout, WPC en tegels.
Met de roterende walsborstels en de geïntegreerde watervoorziening verwijderen de Kärcher
terrasreinigers in slechts één handeling zelfs het hardnekkigste vuil van hout, WPC en gladde
stenen tegels met een gesloten oppervlaktestructuur, inclusief naspoelen. Grondig, gelijkmatig en moeiteloos dankzij de zonder gereedschap te wisselen borstels voor verschillende
oppervlakken. Ook de bediening is kinderlijk eenvoudig: gewoon de waterslang aansluiten,
stekker of batterij erin en aan het werk.
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TERRASREINIGER

PCL 4
vermogen: 600 W
Walstoerental: 600– 800 omw/min
Druk: max. 10 bar
2 walsborstels voor houten oppervlakken
Bestelnr.: 1.644-000.0

Hoger bedieningscomfort
Ergonomisch ontwerp voor
comfortabel werken zonder
je in te spannen.

Ruimtebesparend opbergen
Gewoon tegen een vrije wand plaatsen
en klaar. De borstels worden door de
ruimtebesparende opslagfunctie tegen
kromtrekken beveiligd. Nog beter: met
de greep aan een haak ophangen.

DE ZOMER IS AL KORT GENOEG.
Als het genieten van je terras je voorkeur heeft boven het schoonmaken ervan, is
de terrasreiniger PCL 4 precies wat je zoekt. Zijn ergonomisch ontwerp en de
comfortabele bediening zijn een feestje voor je rug terwijl het resultaat je ogen
streelt. Want met water en 2 roterende walsborstels schrobt hij hout, WPC en
gladde stenen tegels net zo onvermoeibaar en grondig tot het weer zijn oude
WOW-effect terug heeft.
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Geïntegreerde watervoorziening
Optimaal reinigingsresultaat
door de combinatie van roterende walsborstels met water.
Het vuil wordt doeltreffend
losgemaakt en vervolgens weggespoeld.

Handmatige waterregeling
De hoeveelheid water kan afzonderlijk worden geregeld op basis
van de mate van vervuiling.

Gelijkmatige reiniging
De innovatieve walstechnologie en
het speciale borstelmateriaal zorgen
voor een grondige en bijzonder
gelijkmatige reiniging. Veelzijdige
gebruiksmogelijkheden dankzij verwisselbare walsborstels (hout, WPC,
gladde stenen tegels met gesloten
oppervlaktestructuur).

Walsborstels
Special voor de reiniging van houten
oppervlakken en WPC. Bij levering
inbegrepen.

Walsborstel steenoppervlakken
Optionele accessoires voor het reinigen van stenen tegels en plavuizen met een dichte oppervlaktestructuur.
Bestelnr.: 2.644-121.0
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BATTERIJ-TERRASREINIGER

PCL 3-18 Battery Set
Max. prestaties per batterijlading: 20 m²*
Walstoerental: 500– 600 omw/min
Druk: max. 10 bar
2 walsborstels voor houten oppervlakken
Bestelnr.: 1.644-011.0

NIEUW

Ergonomische
waterregelingshendel
De hoeveelheid water kan
worden aangepast aan de
mate van vervuiling.

Hoger bedieningscomfort
Ergonomisch ontwerp voor comfortabel werken zonder je in te spannen.

ZOMERTONEEL ZONDER THEATER.

Geïntegreerde watertoevoer
Optimaal reinigingsresultaat
door de combinatie van roterende walsborstels met water.
Het vuil wordt in één handeling
losgemaakt en naar voren weggespoeld.
Walsborstels voor houten oppervlakken
Perfect reinigingsresultaat op hout of
WPC.

Voor een zorgvuldige, grondige reiniging van terras of balkon heb je vanaf nu
geen stopcontact meer nodig en ook geen verlengdraad. De nieuwe terrasreiniger PCL 3-18 reinigt namelijk met een batterijlading* tot wel 20 m² hout,
WPC of gladde stenen tegels. Hoeveel water je daarbij verbruikt, kun je heel
eenvoudig zelf instellen. Zo maak je heel comfortabel en met respect voor de
ressources je outdoor-zone van een groezelig hoekje tot een stralende plek.

* In combinatie met de 2,5 Ah batterij op hout.
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18 V Kärcher Battery Power batterij
Voor een flexibeler gebruik, onafhankelijk van de stroomaansluiting.

Gelijkmatige reiniging
De achteruit roterende walsen zorgen niet alleen voor een gelijkmatige
en grondige reiniging, maar beschermen de gebruiker ook tegen opspattend water.

* Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TERRASREINIGER
TOEBEHOREN

600 – 800

Walsborstels
Hout

600

1.644-011.0

18

18/25

1.644-010.0

18

–

Walsborstels
Hout

Battery Power batterij

PCL 3-18 Battery Set
PCL 3-18

Walstoerental
(omw/min)

Batterijspanning (V)

Walsborstels voor de PCL 3-18
Onze originele walsborstels maken je draadloze terrasreiniger
nog veelzijdiger. Naar keuze om houten en WPC oppervlakken
of stenen tegels en oppervlakken met gesloten oppervlaktestructuur eenvoudig en grondig te reinigen. Door de gereedschaploze vervanging maak je je apparaat in een paar stappen
klaar voor gebruik en geef je je favoriete plekje snel de
WOW-factor terug.
Bestelnr.

Walsborstels
steenoppervlakken PCL
3-18
Bestelnr.: 2.644-340.0

Walstoerental
(omw/min)

PCL 4

Walsborstels
houtoppervlakken PCL
3-18
Bestelnr.: 2.644-339.0

1.644-000.0

Terrasreiniger (met kabel)

Max. prestaties per batterijlading (m²)**

Walsborstels voor de PCL 4
De originele walsborstels voor onze terrasreinigers met kabel
zijn eenvoudig en zonder gereedschap te verwisselen. Om versleten borstels te vervangen of om je PCL 4 met eenvoudige ingrepen voor nog meer doeleinden te kunnen gebruiken. Naar
keuze voor de perfecte reiniging van houten en WPC oppervlakken of voor het reinigen van alle stenen tegels en oppervlakken
met dichte oppervlaktestructuur.

Batterijlader

Walsborstels
steenoppervlakken PCL 4
Bestelnr.: 2.644-121.0

Motorvermogen
(W)

Walsborstels
houtoppervlakken PCL 4
Bestelnr.: 2.644-226.0

Met de terrasreiniger PCL 4 geef je de aankleding van je zonnige plekje dat is
gemaakt van hout, WPC of stenen tegels het WOW-effect terug, zonder dat je
rug of het materiaal schade oploopt. Met het batterijmodel PCL 3-18 ook op
alle plaatsen, waar geen stopcontact is.

Bestelnr.

Met onze originele walsborstels kun je simpel en zonder gereedschap je terrasreiniger nog breder inzetten of versleten borstels vervangen. Zodat er nog meer
oppervlakken mooi schoon worden en overal het WOW-effect terugkeert.

Batterij-terrasreiniger

■ Bij levering inbegrepen.

*
–

20

500 – 600

20

500 – 600

*Snellader.

** Maximaal vermogen met 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TUINGEREEDSCHAP

ALLES IN DE
GROENE ZONE!

 De beloning komt direct na het
werk: het WOW-effect na gedane
arbeid, wanneer alles klaar is,
straalt en geurt.

Minder groen
Het verschil tussen kruid en onkruid is een kwestie van smaak. Maar hey: jouw jungle, jouw
regels. En wanneer je het gras te lang, de heg te wild of de boom te onverzorgd vindt, hebben
wij een paar sterke ideeën om met wat minder groen juist meer WOW in je oase te brengen.
Meer groen
Het maakt niet uit of je op het balkon of in een privépark tuiniert: zonder water groeit er niets.
Daarom vind je bij ons talrijke ideeën om het kostbare nat, rekening houdend met je rug, zo
eenvoudig en efficiënt mogelijk naar de planten kunt brengen.
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WRE 18-55 Battery Set

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-ONKRUIDVERWIJDERAAR

Borsteltoerental: 2.300 -2.800 omw/min
Borsteldiameter: 180 mm
Borstelmateriaal: Nylon
Max. prestaties per batterijlading*: 15 m²
Bestelnr.: 1.445-245.0

Aluminium telescoopsteel
Maakt rechtop werken mogelijk, ongeacht de lichaamslengte.

Ruimtebesparend opbergen
Dankzij het geïntegreerde
ophangoog kan het apparaat
eenvoudig aan een haak op de
muur worden gehangen.

Zwenkbare reinigingskop
De hoek kan naar wens worden aangepast aan de verschillende reinigingssituaties en lichaamslengtes.

18 V Kärcher Battery
Power batterij
Het draadloze apparaat geeft
maximale bewegingsvrijheid.
Uitgerust met een 18 V Kärcher Battery Power batterij
biedt het apparaat maximale
bewegingsvrijheid.

ONKRUID VERGAAT NIET? ECHT WEL!

Parkeerstand
Als het werk onderbroken
wordt, kan het apparaat
veilig op de beschermkap
worden geplaatst.

Als je korte metten wilt maken met de verwildering op je paden en oppervlakken,
heb je aan de WRE 18-55 een sterke bondgenoot. Met de innovatieve borstelkop
verwijder je moeiteloos droog onkruid en mos uit voegen en van oppervlakken als
steen, tegels of beton. En dankzij het ergonomisch ontwerp en een sterke 18-V-batterij kan dat gewoon rechtopstaand, tot in de verste uithoek van je landgoed.
Ondersteunende geleidingshulp
De 360° draaibare halve bol van de vergrendeldop bevordert een optimale
krachtbesparende werkhouding. Daarbij
is het mogelijk om de borstel zonder
gereedschap te vervangen.

Innovatieve nylon borstels
Speciaal uitgelijnde nylon borstels met een hoog
borsteltoerental zorgen voor een effectieve verwijdering op oppervlakken van droog mos en
onkruid.**

In lengte verstelbare schouderriem
Om je rug te ontzien tijdens het
werken.

* Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
** Denk eraan dat het apparaat het onkruid alleen aan de oppervlakte verwijdert.
Het verwijdert niet de wortels.
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TUINGEREEDSCHAP
TOEBEHOREN VOOR DE BATTERIJ-ONKRUIDVERWIJDERAAR

Deze toebehoren maken het werk nog eenvoudiger en zorgen ervoor dat je met
je onkruidverwijderaar altijd ontspannen en trefzekerde beste resultaten
behaalt.

Borstelstrip verpakking
van 3 stuks WRE 18-55
Bestelnr.: 2.445-244.0

Schouderriem
Bestelnr.: 2.445-242.0
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Borstelstrip
WRE 18-55
Bestelnr.: 2.445-243.0

Zorgvuldige reinigingskracht
De speciaal uitgelijnde nylon borstels verwijderen effectief
droog mos en onkruid van oppervlakken. Als de borstel versleten is, kun je hem eenvoudig en zonder gereedschap vervangen door een nieuwe.

