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Vankka, kestävä ja tehokas - voit luottaa Kärcherin innovatiivisiin puhdistusratkaisuihin. 
Tutustu kevätkampanjaamme, joka tarjoaa oikeat koneet oikeaan hintaan. Koneet ovat 
valittu erityisesti maatalouden sekä siivouspalvelun puhdistustarpeisiin.

PROFESSIONAL | KEVÄTKAMPANJA - MAATALOUS



RATKAISURATKAISU: MAATALOUS

Mikään puhdistustehtävä ei ole liian vaikea
Kärcher tarjoaa tehokasta puhdistusta, johon
sisältyy laaja valikoima laitteita, varusteita ja
puhdistusaineita erilaisiin siivouskohteisiin. 
Kärcherin korkeapainepesurit ja puhdistusaineet
poistavat vaivattomasti kaikista pinttyneimmätkin
liat sekä öljy- ja rasvajäämät käyttäen vain vähän
vettä. Kevätkampanjamme keskittyy suuriin konei-
siin, joilla vastataan maatalouden siivoushaasteisiin:
painepesurit, imurit ja lakaisukoneet. 

Ergonomiaa ennen kaikkea
Tarvitset tehokasta puhdistustekniikkaa sitkeän lian
poistamiseksi ulkopinnoilta. Kuuma- ja kylmävesi- 
pesureiden avulla lika on helppo poistaa. Korkea- 
painepesurin käyttäminen pitkiä aikoja on fyysisesti
vaativaa - siksi ergonomia on tärkeää. Meidän 
EASY!Force-pesukahva muuttaa tämän lopullisesti.
Kiitos sen innovatiivisen teknologian, EASY!Force- 
pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää 
rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä vähen-
tää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. 
Tämä mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn 
ilman ylimääräistä käsiin kohdistuvaa lihasrasitusta. 
 
 
 

 
 

Valitse sopiva lakaisukone 
On tilasi koko mitä tahansa, niin ulkoalueet on 
siivottava säännöllisesti. Lakaisukonevalikoimamme
tarjoaa tähän laajan konevalikoiman pienistä, 
käsinohjattavista lakaisukoneista suuriin, vetomoot-
torisiin koneisiin. Kärcheriltä löydät sopivan koneen
jokaiseen tehtävään. Valittavissasi on akku- tai 
polttoainekäyttöisiä laitteita. Imuominaisuuksiensa
ansiosta lika imetään säilöihin niin, ettei se aiheuta
pölyä. 

Sano hyvästit lialle 
Maataloudessa niin ajoneuvojen hytit, ulkoalueet
kuin rakennuksetkin likaantuvat yleensä nopeasti.
Onneksi työympäristön saa puhtaaksi lähes yhtä
nopeasti. Kärcherin märkä-kuivaimurit imevät
pölyä, märkää likaa ja nesteitä helposti ja perusteel-
lisesti. Koneet voivat poistaa nesteitä jopa suuria 
määriä. Esimerkiksi kuivat lattiapinnat vähentävät 
liukastumisriskejä ja tapaturman mahdollisuuksia.

LIKAISTA? KÄRCHER  
HOITAA HOMMAN.
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Valmistelu ja pesupaikka
Valitse sopiva, asian-
mukainen pesupaikka. 

Pyyhi ohjaustaso / ohjaamon 
sisäpinnat kostealla liinalla; älä 
unohda ikkunoita. Märkä-kuiva-
imurit ja puhdistusaineet auttavat 
tässä tehtävässä.

Kuivumisaika
Anna koneen tai välineen 

kuivua. Tarvittaessa imuroi jäännös-
vesi märkä-kuivaimurilla tai puhalla 
pois paineilmalla. Tarkista puhtaat 
koneet / välineet vahinkojen varalta 
ja järjestä tarvittavat korjaukset. 

Seuranta ja hoito
Käy ensiksi läpi 

valmistajan huoltoaikataulu 
käyttöohjeen mukaisesti. Käytä 
tarvittaessa suoja-aineita tai vahaa 
koneen / laitteen suojaamiseksi. 

Karkean lian irrotus
Poista karkea lika
mekaanisesti han-

kaamalla tai puhaltamalla ilmaa, 
avaa läpät, luukut jne. Kastele 
likainen alue runsaalla vedellä. 
Levitä puhdistusvaahtoa ohjeen 
mukaisesti ja anna vaikuttaa. 
Vaahdotin on hyödyllinen varuste 
tässä tehtävässä.