Lastdrager
De ergonomische schouderriem maakt het werk nog lichter
voor je. Overigens niet alleen met de onkruidverwijderaar,
maar ook met vele andere Kärcher-apparaten met batterij.
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PSU 4-18

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-DRUKSPROEIER

Max. werkdruk: 3 bar
Wateropbrengst: 30 l/u
Tankvolume: 4 l
Max. batterijduur per batterijlading*: tot 400 min
Bestelnr.: 1.445-300.0

NIEUW

Ruimtebesparende
sproeilanshouder
Voor het vastzetten van de
sproeilans bij het niet-gebruiken of opbergen.
18V Kärcher
Battery Power
Compatibel met het
Kärcher 18 V Battery
Power-platform.

Veelzijdige plantenverzorging
Vernevelen, bemesten, ongedierte bestrijden en onkruid
verwijderen – alles met een
apparaat.

Vergrendelbare sproeihendel
Voor ontspannen werken bij
continugebruik.

Instelbare sproeier
Traploos in te stellen van fijne
sproeinevel tot puntgerichte
waterstraal.
Telescoopspuitlans
Voor een groter bereik, te verlengen met 45 tot 75 cm.

SCHITTERENDE FANTASIE.
Bij druksproeiers was tot nu toe altijd de regel: “wie wil sproeien, moet pompen”.
Met de Kärcher PSU 4-18 hoeft dit moeizame werk niet meer gedaan te worden.
Gewoon het reservoir vullen, batterij plaatsen en vervolgens hoef je je alleen nog
maar met een fijne sproeinevel of juist een hardere straal te bekommeren om het
welzijn van je planten.
Bijvoorbeeld om voorzichtig kwetsbare stekjes te benevelen, gericht een beschermend middel toe te dienen of vloeibare mest aan te brengen. Of je nu een urban
jungle of een postzegeltuintje hebt – de PSU 4-18 wordt gegarandeerd een van je
favoriete tuinapparaten.

Geïntegreerde maatbeker
Altijd bij de hand in de
tankdop.

Transparante tank
In één oogopslag zien
hoeveel vloeistof er nog
in de 4-liter-tank zit.

Praktische schouderriem
Gewoon omhangen, ontspannen werken
en één hand vrij hebben.

* Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
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LMO 36-46 Battery Set

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-GRASMAAIER

Maaibreedte: 46 cm
Maaihoogte: 20 –70 mm
Volume grasopvangbak: 55 l
Max. prestaties per batterijlading*: 650 m²
Bestelnr.: 1.444-470.0

Push Assist
De Push Assist-functie zorgt voor
extra aandrijving op de achterwielen,
wat het maaien op hellingen makkelijker maakt.

Niveau-indicator
De praktische niveau-indicator geeft
aan wanneer de grasopvangbak
moet worden geleegd.

36 V Kärcher Battery
Power batterij
Voor maximale mobiliteit.
Bovendien kan de batterij
ook in andere 36-V-platformapparaten worden
gebruikt.

Geïntegreerde draaggreep
Voor het moeiteloos verplaatsen van de grasmaaier.

STIL EN KRACHTIG.
Zonder kabel en zonder benzine, zonder gerafelde grassprieten, maar met een
keurig maaibeeld, zo werken de grasmaaiers van Kärcher. In de uitvoeringen
wendbaar en licht met 18 Volt of krachtig voor hoge prestaties met 36 Volt.
Alle apparaten worden geleverd met een mulchkit.

Maaihoogte-instelling
Het mes is snel en eenvoudig op
5 verschillende grashoogtes in te
stellen.

2-in-1-maaisysteem
Het gemaaide gras kan in de
grasopvangbak worden opgevangen of via de mulchkit als
natuurlijke voeding over het
gazon worden verdeeld.

* Maximaal vermogen met 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-GRASMAAIER

In weinig tijd nette gazons maken lukt met de beide krachtige batterij-grasmaaiers van het 36 V Kärcher Battery Power-batterijplatform. Beide beschikken over grote maaibreedtes en ruime grasopvangbakken. De LMO 36-46
Battery heeft daarbij met een druk op de knop extra aandrijving voor bijzonder moeiteloos werken.

LMO 36-46 Battery Set
 ush Assist: extra aandrijving van het linker achterwiel met één druk op de
P
knop
Borstelloze motor voor een langere levensduur
Inclusief 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader 36 V Kärcher Battery Power

Bijna moeiteloos gaat het grasmaaien met de extreem wendbare en lichte batterij-grasmaaiers van het 18 V Kärcher Battery Power-batterijplatform. Het is
bijzonder prettig dat de maaiers ook eenvoudig over oneffen terrein te
manoeuvreren zijn en dankzij de inklapbare handgreep en grasopvangbak van
stof zeer ruimtebesparend kunnen worden opgeborgen.

LMO 18-36 Battery Set
 -traps centrale maaihoogteverstelling
4
Praktische niveau-indicator
Inclusief 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
18 V Kärcher Battery Power

Maaibreedte: 46 cm

Maaibreedte: 36 cm

Maaihoogte: 20 –70 mm

Maaihoogte: 30 –70 mm

Volume grasopvangbak: 55 l

Volume grasopvangbak: 45 l

Max. prestaties per batterijlading*: 650 m²

Max. prestaties per batterijlading**: 350 m²

Bestelnr.: 1.444-470.0

Bestelnr.: 1.444-421.0

LMO 36-40 Battery Set

LMO 18-33 Battery Set

 rasopvangbak met groot volume voor werken zonder onderbrekingen
G
Maaien tot de gazonrand dankzij gazonkammen
Inclusief 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
36 V Kärcher Battery Power

 -traps centrale maaihoogteverstelling bij het voorwiel
4
Praktische niveau-indicator
Inclusief 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
18 V Kärcher Battery Power

Maaibreedte: 40 cm
Maaihoogte: 20 –70 mm

Maaibreedte: 33 cm

Inhoud grasopvangbak: 50 l

Maaihoogte: 35 – 65 mm

Max. prestaties per batterijlading*: 550 m²

Volume grasopvangbak: 35 l

Bestelnr.: 1.444-450.0

Max. prestaties per batterijlading**: 250 m²
Bestelnr.: 1.444-401.0

   * Maximaal vermogen met 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
**Maximaal vermogen met 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
Alle apparaten zijn ook zonder batterij verkrijgbaar.
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TUINGEREEDSCHAP
TOEBEHOREN VOOR DE BATTERIJ-GRASMAAIER

Gerafelde grassprieten en oneffenheden zijn onmiskenbare tekenen van een bot
maaimes. Voordat je nog meer schade aan je gazon toebrengt, moet je het mes
vervangen. Bij onze batterij-maaiers gaat dat zonder gereedschap en in een paar
stappen.

Mes
LMO 18-33 Battery
Bestelnr.: 2.444-010.0

Mes
LMO 18-36 Battery
Bestelnr. 2.444-011.0

Maaimes voor 18-V-batterij-grasmaaier
Hoogwaardig staal, optimaal geslepen en een maaiblad
waarmee het gemaaide gras efficiënt in de grasopvangbak
terechtkomt. Voor jouw maaimachine is alleen het beste
goed genoeg. Het vervangen van het mes is eenvoudig zelf
te doen. Let er wel op, dat je het juiste mes aanschaft voor
jouw type maaier. De LMO 18-33 Battery heeft het mes
met een snijbreedte van 33 cm nodig, de LMO 18-36 Battery die van 36 cm.

Mes
LMO 36-40 Battery
Bestelnr.: 2.444-012.0

Mes
LMO 36-46 Battery
Bestelnr. 2.444-013.0

Maaimes voor 36-V-batterij-grasmaaier
De sterke 36-V-maaiers kunnen hun prestaties pas echt
laten zien met de juiste messen.
De LMO 36-40 Battery heeft er een van 40 cm nodig, dat
van de LMO 36-46 Battery is 46 cm lang. Beide messen
zijn van hoogwaardig staal en hebben een perfect geslepen
maaiblad en zijn zo ontworpen dat het gemaaide gras efficiënt in de grasopvangbak van je maaier terecht komt.
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LTR 36-33 Battery Set

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-GRASTRIMMER

Snoeidiameter: 28 -33 cm
Toerental: 7.000 omw/min
Draaddiameter: 2,0 mm
Max. prestaties per batterijlading*: 600 m
Bestelnr.: 1.444-351.0

Ergonomisch greepdesign
De zachte twee-handengreep zorgt voor een prettige grip, ook als het trimmen wat langer duurt.

Afneembare steel
Maakt het vervoer makkelijker en spaart ruimte bij het
opbergen.

Verstelbare snoeidiameter
Maakt het trimmen van
gras in de hoeken en op
smalle plekken eenvoudiger.

DE KRACHTPATSER VOOR EEN VERZORGD
GAZON.
In elke tuin zijn er plekjes waar je met de grasmaaier maar moeilijk bij kan. Met
een van onze grastrimmers is dat opgelost. Daarmee maai je het groen efficiënt
tot aan de rand van het gazon zonder je rug te belasten. En dankzij de automatische draadverlenging is niet alleen het gras, maar ook het maaidraad altijd
perfect op lengte.

Traploze
snelheidsregeling
De prestaties van de trimmer
kunnen worden aangepast aan
de toepassing dankzij een snelheidsregelaar op de handgreep.

36 V Kärcher Battery Power batterij
De krachtige extra batterij beschikt over een
LCD-display met Real Time Technology en
kan zo nodig ook in andere apparaten van
het Kärcher 36 V Kärcher Battery Power-batterijplatform worden gebruikt.

Praktische plantenbeschermende
beugel
Voorzichtig trimmen langs bloemperken en bomen, zonder de planten te beschadigen.

Efficiënt maaisysteem met automatische draadverlenging
De gedraaide draad zorgt voor een nauwkeurige snede, is
zeer geluidsarm en heeft dankzij de automatische aanpassing altijd de perfecte lengte.

In lengte verstelbare schouderriem
Om je rug te ontzien tijdens het
werken.

* Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-GRASTRIMMER

De batterij-grastrimmers van het 18 V Kärcher Battery Power-batterijplatform
beloven lichter werk: een draaibare trimmerkop zorgt voor strakke gazonranden.
De lichtgewicht LTR 18-25 Battery doet zijn werk goed, waarbij Multitalent LTR
18-30 Battery met zijn extra zwenkbare trimmerkop en telescoopsteel bijzonder flexibel is. Echt hardnekkige wildgroei wordt stevig aangepakt met de krachtige LTR 36-33 Battery.

LTR 36-33 Battery Set
Traploze snelheidsregeling
Praktische plantenbeschermende beugel
Met schouderriem om tijdens het werken je rug te ontzien
Inclusief 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
36 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set
Lichtgewicht
Draaibare trimmerkop zorgt voor strakke gazonranden
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en standaard
oplader 18 V Kärcher Battery Power

Snoeidiameter: 28 -33 cm

Snoeidiameter: 25 cm

Toerental: 7.000 omw/min

Toerental: 9.500 omw/min

Draaddiameter: 2,0 mm

Draaddiameter: 1,6 mm

Max. prestaties per batterijlading*: 600 m

Max. prestaties per batterijlading**: 300 m

Bestelnr.: 1.444-351.0

Bestelnr.: 1.444-301.0

LTR 18-30 Battery Set
Ergonomische kantelhoekverstelling
Praktische plantenbeschermende beugel
Draaibare trimmerkop zorgt voor strakke gazonranden
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
18 V Kärcher Battery Power
Snoeidiameter: 30 cm
Toerental: 7.800 omw/min
Draaddiameter: 1,6 mm
Max. prestaties per batterijlading**: 350 m
Bestelnr.: 1.444-311.0

   * Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
**Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
Alle apparaten zijn ook zonder batterij verkrijgbaar.
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TUINGEREEDSCHAP
TOEBEHOREN VOOR DE BATTERIJ-GRASTRIMMER

De Kärcher batterij-grastrimmer: echt sterk en dubbel veelzijdig. Met de nauwkeurige trimmerdraden maak je strakke randen langs je gazon. Als je de
draadspoel verwisselt voor het optioneel verkrijgbare trimmermes, is ook de
sterke wildgroei aan de beurt – zo breng je de wildernis heel eenvoudig terug in
het gareel.

Draadspoel
LTR 18 Battery
Bestelnr. 2.444-014.0

Draadspoel verpakking
3 st. LTR 18 Battery
Bestelnr. 2.444-016.0

Draadspoelen voor 18-V-trimmers
De gedraaide snijdraad met een diameter van 1,6 mm garandeert nauwkeurig en geluidsarm maaien, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zowel enkel met deksel of in de handige
verpakking van drie stuks, alle draadspoelen hebben een automatische verlenging en zijn eenvoudig zonder gereedschap te
verwisselen.

Draadspoel
LTR 36 Battery
Bestelnr. 2.444-015.0

Draadspoel verpakking
3 st. LTR 36 Battery
Bestelnr. 2.444-017.0

Draadspoelen voor 36-V-trimmers
Geluidsarm, nauwkeurig en bijzonder krachtig: de draadspoelen
met gedraaid snijdraad en 2,0 mm diameter. Door de automatische verlenging heeft de draad altijd de ideale lengte, zodat je
ook bij moeilijk toegankelijke plekken altijd de beste resultaten
kunt behalen.

Trimmermessen in dubbelverpakking LTR Battery
Bestelnr. 2.444-022.0
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Trimmermes
De robuuste trimmermessen met dubbel lemmet kunnen eenvoudig zonder gereedschap aan alle 18-V- of 36-V-batterij-grastrimmers van Kärcher worden gemonteerd – en zo ook
de sterke wildgroei effectief terugdringen.
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HGE 36-60 Battery Set

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-HEGGENSCHAREN

Kniplengte: 60 cm
Tandafstand: 26 mm
Gewicht zonder accessoires: 3,3 kg
Max. prestaties per batterijlading*: 600 m
Bestelnr.: 1.444-251.0

2-traps snelheidsregeling
Afhankelijk van het gebruik kan worden
gewisseld tussen maximale snelheid en
maximaal vermogen.

Draaibare handgreep
De handgreep kan in 5 verschillende posities worden
gezet. Voor een ergonomische hantering.

Zaagfunctie
In het voorste gedeelte van
de batterij-heggenschaar kunnen ook dikkere takken probleemloos worden gesnoeid.

EEN WEG DOOR DE HEG BANEN.
Als de haag hoger wil, dan moet de tuinier dat ook. Zowel bij het vorm- als
terugsnoeien, met de snoeikam of de snelheidsregeling, de batterij-aangedreven
18-V- en 36-V-heggenscharen van Kärcher zorgen altijd voor een perfect snoeiresultaat.

Lasergesneden en diamantgeslepen mes
Voor een zuiver en nauwkeurig
snoeiresultaat.

Zaagbladbeschermer
De geïntegreerde zaagbladbeschermer beschermt het mes
en voorkomt beschadigingen
aan gebouwen en vloeren.

36 V Kärcher Battery
Power batterij
LCD-display met Real Time
Technology. En genoeg batterijduur voor het bijwerken
van wel 600 m heg.

Snoeikam
Zorgt ervoor dat het
snoeimateriaal vóór en
niet in de heg belandt.

* Max. vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-HEGGENSCHAREN

Als perceelomheining, privacybescherming of als decoratie. Het maakt niet uit
waarvoor de haag of de struiken dienen, de bijzonder handige batterij-heggenscharen van Kärcher brengen ze moeiteloos en messcherp in vorm.

HGE 36-60 Battery Set
2-traps snelheidsregeling
Draaibare handgreep
Snoeikam
Inclusief 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
36 V Kärcher Battery Power

HGE 18-45 Battery Set
Diamantgeslepen messen
Ergonomisch greepdesign
Lichtgewicht
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en standaard
oplader 18 V Kärcher Battery Power

Kniplengte: 60 cm
Tandafstand: 26 mm

Kniplengte: 45 cm

Messnelheid stand 1: 2.700 sneden/min

Tandafstand: 18 mm

Messnelheid stand 2: 760 sneden/min

Messnelheid: 2.700 sneden/min

Max. prestaties per batterijlading*: 600 m

Max. prestaties per batterijlading**: 250 m

Bestelnr.: 1.444-251.0

Bestelnr.: 1.444-231.0

HGE 18-50 Battery Set
Draaibare handgreep
Snoeikam
Zaagfunctie
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
18 V Kärcher Battery Power
Kniplengte: 50 cm
Tandafstand: 22 mm
Messnelheid: 2.700 sneden/min
Max. prestaties per batterijlading**: 325 m
Bestelnr.: 1.444-241.0

   * Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
**Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
Alle apparaten zijn ook zonder batterij verkrijgbaar.
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PHG 18-45 Battery

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-TELESCOOP-HEGGENSCHAAR

Kniplengte: 45 cm
Tandafstand: 18 mm
Snijkophoek: 115°
Max. prestaties per batterijlading*: 250 m
Bestelnr.: 1.444-210.0

18 V Kärcher Battery Power
De telescoop-heggenschaar kan
worden gebruikt met de 18 V
Kärcher Battery Power batterij.

Kantelbare snijkop
De snijkop kan tot 115° in 4 standen
kantelen. Voor het probleemloos
snoeien van verschillende heggencontouren.

Diamantgeslepen messen
Voor een zuiver en nauwkeurig snoeiresultaat.

GROEIT MET ELKE HOOGTE MEE.
Het kan ook zonder draad: met de batterij-telescoop-heggenschaar PHG 18-45
Battery. Met kantelbare snijkop kunnen alle snoeiwerkzaamheden gewoon vanaf
de grond worden uitgevoerd. Ideaal bij hoge en brede hagen.

Zaagfunctie
Met het voorste gedeelte
van de telescoop-heggenschaar kunnen ook dikkere takken probleemloos
worden gesnoeid.

Zaagbladbeschermer met geïntegreerd ophangoog
Beschermt het mes en voorkomt beschadigingen
aan gebouwen en vloeren. En dankzij het ophangoog kan de snijkop eenvoudig aan de muur worden opgehangen.

Verlengstuk
Voor het snoeien van bijzonder hoge
hagen van max. 4 meter. Dankzij de
snelschroefsluiting snel te monteren en
demonteren.
Ideaal om ruimtebesparend op te bergen.

Praktische schouderriem
Optimale gewichtsverdeling en geen
vermoeide armen en schouders. Ideaal
bij langdurig gebruik.

* Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
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GSH 18-20 Battery

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-GRAS- EN HEGGENSCHAAR

Kniplengte heggenschaar: 20 cm
Tandafstand heggenschaar: 10 mm
Snijbreedte grasschaar: 12 cm
Max. prestaties per batterijlading*: 650 m (gras), 450 m (heg)
Bestelnr.: 1.444-200.0

Met rubber beklede handgreep
Maximaal comfort met ergonomische greepzone.

18 V Kärcher Battery
Power
De grasschaar kan worden gebruikt met de
18V Kärcher Battery
Power batterij.

Diamantgeslepen messen
met dubbelzijdige mesbladen
Voor een zuiver en nauwkeurig snoeiresultaat.
Zaagbladbescherming (heggenschaar)
Met geïntegreerd ophangoog voor ruimtebesparend
opbergen.

HET FIJNE WERK LICHT GEMAAKT.
De compacte 2-in-1-hulp: de batterij-grasschaar is bestemd voor het knippen van
gazonranden rondom het huis, bloemperken, moestuinen of het terras en de heggenschaar maakt het inkorten en modelleren van heggen heel eenvoudig.

Mesvervangen zonder gereedschap
Het eenvoudige schroefsysteem
zorgt voor het probleemloos wisselen tussen heggen- en grasmessen.

Grasmes
Kan op elk moment met behulp van het
schroefsysteem op de gras- en heggenschaar worden gemonteerd.

Veiligheidsvergrendeling
Voorkomt een onverhoopt starten van de
gras- en heggenschaar.

* Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
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CNS 36-35 Battery

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-KETTINGZAGEN

Zaagblad: 35 cm
Kettingsnelheid: 21 m/s
Olietank: 190 ml
Max. prestaties per batterijlading*: 100 sneden
Bestelnr.: 1.444-050.0

36 V Kärcher Battery Power
De kettingzaag kan worden
gebruikt met de 36 V Battery
Power batterij van Kärcher.

Terugslagbeveiliging
De ketting wordt bij
een terugslageffect
onmiddellijk gestopt.

ECHT STERK EN EXTREEM HANDZAAM.
De CNS 36-35 Battery is dankzij de mogelijkheid om de ketting te spannen
zonder gereedschap en de automatische kettingsmering niet alleen voor beginners de perfecte kettingzaag. Met goed geleide krachtoverdracht, hoge kettingsnelheid en een lang zwaard wordt het terreinonderhoud steevast een plezierproject. De borstelloze motor verlengt namelijk niet alleen de batterijduur,
maar ook de levensduur van de batterij-aangedreven motorzaag.

Ketting spannen zonder gereedschap
Moeiteloos spannen
van de ketting middels draaiknop.

Veiligheidsvergrendeling
Voorkomt een onverhoopt starten
van de batterij-kettingzaag.

Automatische kettingsmering
Voor een onderhoudsvrij
gebruik van de batterij-kettingzaag. Daarnaast kan het
oliepeil via een transparant
kijkglas worden gecontroleerd.
Klauwaanslag
Veilige geleiding en
nauwkeurige zaagsneden door de kettingzaag
te fixeren op het te
zagen gedeelte.

* Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
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PSW 18-20 Battery

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-TELESCOPISCHE KETTINGZAAG

Zaagblad: 20 cm
Kettingsnelheid: 5,5 m/s
Max. lengte: 2,90 m
Max. prestaties per batterijlading*: 80 sneden
Bestelnr.: 1.444-010.0

18 V Kärcher Battery Power
De telescoopzaag kan worden
gebruikt met de 18 V Battery
Power batterij van Kärcher.
Automatische
kettingsmering
Voor een onderhoudsarm
gebruik van de telescoopzaag. Daarnaast kan het
oliepeil via een transparant
kijkglas worden gecontroleerd.

VOOR DE ALLERHOOGSTE EISEN.
Waar kettingzagen hoogtevrees krijgen, komt de batterij-telescoopzaag van
Kärcher volledig tot zijn recht. Hiermee kunnen tot 4 meter hoge en moeilijk te
zagen dikke takken gemakkelijk en veilig worden afgezaagd.

Kettingspanner
Makkelijk bereikbare schroef voor
het spannen van de ketting.

Verlengstuk
Met het licht fiberglas-verlengstuk kunnen takken tot
op een hoogte van 4 meter
probleemloos worden
gezaagd.

Stabiliteitshaak
Zorgt voor een veilig
en nauwkeurig
zagen van takken.

Veiligheidsvergrendeling
Voorkomt een onverhoopt starten van de
telescoopzaag.

Snelschroefkoppeling
De telescoopzaag kan in 3
delen uiteen worden genomen
en daardoor handig worden
opgeborgen.

Praktische schouderriem
Optimale gewichtsverdeling en geen
vermoeide armen en schouders. Ideaal
bij langdurig gebruik.

* Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
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TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-KETTINGZAGEN

Boomverzorging, snoeien van de kruin, brandhout maken... de kettingzagen
van Kärcher kunnen het allemaal. Daarbij zijn ze bijzonder gebruiksvriendelijk
en hebben een kettingsnelheid van topklasse.

CNS 36-35 Battery
Ideaal voor krachtige toepassingen: snoeien van dikke takken,
brandhout zagen, kleine bomen vellen
Borstelloze motor voor een langere levensduur
Batterij en oplader 36 V Kärcher Battery Power worden niet
meegeleverd

PSW 18-20 Battery
 ptimaal voor de hoge boomverzorging (snoeien van de kruin)
O
Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet
meegeleverd
Zaagblad: 20 cm

Zaagblad: 35 cm

Kettingsnelheid: 5,5 m/s

Kettingsnelheid: 21 m/s

Max. lengte: 2,90 m

Olietank: 190 ml

Max. prestaties per batterijlading**: 80 sneden

Max. prestaties per batterijlading*: 100 sneden

Bestelnr.: 1.444-010.0

Bestelnr.: 1.444-050.0

CNS 18-30 Battery
Ideaal voor lichte boomverzorging: snoeien van dunnere takken,
brandhout zagen
Borstelloze motor voor een langere levensduur
Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet
meegeleverd
Zaagblad: 30 cm
Kettingsnelheid: 10 m/s
Olietank: 200 ml
Max. prestaties per batterijlading**: 35 sneden
Bestelnr.: 1.444-001.0

   * Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
**Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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TLO 18-32 Battery

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-TAKKENSCHAAR

Snijkracht: 250 Nm
Totale lengte: 0,91 m
Max. prestaties per batterijlading*: 375 sneden**
Gewicht zonder accessoires: 2,4 kg
Bestelnr.: 1.444-020.0

Bypass-bladmes
Snoeit bijzonder vers
hout nauwkeurig en
zorgvuldig.

Takkenhaak
Ideaal voor het naar beneden
trekken van reeds gesnoeide,
losse takken.

Hoog bereik
Ook hogerliggende takken kunnen probleemloos worden bereikt.

TAKKEN SNOEIEN MET ÉÉN DRUK OP DE
KNOP.
Nog nooit was takken snoeien zo eenvoudig: met de batterij-takkenschaar en
zijn hoogwaardige bypass-mesbladen, kunnen takken met een diameter tot 3
cm eenvoudig zonder krachtinspanning worden gesnoeid - ook als ze moeilijk
te bereiken zijn.

Veiligheidsvergrendeling
voorkomt een onverhoopt starten
van de takkenschaar.

Met rubber beklede
handgreep
Voor maximaal comfort, met
name bij langdurig gebruik.

18 V Kärcher Battery Power
De takkenschaar kan worden
gebruikt met de 18 V Battery
Power-batterij van Kärcher.

   * Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
** Diameter takken: 3 cm.
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LBL 4 Battery Set

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-BLADBLAZER EN -ZUIGER

Luchtsnelheid: max. 250 km/u
Luchtdebiet: max. 330 m³/u
Vermogensregeling: 2-traps
Max. prestaties per batterijlading*: 550 m²
Bestelnr.: 1.444-160.0

Vertrouwde Kärcher Power
De luchtdoorstroming en luchtsnelheid zijn perfect op elkaar
afgestemd en zorgen voor een
krachtige en efficiënte verwijdering van bladeren, groenafval en
vuil rondom het huis.
2 standen
vermogensregeling
Afhankelijk van de zwaarte
van de reinigingstaak kan
worden gekozen tussen
maximale batterijduur of
maximaal vermogen.

Werken zonder vermoeid
te raken
De perfecte balans en het
ergonomisch ontwerp van
het apparaat maken langer
gebruik mogelijk zonder
vermoeid te raken.

Ruimtebesparend opbergen
Zo nodig kan de blaaspijp eenvoudig worden verwijderd en
apart worden opgeborgen.

ONTBLADERD.
Het gekleurde herfstblad is prachtig om te zien, zolang het aan de bomen
hangt. Een windstoot later ligt het op je pad en je terrein – en dan heb je
heel wat werk te doen. Met de batterij-bladblazer LBL 4 gaat dat duidelijk
veel effectiever en krachtbesparender dan met de bezem en hark. Met een
luchtsnelheid van 250 km/u en de krachtige 36 V Kärcher Battery Power
batterij blaas je al die lastige bladeren net zo lang weg totdat het WOW-effect wat daaronder zit weer te voorschijn komt.
Afneembaar plat mondstuk
Voor een nauwkeurige en punctuele reiniging.
Geïntegreerde schraper voor het losmaken
van natte bladeren en vastzittend vuil.

36 V Kärcher Battery
Power batterij
De krachtige 36 V Kärcher Battery
Power batterij biedt de gebruiker
volledige bewegingsvrijheid en
kan zo nodig ook in andere apparaten van het 36 V Kärcher Battery Power-batterijplatform worden gebruikt.

* Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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BLV 36-240 Battery

TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-BLADBLAZER EN -ZUIGER

Zuigmodus luchtsnelheid: max. 130 km/u
Blaasmodus luchtsnelheid: max. 240 km/u
Mulchverhouding: 10 : 1
Max. prestaties per batterijlading* zuigmodus: 75 l
Bestelnr.: 1.444-170.0

Variabele
toerentalregeling
Keuze tussen maximaal
vermogen en maximale
batterijduur.

Twee-handen-greep
Vereenvoudigt de hantering door
een betere gewichtsverdeling.

36 V Kärcher
Battery Power
De bladzuiger kan worden
gebruikt met de 36 V Battery Power batterij van
Kärcher.

Rotor van metaal
Verbetert de hakselprestaties en verhoogt de levensduur van het apparaat.

Selectieknop
Snel en eenvoudig instellen van zu
gen, blazen of beide gecombineerd

Afneembare zuig- en blaaspijp
Voor comfortabeler werken.

EEN COMPLEET OPRUIMLEGER IN ÉÉN
APPARAAT.
De batterij-aangedreven bladzuiger BLV 36-240 Battery blaast, zuigt en hakselt
groenafval in een oogwenk weg. Met wel 240 km/u verwijdert hij zelfs natte bladeren, gras- en heggenafval en transporteert het in kleine stukjes naar de geïntegreerde bladopvangzak met extra veel opvangvolume.
Afneembaar plat mondstuk
Dankzij de gerichte luchtstroom
van het platte mondstuk kunnen
zelfs vochtige bladeren worden
verwijderd.

Geleiderollen
Minder inspanning,
omdat je de bladblazer
niet omhoog hoeft te
houden.

Groot
Inhoud bladvangzak
Een 45 liter bladvangzak
zorgt voor lang en onderbrekingsvrij zuigen van
bladeren.

In lengte verstelbare schouderriem
Om je rug te ontzien tijdens het
werken.
* Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij,
batterij niet meegeleverd.
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TUINGEREEDSCHAP
BATTERIJ-BLADBLAZER EN -ZUIGER

Groenafval is er het hele jaar door. In het voorjaar bloesemblaadjes, in de zomer
haag- en grasafval en in de herfst de bladeren van de bomen. De bladzuigers en
bladblazers van Kärcher verwijderen dat in elk jaargetijde efficiënt en betrouwbaar. Ook het vuil rondom het huis. De clou is: de bladzuigers hakselen alles in
kleine stukjes en produceren zo bovendien duurzame mest.