Painepesu kuumalla 
vedellä
Muista pukea tarvittavat  

suojavarusteet ja poista irronnut lika 
kuumavesipesurilla. Työskentele 
alhaalta ylöspäin ja luo tarvittaessa 
puhdistusväyliä lika-vedelle. 
Siirrettävät sekä kiinteät kuumavesi- 
ja kylmävesipaine-pesurimme sekä 
valikoima suuttimia ja letkuja 
tarjoavat tarvittavan suorituskyvyn.

HUOMIO! TÄRKEÄÄ
Puhdas ohjaamo parantaa kuljettajan hengittämää ilmanlaatua ja edistää 
keskittymiskykyä. Esimerkiksi puhtaat polkimet ja ikkunat varmistavat 
paremman käyttö- ja tieturvallisuuden - nämä ovat tärkeimpiä höytyjä 
puhtaudesta päivittäisessä työnteossa.
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KONEIDEN
PUHDISTAMINEN
Koneiden, järjestelmien ja varusteiden säännöllinen puhdistus 
on perusta vahinkojen ehkäisyyn, korjauskustannusten mini-
moimiseen ja tartuntaketjujen katkaisemiseen. Tehdessäsi 
syväpuhdistuksen kuumalla vedellä säästät jopa 40 prosenttia 
työajastasi – ja samalla menetelmä on tehokkaampi poistamaan 
rasvaa.

PUHDISTUKSEN VAIHEET

SUOSITUS
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INNOVAATIOT

EASY!Force-pesukahvamme on 
suunniteltu vaivattomaan ja 
ergonomiseen käyttöön, joka ei 
rasita käyttäjää. Paineen hallitse-
minen ei ole koskaan ollut näin 
helppoa. 
 
Painepesurilla työskentely on 
fyysisesti vaativaa. Huoleh-
dimme ergonomiasta, jotta sinä 
voit työskennellä rennosti 
kaikissa tilanteissa - ei lihas- 
kipuja tai kramppaavia käsiä.

EASY!Force: mukava ja turvallinen työskentely 
Lyhyesti sanottuna, EASY!Force-pesukahva vähentää 
käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. Kuinka 
se onnistuu siinä? EASY!Force-pesukahva käyttää korkea-
painesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen paina-
miseen. Voit siis puhdistaa ilman rasitusta ja jaksat työs-
kennellä pitkiäkin aikoja. 

 
Pesukahvan liipaisinvarmistin estää tahattoman käytön 
ja tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden. Kertapainallus 
liipasimesta riittää vapauttamaan korkeapainesuihkun; 
kun vapautat otteet pesukahvasta, vedentulo lakkaa 
välittömästi.

TÄYDET TEHOT. 
RASITUS NOLLA.
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Lakaisukoneet  
Lattiatyyppi, lian määrä ja puhdistusten aikaväli ovat  
tärkeimmät huomioon otettavat seikat oikeaa lakaisukonetta 
valittaessa. Esimerkiksi perässäkäveltävällä lakaisukoneella 
lakaiset nopeammin kuin tavallisella harjalla niin ulko- kuin 
sisätiloissa samalla, kun suodatin nappaa pölyn talteen.

Lakaisun pikkujättiläinen eli pikalakaisin on täydellinen  
ratkaisu ketteryyttä vaativiin kohteisiin, kuten sisäänkäyn-
tien ja vastaanottoalueiden puhdistukseen.

Yhdistelmäkoneet 
Yhdistelmäkoneilla saat lattioista hygieenisen puhtaita ja 
kirkkaasti kiiltäviä - nopeasti ja vaivattomasti. Kärcherin  
laitteet pesevät lattiat tavalla, joka kuivuu nopeasti ja estää 
näin liukastumisia. Puhdasta ja turvallista.

Imurit 
Kärcherin valikoimaan kuuluvat märkä-kuivaimurit, pölyn- 
imurit sekä mattoimurit. Yksi vaihtoehto vaikeasti saavutet-
taviin siivouskohteisiin on akkukäyttöinen reppuimuri, jolla 
puhdistat sujuvasti niin portaikot kuin ahtaat penkkirivistöt. 
Onko lattialla vettä tai muuta nestettä? Ei hätää, märkä- 
kuivaimuri hoitaa homman!

Painepesurit 
Julkisivun, lasin ja aurinkopaneelin puhdistamisessa työ- 
välineenä painepesuri varusteineen on erinomainen ratkaisu 
optimaalisen tuloksen saavuttamiseen. Kiinteistönhuollossa 
käyttämällä Kärcherin varusteita ja kuumavesipainepesuria 
rikkaruohonpoistoon voit päästä eroon haittakasvustosta 
ilman torjunta-aineita: pelkkä kuuma vesi riittää.

RATKAISU: SIIVOUSPALVELUT JA KIINTEISTÖNHUOLTO

VOIKO PUHTAANA- 
PITO OLLA TÄMÄN 
HELPOMPAA?