LBL 4 Battery Set

BLV 36-240 Battery

2 vermogensstanden
Afneembaar plat mondstuk met geïntegreerde schraper
Inclusief 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en snellader
36 V Kärcher Battery Power

Luchtsnelheid: max. 250 km/u

Zuigmodus luchtsnelheid: max. 130 km/u

Luchtdebiet: max. 330 m³/u

Blaasmodus luchtsnelheid: max. 240 km/u

Max. prestaties per batterijlading*: 550 m²

Max. vermogen per batterijlading zuigmodus*: 75 l

Bestelnr.: 1.445-160.0

Bestelnr.: 1.444-170.0

LBL 2 Battery Set

BLV 18-200 Battery

 uimtebesparend opbergen dankzij bajonetsluiting op blaaspijp
R
Afneembaar plat mondstuk met geïntegreerde schraper
Inclusief 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij en
standaard oplader 18 V Kärcher Battery Power

 et Turbo Boost voor een extra brok vermogen
M
Groter draagcomfort door ergonomische twee-handen-greep
Borstelloze motor voor een langere levensduur
Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet
meegeleverd

Luchtsnelheid: max. 210 km/u

Zuigmodus luchtsnelheid: max. 130 km/u

Luchtdebiet: max. 220 m³/u

Blaasmodus luchtsnelheid: max. 200 km/u

Max. vermogen per batterijlading**: 400 m²

Max. vermogen per batterijlading zuigmodus**: 45 l

Bestelnr.: 1.445-110.0

Bestelnr.: 1.444-100.0

Alle apparaten op deze pagina zijn ook zonder batterij verkrijgbaar.
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 erken zonder vermoeid te raken door afzonderlijk af te nemen
W
zuig- en blaaspijp
Duurzame rotor van metaal
Borstelloze motor voor een langere levensduur
Batterij en oplader 36 V Kärcher Battery Power worden niet
meegeleverd

   * Maximaal vermogen met 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
**Maximaal vermogen met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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36/50

15

2.300 –2.800

180

LMO 36-46 Battery

1.445-472.0

36

–

LMO 36-40 Battery Set

1.444-450.0

36

36/50

LMO 36-40 Battery

1.444-452.0

36

–

LMO 18-36 Battery Set

1.444-421.0

18

18/50

LMO 18-36 Battery

1.444-420.0

18

–

LMO 18-33 Battery Set

1.444-401.0

18

18/50

LMO 18-33 Battery

1.444-400.0

18

–

46

20 –70

55

46

20 –70

55

550

18,6

40

20 –70

50

550

18,6

40

20 –70

50

350

13,3

36

30 –70

45

350

13,3

36

30 –70

45

250

11,6

33

35 – 65

35

–

250

11,6

33

35 – 65

35

**

600

2,7

28 –33

7.000

2,0

600

2,7

28 –33

7.000

2,0

350

2,5

30

7.800

1,6

350

2,5

30

7.800

1,6

300

1,6

25

9.500

1,6

300

1,6

25

9.500

1,6

Schouderriem

36

–

**

Draadspoel

36/25

–

Draaddiameter (mm)

36

**

Toerental (omw/min)

1.444-351.0

–

Snoeidiameter (cm)

0,45 – 0,75

**

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

Telescopische spuitlans
(m)

4

–

Max. prestaties per
batterijlading (m)***

Tankinhoud (l)

30

**

Batterijlader

Wateropbrengst (l/u)

3

Battery Power batterij

Max. werkdruk
(bar)

400

Batterijspanning (V)

Max batterijduur
(min)***

18

Bestelnr.

Batterijspanning (V)

1.445-300.0

Schouderriem

Bestelnr.

–

Batterij-grastrimmer
■

LTR 36-33 Battery Set
LTR 36-33 Battery

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen.

* standaard oplader.

** Snellader.

*** Maximaal vermogen met 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
**** Maximaal vermogen met 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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18,4
18,4

Batterij-grasmaaier
*

Batterij-druksproeier
PSU 4-18

650
650

Mulchkit

36

Inhoud grasopvangbak

1.444-470.0

Maaihoogte (mm)

LMO 36-46 Battery Set

Maaibreedte (cm)

180

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

–

2.300 –2.800

Max. prestaties per batterijlading (m²)****

18

15

Batterij-onkruidverwijderaar

Batterijlader

1.445-244.0

Battery Power batterij

■

Batterijspanning (V)

WRE 18-55

Bestelnr.

18/25

Borstel
(2 stuks)

18

Borsteldiameter (mm)

1.445-245.0

Toerental
(omw/min)

Battery Power batterij

■

Max. prestaties per batterijlading (m²)***

Batterijspanning (V)

WRE 18-55 Battery Set

Batterijlader

Bestelnr.

HET GRONDPERSONEEL
IN DE BUITENLUCHT.

1.444-350.0

LTR 18-30 Battery Set

1.444-311.0

18

18/25

LTR 18-30 Battery

1.444-310.0

18

–

LTR 18-25 Battery Set

1.444-301.0

18

18/25

LTR 18-25 Battery Set

1.444-300.0

18

–

–
**
–
.

–

*

+

.

.

.

.

–

.

–

.

–

.

–
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2.700

HGE 18-45 Battery Set

1.444-231.0

18

18/25

HGE 18-45 Battery

1.444-230.0

18

–

1.444-210.0

18

250

4,2

45

18

2.700

2,9

36

100

4,3

35

21

CNS 18-30 Battery

1.444-001.0

18

35

3,2

30

10

Batterij-kettingzaag

3,8

20

5,5

2,9

Batterij-telescoopzaag
PSW 18-20 Battery

10

12

.

.

1.444-020.0

18

375

2,4

250

0,91

Takkenhaak

Totale lengte (m)

20

.

Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

.

Heggenschaar

Snijbreedte
grasschaar (cm)

1,4

Grasmes

Tandafstand heggenschaar (mm)

Max. prestaties per
batterijlading (m)***

Kniplengte heggenschaar (cm)

Batterijspanning (V)

Heg: 450
gras: 650

.

Snijkracht (Nm)

.

Schouderriem

80

Kettingolie

18

Zaagketting

1.444-010.0

Kettingbescherming

Max. lengte incl.
verlengstuk (m)

–
–

Gewicht zonder toebehoren(kg)

2.700
2.700

Kettingsnelheid
(m/s)

18
18

Zaagblad (cm)

45
45

Max. prestaties per
batterijlading
(sneden)***

2,5
2,5

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

250
250

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

Bestelnr.

18

.

Batterij en oplader 18 V en 36 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

1.444-200.0

.

.

Batterijspanning (V)

*

–

.

.

.

Max. prestaties
per batterijlading
(snede,
Ø tak: 5 cm)**

.

.

Bestelnr.

–

.

Batterijspanning (V)

**

.

Bestelnr.

.

.

Schouderriem

–

Snoeikam

.

Batterij-telescoop-heggenschaar
PHG 18-45 Battery

Kettingolie

22

–

1.444-050.0

Zaagketting

50

18

Batterij-heggenscharen

Kettingbescherming

2,9

1.444-240.0

Kettingsnelheid
(m/s)

325

HGE 18-50 Battery

Zaagblad (cm)

2.700

Gewicht zonder toebehoren(kg)

22

18/25

Max. prestaties
per batterijlading
(snede,
Ø stam: 10 cm)**

50

18

Batterijspanning (V)

2,9

1.444-241.0

Bestelnr.

Messnelheid
(sneden/min)

325

HGE 18-50 Battery Set

CNS 36-35 Battery

Snoeikam

Tandafstand (mm)

2.700/760

–

Max. lengte incl.
verlengstuk (m)

Kniplengte (cm)

26

36

Messnelheid
(sneden/min)

Gewicht zonder toebehoren(kg)

60

1.444-250.0

Tandafstand (mm)

Max. prestaties per
batterijlading (m)***

3,3

HGE 36-60 Battery

Kniplengte (cm)

600

36/25

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

2.700/760

Battery Power
batterij

26

36

Max. prestaties per
batterijlading (m)***

60

Batterijspanning (V)

3,3

1.444-251.0

Batterijspanning (V)

600

Bestelnr.

**

HGE 36-60 Battery Set

Bestelnr.

Batterijlader

ZUIVERE SNEDE.

Batterij-takkenschaar
TLO 18-32 Battery

.

Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

Batterij-gras- en heggenschaar
GSH 18-20 Battery

.

.

Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.
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■ Bij levering inbegrepen.

* standaard oplader.

** Snellader.

*** Maximaal vermogen met 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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250

330

550

2,2

250

330

400

2,0

210

220

–

400

2,0

210

220

–

Regeling van
snelheid

Plat mondstuk
incl. schraper

Max. luchtdebiet
(m³/u)

2,2

Blaaspijp

Max. luchtsnelheid
(km/u)

550

Snelheidsregeling

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

Max. vlakvermogen
per batterijlading
(m²)***

Batterijlader

Battery Power
batterij

Batterijspanning (V)

Bestelnr.

PAD VRIJ,
BLADEREN WEG.

Batterij-bladblazer

18

18/25

LBL 2 Battery

1.445-100.0

18

–

.

*

–

BLV 36-240 Battery

1.444-170.0

36

75

550

4,2

240

130

BLV 18-200 Battery

1.444-100.0

18

45

425

3,5

200

130

.

.

.

–

.

.

–

.

.

Schouderriem

1.445-110.0

.

2

.

Afneembare geleidingsrollen

LBL 2 Battery Set

–

2

.

Afneembaar plat
mondstuk

–

Max. luchtsnelheid
zuigmodus (km/u)

36

Max. luchtsnelheid
blaasmodus (km/u)

1.445-150.0

**

Gewicht zonder
toebehoren(kg)

LBL 4 Battery

.

Max. prestaties
per batterijlading
blaasmodus (m²)***

36/25

Max. prestaties per
batterijlading zuig
modus (l)***

36

Batterijspanning (V)

1.445-160.0

Bestelnr.

LBL 4 Battery Set

Batterij-bladzuiger
.

.

.

–

.

.

Batterij en oplader Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

■ Bij levering inbegrepen.

* standaard oplader.

** Snellader.

*** Maximaal vermogen met 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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VEEGMACHINES

VUIL,
MAAK PLAATS!

 Geen pijn meer in de onderrug of
last van vermoeide armen.
Met mijn nieuwe veger is vegen
gewoon leuk!

Vegen zonder zorgen.
Sorry beste fysiotherapeuten, yogaleraren en producenten van warmtepleisters. Vegen levert niet
langer rugproblemen op, het is nu een fluitje van een cent. Met onze veegmachines worden het
erf en het tuinpad moeiteloos schoon. Dat gaat niet alleen makkelijker, maar ook nog vijf keer
sneller dan met een bezem.
Rijden is goed.
Rijden is beter dan vegen. En comfortabeler. Daar zorgen bijvoorbeeld de in hoogte verstelbare
en kantelbare duwbeugels voor. Zo heb je de machine altijd goed onder controle. En ook over de
opname van het vuil is nagedacht: bij het vegen wordt het vuil direct naar het reservoir geleid,
die vervolgens eenvoudig kan worden afgenomen en geleegd. Zonder ook maar het minste contact met het vuil.
240
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S 6 Twin
Oppervlakteprestatie: max. 3.000 m²/u
Werkbreedte: 860 mm
Veegafvalcontainer: 38 l
Aantal zijbezems: 2
Bestelnr.: 1.766-460.0

Prettig in elk seizoen
Het thermisch ommantelde handgreepgedeelte van de duwbeugel
zorgt ook bij kouder weer voor
een aangename temperatuur van
de handgreep.

Vriendelijk voor uw rug
Uitschuifbare duwbeugel,
lichaamshouding vriendelijk
verstelbaar in 2 standen.

Geen gereedschap nodig
Dankzij de vergrendeling is het
monteren en ombouwen zeer
eenvoudig, er zijn geen lastige
schroeven.

Instelbare borsteldruk
In hoogte verstelbare zijbezem
voor het perfect reinigen op
alle ondergronden.

HET PERFECTE SEIZOEN OM TE VEGEN IS:
ALTIJD.
Bloesemblaadjes in het voorjaar, zand in de zomer, afgevallen bladeren in het
najaar en strooisel in de winter, zo is er het hele jaar door wel wat te vegen. Dat
doe je bij voorkeur efficiënt en zonder je rug te belasten met de veegmachines
van Kärcher, de effectieve grondtroepen voor snelle opruimwerkzaamheden.

Echt goed schoon
tot aan de randen
Twee robuuste zijbezems staan
garant voor maximale werkbreedte
en perfecte vuilopname tot aan de
randen.
Geen contact met het vuil
Eenvoudig uitnemen, meenemen en legen van het
vrijstaande vuilreservoir.

242

Ruimtebesparende
opslag
Opstapje voor makkelijk
rechtop zetten en op te
bergen, alles zonder te
bukken.
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VEEGMACHINES

Verschillende apparaten, één missie: alles snel schoon zonder stress. Belangrijkste
verschillen:
de grootte van de reservoirs (20 l of 38 l) evenals de hoogteverstelling van de
duwbeugel en zijbezems.

S 6 Twin
Ideaal voor grotere buitenoppervlakken
2 grote zijbezems voor een grotere werkbreedte
Instelbare borsteldruk
Thermo-handgreep op duwbeugel

Ideaal voor grotere buitenoppervlakken
2 grote zijbezems voor een grotere werkbreedte
Thermo-handgreep op duwbeugel
2-in-1 versie: inclusief 2 zijborstels voor natte omstandigheden

Oppervlakteprestatie: max. 3.000 m²/u

Oppervlakteprestatie: max. 2.400 m²/u

Werkbreedte: 860 mm

Werkbreedte: 680 mm

Veegafvalcontainer: 38 l

Veegafvalcontainer: 20 l

Bestelnr.: 1.766-460.0

Bestelnr.: 1.766-360.0 / 1.766-365.0

S6

S4

Ideaal voor grotere buitenoppervlakken
1 grote zijbezem voor een grotere werkbreedte
Instelbare borsteldruk
Thermo-handgreep op duwbeugel
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S 4 Twin (2-in-1)

Ideaal voor grotere buitenoppervlakken
1 zijbezem voor een grotere werkbreedte

Oppervlakteprestatie: max. 2.500 m²/u

Oppervlakteprestatie: max. 1.800 m²/u

Werkbreedte: 670 mm

Werkbreedte: 510 mm

Veegafvalcontainer: 38 l

Veegafvalcontainer: 20 l

Bestelnr.: 1.766-420.0

Bestelnr.: 1.766-320.0

245

POMPEN

MET WATER ZIJN WE IN
ONS ELEMENT.

 Een echte krachtpatser. Een echte
Kärcher. Gebruiksvriendelijk.
De prestaties: superklasse.
Gewoon een topapparaat!

Dompelpompen.
Ondergelopen kelders. Ondergelopen bouwputten. Vaak moeten grote hoeveelheden water snel
en betrouwbaar worden af- of weggepompt. Robuuste vuilwaterpompen helpen daarbij. Bij
lekkages van wasmachines of bij het leegpompen van het tuinzwembad geldt: hoe minder restwater, hoe beter. Onze vlakzuigende schoonwater-dompelpompen kunnen het water wegzuigen
tot 1 mm resthoogte en zorgen zo voor een dweildroog resultaat. En onze nieuwe, vlakzuigende dompelpomp voor vuil water voldoet zelfs aan beide eisen.
Bewateringspompen.
Water is kostbaar. Elk druppel die verloren gaat is er een teveel. Met een zelfaanzuigende
pomp kan regen- en grondwater uit vaten, reservoirs en diepe putten worden opgehaald. En
met de nodige druk precies daarheen worden getransporteerd, waar het moet worden gebruikt:
in huis voor de spoelwatervoorziening of in de tuin voor het bewateren van de planten.
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SP 5 Dual
Wateropbrengst: max. 9.500 l/u
Opvoerhoogte/druk: max. 7/0,7 m/bar
Korrelgrootte: max. 20 mm
Vlakafzuiging: tot 1 mm
Bestelnr.: 1.645-580.0

Vastzetten
vlotterschakelaar
Nuttig detail voor het
omstellen naar de continumodus voor vlakafzuiging.

Quick Connect-
Snelkoppeling
van slang en pomp.

WATERDICHTE ARGUMENTEN.
Onze Home & Garden-dompelpompen hebben een lange adem en houden ook
stand onder zware omstandigheden. Dankzij de keramische mechanische
afdichting, precies zoals ze gebruikt worden bij pompen voor professionele toepassingen, zijn onze apparaten eersteklas beschermd en opgewassen tegen de
zwaarste omstandigheden. De beste voorwaarden voor een lang pompleven
onder water.

Keramische
mechanische
asafdichting
Beschermd door een
oliekamer, verhoogt
de afdichting de
levensduur en
belastbaarheid van
de pomp.
5 jaar garantie bij
registratie.

2-in-1-filterkorf
Of het nu gaat om vuil
water- of vlakafzuiging: eenvoudige
omstelling van de filterkorf naar de
gewenste toepassing.

Grondig zonder
compromissen
Ook sterk verontreinigd
water met vuildeeltjes tot
een grootte van 20 mm worden betrouwbaar afgepompt.
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Dweildroog resultaat
In de vlakzuigende opstelling wordt tot op 1 mm
dweildroog afgepompt.

In hoogte verstelbare
vlotterschakelaar
Voor maximale flexibiliteit bij het instellen van
het in- en uitschakelpunt.
Beveiligd tegen drooglopen.
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Voor alle gevallen met water: pompen van Kärcher. Onze vlakzuigende
schoon-waterpompen zijn ontworpen voor helder tot licht verontreinigd water
en zorgen voor dweildroge resultaten. De vuilwaterpompen van Kärcher kunnen
ook verontreinigd water aan. En met vuildeeltjes tot 30 mm. En onze vlakzuigende vuilwaterpomp is geschikt voor vuilwater en vlakzuiging.

Vuilwater-pomp SP 7 Dirt Inox
Ideaal voor: vijvers en natuurbaden, overstromingen,
kleine bouwputten (max. 100 m³)
Voor water met vuildeeltjes tot 30 mm
Met geïntegreerd RVS-voorfilter (topmodel)

Vlakzuigende vuilwaterpomp SP 5 Dual
Ideaal voor: vijver, overstroming, lekkage wasmachine,
inloop van grondwater, zwembad
2-in-1-functie voor helder of vervuild water
Vlakafzuiging voor dweildroog resultaat

Wateropbrengst: max. 15.500 l/u

Wateropbrengst: max. 9.500 l/u

Opvoerhoogte/druk: max. 8 / 0,8 m / bar

Opvoerhoogte/druk: max. 7 / 0,7 m / bar

Korrelgrootte: max. 30 mm

Korrelgrootte: max. 20 mm

Hoogte restvloeistof: min. 35 mm

Vlakafzuiging: tot 1 mm

Bestelnr.: 1.645-506.0

Bestelnr.: 1.645-580.0

Vlakzuigende pomp SP 6 Flat Inox

Vuilwaterpomp SP 5 Dirt Box

Ideaal voor: lekkage wasmachine, overstroming door grondwater, zwembad,
draingoot
Voor helder of licht vervuild water met vuildeeltjes tot 5 mm
Dweildroog resultaat tot op 1 mm

Ideaal voor: vijver, overstroming, lekkage wasmachine,
inloop van grondwater, zwembad
Bestaat uit: SP 5 dompelpomp voor vuil water, stoffen slang en draagkist met
grote mazen die gebruikt kan worden als een voorfilter

Wateropbrengst: max. 14.000 l/u

Wateropbrengst: max. 9.500 l/u

Opvoerhoogte/druk: max. 9 / 0,9 m / bar

Opvoerhoogte/druk: max. 7 / 0,7 m / bar

Korrelgrootte: max. 5 mm

Korrelgrootte: max. 20 mm

Vlakzuigen: tot 1 mm

Vlakafzuiging: tot 1 mm

Bestelnr.: 1.645-505.0

Bestelnr.: 1.645-507.0

Verschillende schakeltechnieken afhankelijk van de vermogensklasse

Variabelen van opvoervermogen

 P 1–3: Vlotterschakelaar
S
SP 5 en SP 7 Dirt: verticaal instelbare vlotterschakelaar voor een laag schakelniveau
SP 6 Flat Inox en SP 7 Dirt Inox: Level Sensor – reageert direct, ook bij lage
waterstand. Door eenvoudig verschuiven kan het schakelniveau traploos
geregeld worden.
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Verlenging van garantie
De keramische mechanische afdichting maakt onze dompelpompen
robuuster en duurzamer. En dat is goed voor de pompen. En voor onze
klanten. Na registratie* verlengen wij de garantie tot 5 jaar:
www.karcher.be

Het opvoervermogen van de pomp hangt af van de opvoerhoogte en de aangesloten pompen. Hoe lager de opvoerhoogte en hoe groter de slangdiameter,
hoe groter de doorstroomhoeveelheid.
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Vermogensgegevens

Max. korrelgrootte
(mm)

Hoogte restvloeistof
(mm)

–

30

35

geïntegreerd

.

–

.

–

30

35

geïntegreerd

Quick Connect

Kleine
bouwput
(max.
100 m³)

Lekkage
Zwembad
wasmachine/
optrekkend
grondwater

Drainage
schacht

Dompelpompen voor vuil water

Slangaansluitstuk

Vlotterschakelaar

–

RVS-voorfilter

In hoogte verstelbare
vlotterschakelaar

.

Level sensor

.

Keramische mechanische asafdichting

Bestelnr.

EENVOUDIG
ONDERDOMPELEN.

Vijver /
Overstrozwemvijver ming

SP 7 Dirt
Inox

.

.

.

–

–

–

SP 7 Dirt

.

.

.

–

–

–

.

.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9.500

max.

(Box)
SP 5 Dirt

Dompelpompen voor vuil water
SP 7 Dirt Inox

1.645-506.0

SP 7 Dirt

1.645-504.0

.

.

1", 1 1/4",
1 1/2"
1", 1 1/4",
1 1/2"

7.000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
max.

SP 3 Dirt

20 mm
max.

.

25 mm
min.

Box SP 5 Dirt
SP 5 Dirt
SP 3 Dirt /
SP 1 Dirt

1.645-507.0
1.645-503.0
1.645-502.0 /
1.645-500.0

.

.

.

–
–
–

.

.

–

–
–

.

20
20
20

25
25
25

Verkrijgbaar als
accessoire

.

Verkrijgbaar als
accessoire

.

1 1/4"

350 W

max.

5.500 l/h

max.

1 1/4"

4,5 / 0,45 m/bar
max.

Verkrijgbaar als
accessoire

.

1 1/4"

SP 1 Dirt

20 mm

.

max.

25 mm
min.

250 W

max.

Vlakzuigende dompelpomp voor vuil water

Vlakzuigende dompelpompen voor vuil water
SP 5 Dual

1.645-580.0

.

–

.

–

20

1

–

.

9.500 l/h

max.

1 1/4"

7 / 0,7 m/bar
max.

SP 5 Dual

1.645-505.0

SP 2 Flat

1.645-501.0

max.

.

.

–

.

.

–

1 mm
min.

Vlakzuigende dompelpompen
SP 6 Flat Inox

20 mm
500 W

max.

.

.

.

–

–

–

–

.

5

1

afneembaar

5

1

Verkrijgbaar als
accessoire

.

.

1", 1 1/4",
1 1/2" incl.
terugslagklep
1 1/4"

Vlakzuigende dompelpompen

SP 6 Flat
Inox

–

–

–

.

.

–

–

–

.

.

.

6.000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2 Flat

5 mm
max.

–

1 mm
min.

250 W

max.
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BP 5 Home & Garden
Opvoerhoogte/druk: max. 48 / 4,8 m / bar
Wateropbrengst: max. 6.000 l/u
Motorvermogen: max. 1.000 W
Aanzuighoogte: max. 8 m
Bestelnr.: 1.645-355.0

2 wateruitlaten
Gelijktijdig te gebruiken
dankzij de optionele
2-weg aansluit-adapter.
Veilig en
duurzaam
Voorfilter, terugslagklep en
droogloopbeveiliging standaard.

Ergonomische draaggreep
Comfortabele bediening.
Eenvoudig vervoeren.

Slimme automatiek
Automatische start
en stop. Op basis van
waterbehoefte.

Foutweergave
In het geval van een
storing wordt er aangegeven waar het
probleem dan zit
(zuig- of drukzijde).

ZELFGEMAAKT WATERMERK.
Nooit meer verspilling van drinkwater en er gaat niets boven put-, grond-.
regen en bronwater! Voor het bewateren van de tuin. Voor de wasmachine.
Voor het toilet. Voor de portemonnee. Spoelwatervoorziening uit alternatieve
waterbronnen. Met zelfaanzuigende pompen van Kärcher.
Zo is water besparen leuk!

Extra stil en efficiënt
dankzij de meertraps
pompaandrijving.
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BP 2.000-18 Barrel
Opvoerhoogte/druk: max. 20/2,0 m/bar
Wateropbrengst: max. 2.000 l/u
Motorvermogen: max. 80 W
Dompeldiepte: max. 1,80 m

NIEUW

Batterijduur*: tot 50 min
Bestelnr.: 1.645-475.0

Transparante deksel
Eenvoudige controle
batterijstatus.

Optimale plaatsing schakelaars
Aan- en uitschakelen zonder te
bukken.
Flexibele randhouder
Stevige bevestiging door goede
pasvorm.
18 V Kärcher
Battery Power
De regentonpomp kan
worden gebruikt met
alle 18 V Battery
Power-batterijen van
Kärcher.

WATER UIT DE TON.
Als je het zat bent om altijd maar met gieters te slepen, maar helaas geen
stroomaansluiting in de tuin hebt, is de batterij-regentonpomp BP 2.000-18
Barrel precies wat je nodig hebt. Hij kan met alle 18 V Battery Power-batterijen van Kärcher worden gebruikt en geeft je de mogelijkheid om ieder
waterreservoir tot jouw bron te maken en daarmee waardevol drinkwater te
besparen. Het ontlast zowel de rug als de portemonnee en is gewoon perfect
voor kleine tuinen, tuinen rondom het huis, volkstuinen en alle andere
plekken waar je wel een regenton en dorstige planten hebt maar geen
stroom.

Perfecte slanggeleiding
Gegarandeerde constante
waterdoorstroming.

Variabele slanguitvoer
Perfect aan te passen aan elke
toepassing.

Compacte lichtgewicht
Past ook in smalle openingen,
bijv. van IBC-tanks.

Geïntegreerd voorfilter
Beschermd de pomp tegen verontreinigen.

* Maximale batterijduur met 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij, batterij niet meegeleverd.
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De hoge kwaliteit en zorgvuldige keuze van de materialen maken
Kärcher producten extreem betrouwbaar en duurzaam. Daarom garanderen wij onze klanten een bijzonder lange garantieperiode – op de
Home & Garden- en de Garden-modellen na registratie* een garantie
van 5 jaar via: www.karcher.be

Put-, grond-, regen- of bronwater is bijzonder goed geschikt voor gebruik in de
wasmachine, doorspoelen van het toilet of voor bewatering van de tuin. Bij
Kärcher vind je oplossingen om dergelijke alternatieve waterbronnen te gaan
gebruiken en daardoor zowel ressources en je portemonnee goed te behandelen.

BP 5 Home & Garden
Ideaal voor huis en tuin
Extra lange levensduur, betere energie-efficiëntie, laag geluidsniveau
(meertraps model)

Ideaal voor tuintoepassingen
Aansluiten zonder gereedschap dankzij de geoptimaliseerde aansluitadapters; lange levensduur

Opvoerhoogte/druk: max. 48 / 4,8 m / bar

Opvoerhoogte/druk: max. 45 / 4,5 m / bar

Wateropbrengst: max. 6.000 l/u

Wateropbrengst: max. 4.000 l/u

Motorvermogen: max. 1.000 W

Motorvermogen: max. 1.000 W

Aanzuighoogte: max. 8 m

Aanzuighoogte: max. 8 m

Bestelnr.: 1.645-355.0

Bestelnr.: 1.645-352.0

BP 3 Home & Garden

BP 2 Garden Set

Ideaal voor huis en tuin
Extra lange levensduur, betere energie-efficiëntie, laag geluidsniveau

Ideaal voor tuintoepassingen
Aansluiten zonder gereedschap dankzij de geoptimaliseerde aansluitadapters; lange levensduur

Opvoerhoogte/druk: max. 40 / 4,0 m / bar

Opvoerhoogte/druk: max. 35 / 3,5 m / bar

Wateropbrengst: max. 3.200 l/u

Wateropbrengst: max. 3.000 l/u

Motorvermogen: max. 800 W

Motorvermogen: max. 700 W

Aanzuighoogte: max. 8 m

Aanzuighoogte: max. 8 m

Bestelnr.: 1.645-353.0

Bestelnr.: 1.645-362.0

BP 3 Home

BP 2 Garden

Ideaal als alternatieve watervoorziening voor de huishouding
Optimale beveiliging door geïntegreerde thermische zekering;
handig expansievat
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BP 4 Garden Set

Ideaal voor tuintoepassingen

Opvoerhoogte/druk: max. 36 / 3.6 m / bar

Opvoerhoogte/druk: max. 35 / 3,5 m / bar

Wateropbrengst: max. 3.000 l/u

Wateropbrengst: max. 3.000 l/u

Motorvermogen: max. 800 W

Motorvermogen: max. 700 W

Aanzuighoogte: max. 7 m

Aanzuighoogte: max. 8 m

Bestelnr.: 1.645-365.0

Bestelnr.: 1.645-350.0
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Met onze pompen blijft geen enkele alternatieve waterbron onbenut. Of je nu
water uit een reservoir, een diepe put of direct uit de regenton wilt halen, wij
hebben de juiste pomp. Zelfs als er ter plekke geen stroomaansluiting is, laten wij
je niet droog staan dankzij onze batterij-regentonpomp.

BP 1 Barrel
Ideaal als vervanging voor de gieter
Flexibele randhouder incl. voorfilter, geïntegreerde aan-/uitschakelaar in de
vlotterschakelaar

BP 6 Deep Well
Ideaal voor diepere wateroppervlakken zoals regen-. put-, grond- en bronwater
Meertraps hydrauliek voor voldoende druk en opvoerhoogtes tot 55 m

Opvoerhoogte/druk: max. 11 / 1,1 m / bar

Opvoerhoogte/druk: max. 55 / 5,5 m / bar

Wateropbrengst: max. 3.800 l/u

Wateropbrengst: max. 5.000 l/u

Motorvermogen: max. 400 W

Motorvermogen: max. 1.000 W

Dompeldiepte: max. 7 m

Dompeldiepte: max. 27 m

Bestelnr.: 1.645-460.0

Bestelnr.: 1.645-422.0

BP 2.000-18 Barrel

BP 2 Cistern

 ptimaal voor tuinen zonder stroomaansluiting
O
Ideaal als vervanging voor de gieter
Flexibele randhouder incl. voorfilter;
geïntegreerde aan-/uitschakelaar aan randhouder
Batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet
meegeleverd

Ideaal voor alternatieve waterbronnen zoals waterreservoirs
Flexibel dankzij de vlotterschakelaar met instelbare schakelhoogte

Opvoerhoogte/druk: max. 20/2,0 m/bar
Wateropbrengst: max. 2.000 l/u

Opvoerhoogte/druk: max. 32 / 3,2 m / bar

Motorvermogen: max. 80 W

Wateropbrengst: max. 5.700 l/u

Dompeldiepte: max. 1,80 m

Motorvermogen: max. 800 W

Batterijduur*: tot 50 min

Dompeldiepte: max. 7 m

Bestelnr.: 1.645-475.0

Bestelnr.: 1.645-420.0

* Maximale batterijduur met 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij.
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BP 4 Garden Set
1.645-352.0

BP 3 Garden
1.645-351.0

BP 2 Garden Set
1.645-362.0

BP 2 Garden
1.645-350.0

262

BP 3 Home
1.645-365.0
RVS
–
–
.
.

.
.
.
.

24 l

19 l
.

.
.

Deep Well-pompen

Tuinpompen

.
.
.
.
.

.
.
.
.

–
–

.
.
.
.

–
.

.
.
.
.

–
–

.

Cistern-pomp

BP 2 Cistern

* M
 aximale batterijduur met 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batterij.
batterij en oplader 18 V Kärcher Battery Power worden niet meegeleverd.

.

BP 6 Deep Well
1.645-422.0
RVS
1", 3/4"

BP 4 Deep Well
1.645-421.0
RVS
1", 3/4"

1.645-420.0
RVS
1", 3/4"

.
.

.

Eenvoudige
instelling van
schakelhoogte
Bewateringstoebehoren

Geïntegreerde
aan-uitschakelaar
Regel- en afsluitventiel

.

Bevestigingskoord

–

Bevestigingskoord

tot 50
Afstandsvoet als
hulp bij
installatie

18

Afstandsvoet als
hulp bij
installatie

1.645-475.0

Incl. voorfilter

1.645-465.0

In lengte verstelbare slang

BP 1 Barrel Set

Geïntegreerde
terugslagklep

1.645-460.0

Flexibele randbevestiging voor
regenton

Comfortabele
draaggreep

BP 2.000-18 Barrel

Max. batterijduur
per batterijlading
(min)*

Batterijregentonpomp
regentonpomp
Batterij
Batterijspanning
(V)

.

BP 1 Barrel

Geïntegreerde
terugslagklep

Incl. slangaansluitstuk
met slangklem

.

.

Incl. slangaansluitstuk
met slangklem

.

Pompbehuizing
en draadaansluiting

.

Pompbehuizing
en draadaansluiting

.

Bestelnr.

.

Bestelnr.

Pompen voor huis en tuin

Bestelnr.

.

Bevestigingsmogelijkheid

.

Aansluitadapter
voor pompen, G1

.

Incl. terugslagklep

Expansievat

.

.

Zuigslangset

RVS
.
.

Thermische zekering

1.645-370.0
–
.

Praktische
voetschakelaar

BP 5 Home
.

Thermische
zekering

–

Geïntegreerde
drukindicator

.
.

Aansluitadapter
voor pompen, G1

1.645-353.0
–

Comfortabele
draaggreep

BP 3 Home & Garden
.

Geoptimaliseerde
aansluiting

1.645-355.0

Geïntegreerde
aan-uitschakelaar

Flens en motoras

Huishoudelijke watervoorziening
Bestelnr.

BP 5 Home & Garden

Comfortabele
draaggreep

Bestelnr.

Bewateringstoebehoren

Eenvoudige
instelling van
schakelhoogte

Regel- en
afsluitventiel

Geïntegreerde
aan-uitschakelaar

Incl. voorfilter

In lengte verstelbare slang

Flexibele randbevestiging voor
regenton

Comfortabele
draaggreep

Bestelnr.

Foutweergave

Kabelopberging

Praktische
voetschakelaar

2-weg aansluitadapter, G1

Grote vulopening

Droogloopbeveiliging

Incl. voorfilter en
terugslagklep

Multistage-
aandrijving

0-Watt-Stand-by

Automatische start-/
stopfunctie

Bestelnr.

BEWATERINGSPOMPEN

ALTIJD ONDER DRUK.

Regentonpompen
.
.
.
.
.
.
.

–

.
.
.
.
.
.
.
.

.

–
–
–

.
.

30 m

.
.

15 m

–
–

■ Bij levering inbegrepen.
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DE JUISTE
POMP.
Huishoudelijke
watervoorziening
rondom het huis en
de tuin

Gebruik in tuin
Vermogensgegevens

Gebruik in huis* Gebruik in huis
en tuin*

Huis- en tuinpompen
BP 5**
Home & Garden

Huishoudelijke
watervoorziening
rondom het huis en
de tuin

6.000 l/h

max.

1.000 m² max.

12 pers. max.

800 m² max.
+ 4 pers. max.

40/4 m/bar

BP 4**
Garden Set

max.

8 pers. max.

max.

300 m² max.
+ 4 pers. max.

Huishoudelijke watervoorziening

50/5,0 m/bar
max.

max.

–

12 pers. max.

–

1.100 W

max.

36/3,6
BP 3 Home

BP 3**
Garden

BP 2**
Garden
(ook verkrijgbaar als
BP 2 Garden Set)

–

500 m² max.

–

–

350 m² max.

–

–

100 m² max.

–

–

100 m² max.

–

–

1.100 m² max.

12 pers. max.
+ elektronische
drukschakelaar

500 m² max.
+ 6 pers. max.
+ elektronische
drukschakelaar

900 m² max.

6 pers. max.
+ elektronische
drukschakelaar

300 m² max.
+ 4 pers. max.
+ elektronische
drukschakelaar

40/4 m/bar
3.500 l/h

max.

800 W

35/3,5 m/bar
max.

3.000 l/h

max.

700 W

max.

11/1,1 m/bar
max.

–

8 pers. max.

–

800 W

BP 1
Barrel

3.800 l/h

max.

400 W

max.

max.

Cistern-pomp
BP 2
Cistern

–

Regentonpomp

max.

max.

800 m² max.

max.

m/bar

3.000 l/h

max.

1.000 W

max.

500 m² max.

800 W

4.500 l/h

4.000 l/h

max.

max.

3.300 l/h

45/4,5 m/bar
max.

max.

max.

BP 5 Home

Gebruik in huis* Gebruik in huis
en tuin*

Tuinpompen

48/4,8 m/bar
1.000 W

BP 3**
Home & Garden

Gebruik in tuin
Vermogensgegevens

Batterij regentonpomp

32/3,2

m/bar
max.

5.700 l/h

max.

800 W

max.

1.200 m² max.

6 pers. max.
+ elektronische
drukschakelaar

600 m² max.
+ 2 pers. max.
+ elektronische
drukschakelaar

20/2,0 m/bar
max.

BP 2.000-18
Barrel

2.000 l/h

max.

80 W

max.

Deep Well-pompen

55/5,5 m/bar
max.

BP 6
Deep Well

5.000 l/h

max.

1.000 W

max.

BP 4
Deep Well

43/4,3 m/bar
max.

4.600 l/h

max.

700 W

max.
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* De aanbevolen waarden voor de watervoorziening zijn gebaseerd op een maximum van drie verdiepingen.
** Door de pomp op www.karcher.be te registreren, kan de garantie met 5 jaar verlengd worden.

265

POMPEN
TOEBEHOREN

Van het bewateren van de tuin tot de huishoudelijke watervoorziening:
bij ons vind je daarvoor niet alleen de krachtige pompen maar ook een
groot assortiment bijpassende originele toebehoren, waarmee je de
pompen effectief en met maximale prestaties kunt gebruiken.

Zuigset 1,5 m voor aanzuigpijpleidingen 1"
(25 mm)
Bestelnr.: 2.997-112.0

Zuigset 3,5 m
Bestelnr.: 2.997-110.0

BP-aanzuigslang
Haal het water overal vandaan, zowel uit PE-leidingen
als direct uit 'open waterbronnen', zoals bijvoorbeeld
regentonnen.

2-weg aansluitadapter
voor pompen
Bestelnr.: 6.997-474.0

Pompvoorfilter groot
Bestelnr.: 2.997-210.0

BP-adapter/aansluiting en -filter
Adapter en aansluiting voor waterslangen of binnendraad wateraansluitingen. Zuigfilter met terugslagklep
maakt de aanzuigtijd korter.

Huishoudelijke aansluitset
voor pijpleidingen G3/4,
1,5 m
Bestelnr.: 2.997-125.0

Droogloopbeveiliging
Bestelnr.: 6.997-355.0

Overige accessoires voor zelfaanzuigende pompen
Voor meer comfort bij je huishoudelijke waterinstallatie bieden wij extra toebehoren voor zelfaanzuigende
pompen.

Textiel-slangset
Bestelnr.: 2.997-100.0

Voorfilter voor
dompelpompen, klein
Bestelnr.: 2.997-201.0

Accessoires voor dompelpomp
Voor het wegpompen van grote hoeveelheden water
adviseren wij slangen met een grote diameter. Voorfilters beschermen de pompen en verhogen de bedrijfszekerheid.
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ONLINE-REPARATIESERVICE

ZO GOED ALS NIEUW
IN GEEN TIJD.

 Sommigen noemen het reparatieservice. Wij noemen dit het volledige ‘compleet-ontzorgen’-pakket.
Nobody is perfect.
Vanzelfsprekend, een Kärcher is er om mee te werken. Maar we weten allemaal wel dat niemand
perfect is. Dus als er iets is dat niet werkt zoals het zou moeten: geef dan gewoon online via internet de opdracht voor reparatie. Alle apparaten uit het Home & Garden-programma kunnen worden
gerepareerd, evenals sommige kleinere apparaten uit het Professional-programma.
Klik en klaar.
Wij komen dan het apparaat op het door jou opgegeven adres kosteloos ophalen en brengen het
na reparatie weer terug. Terwijl je apparaat bij ons vakkundig wordt nagekeken, houden wij je in
het klantenportaal myKärcher voortdurend op de hoogte over de voortgang van de reparatie.
Gewoon achterover leunen en gebruik maken van onze compleet-ontzorgen-service.
298

Meer info op mykaercher.kaercher.com/be of op www.karcher.be.
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BEDRIJFSPROFIEL

WIJ HOUDEN EN LEVEN VAN
UITDAGINGEN – JOUW UITDAGINGEN.
Gewone dagelijkse of buitengewone reinigingsprojecten – wij van Kärcher willen je
dagelijks leven verbeteren. En je helpen om groots te presteren.
Waarde creëren en behouden. Wij zorgen voor het juiste materiaal – met meer dan
3.000 producten. We overleggen met je in onze Kärcher-centra. We staan voor je
klaar – altijd precies daar, waar je ons nodig hebt: met meer dan 50.000 verkoopen servicelocaties, in 73 landen en 130 bedrijven. En we geven je de knowhow die
je nodig hebt om je doel te bereiken.
Waar we ook contact met je hebben, we helpen je op elk terrein.

300

301
271

BEDRIJFSPROFIEL

BE THE DIFFERENCE.
Kärcher is overal ter wereld thuis. Daarom leveren wij graag onze bijdrage om
er een betere plek van te maken. Met onze producten en toeleveringsketen,
maar ook met onze betrokkenheid bij milieu- en klimaatbescherming, cultuur
en maatschappij. We werken er al jaren aan om nog efficiënter te worden en te
besparen op hulpbronnen.
Sinds 2017 hebben wij binnen enkele jaren meer dan 20% CO2 bespaard, en
sinds 2021 zijn al onze wereldwijde productie- en logistieke locaties CO2neutraal. Met onze duurzaamheidsstrategie 2025 hebben wij weer ambitieuze
doelen voor onszelf gesteld. Daartoe behoren onder andere het consequent
recycleren van grondstoffen, de reductie van plastiek bij verpakkingsmaterialen
en de duurzaamheid van onze partners en leveranciers.

Verantwoordelijkheid voor cultuur, natuur en maatschappij
Succes schept verplichtingen. Dit geldt des te meer in een wereld waarin 'er voor
elkaar zijn' soms vergeten wordt. Als familiebedrijf willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Of het nu in SOS Kinderdorpen, op historische gebouwen of
voor waterbescherming is: met onze reinigingstechniek, expertise en met
financiële donaties zetten wij ons in voor een schoon milieu en steunen wij
mensen die hulp nodig hebben.
Verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen en producten
Waar werd het product gemaakt? Door wie, wanneer en onder welke omstandigheden? Uit welke materialen bestaat het? Werkt het apparaat zuinig? Kan
het na gebruik ook worden gerecycleerd? Onze klanten verwachten antwoorden. Die geven wij u graag. Want Kärcher is niet alleen marktleider in
reinigingstechniek, maar loopt ook voorop op het gebied van duurzaamheid.
Verantwoordelijkheid voor werknemers
Kärcher behoort tot de favoriete werkgevers in zijn branche: samenwerken als
partners en gebaseerd op waardering, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, handelen met verantwoordelijkheidsbesef en de goede balans van werk en
gezin zijn de pijlers van onze bedrijfscultuur. Kärcher makes a difference.
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AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN
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