Lattian pinnoite voi vaihdella, mutta tavoite pysyy 
samana: täydellisen puhtaat lattiat ja niiden oikea- 
oppinen hoito. Kärcheriltä löydät optimaalisen ratkaisun 
kaikenlaisten lattioiden syväpuhdistuksesta ylläpito- 
siivoukseen ja hoitoon. 

Tarjoamme märkiä ja kuivia menetelmiä, koneita, asiaan-
kuuluvia varusteita sekä tarkoitusta varten kehitettyjä 
puhdistusaineita, joilla saavutat täydellisen puhtauden 
aina reunoja myöten.
 

Siivousyrittäjien käyttämillä laitteilla on tiukat vaatimukset: niiden tulee olla 
helposti liikuteltavia, ergonomisia ja juuri passelit käyttökohteen neliöihin ja 
pintamateriaaleihin. Kärcherin monipuolisilla laitteilla jokainen työ on helposti 
hoidettu.
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TEKNISET TIEDOT

Työpaine 200 bar

Virtausnopeus 1 300 l/h

Letku 20 m

Pystymalli

Pystymallinen kuumavesi-
pesuri tiivistää kuuman veden 
edut pieniin ulkomittoihin, 
joten sitä on helppo kuljettaa 
ja liikutella. Valovirtakäyttöi-
nen pesuri toimii kaikkialla, 
missä sähkövirtaa on 
saatavilla. 

Kompaktisarja

Kärcherin kompaktisarjan 
kuumavesipesurit tarjoavat 
monipuolista pesutehoa 
käytännöllisessä kokoluokassa.  
Pesuri sopii loistavasti lähes 
päivittäiseen käyttöön, jossa 
käyttökohteen sijainti 
vaihtelee.

Mediumsarja

Mediumsarjan pesureissa 
yhdistyy tehokkuus, 
helppokäyttöisyys ja käytän-
nölliset, ammattitason pesu-
varusteet. Pesurit sopivat 
esimerkiksi ajoneuvojen, 
koneiden ja kiinteistö-
kohteiden puhdistukseen.

Supersarja

Nämä pesurit soveltuvat 
järeään ammattikäyttöön 
esimerkiksi rakennustyö-
maalla, maataloudessa ja 
teollisuudessa. Voimakas 
työpaine, suuri vesimäärä ja 
tukevat pesuvarusteet on 
mitoitettu vaativaan 
ammattikäyttöön.

SUPERSARJA

Kiinteästi asennettava

Kiinteästi asennettavat 
kuumavesipesurit voidaan 
räätälöidä jokaisen asennus-
kohteen käyttötarpeiden 
mukaisesti. Se on aina helposti 
käyttövalmiina kohteissa, 
joissa lämmintä vettä ja 
painepesua tarvitaan 
säännöllisesti ja/tai jatkuvasti.

Erikoissarja

Kun pesukohteessa ei saa 
syntyä pakokaasuja, ratkaisu 
on erikoissarjan sähköläm-
mitteinen kuumavesipesuri. 
Tyypillisiä käyttökohteita ovat 
mm. sairaalaympäristö, 
laitoskeittiöt ja uimahallit.

Polttomoottorisarja

Polttomoottorikäyttöinen 
painepesuri tuo pesutehon 
kohteisiin, joissa sähkövirtaa 
ei ole saatavilla. Turvallinen ja 
kestävä teräsputkirunko.

HDS-trailerit

Erinomaista joustavuutta ja 
luotettavuutta liikkuvaan 
puhdistustehtävään. 
Perävaunussa kulkevaan 
painepesuriin on integroitu 
vesisäiliö, joten se voi olla 
täysin omavarainen. 

KUUMAN VEDEN 
TARJOAMAT 
MAHDOLLISUUDET

SUPERSARJAN
SUOSION
SYYT

Korkea hyötysuhde

 eco!efficiency-tila säästää energiaa, vettä ja  
     puhdistusaineen määrää, eli laite käyttää  
     taloudellisinta lämpötila-aluetta (60°C) – täydellä   
     veden virtauksella.

 Poltinsyklit on optimoitu vähentämään polttoaineen  
     kulutusta 20 % verrattuna täyden kuorman toimintaan.

Luotettavuus

 Pehmeä iskunvaimennus (SDS) kompensoi värähtelyä  
     ja painepiikkejä korkeapainejärjestelmässä.  
 Kookas syöttövesisuodatin suojaa pumppua  
     syöttöveden epäpuhtauksilta.  
 Pääsy koneen käyttötietoihin, mistä näkee käyttö- 
     tunnit ja tarvittavat huoltovälit.

Maksimaalista tehokkuutta

 Erittäin tehokas, kokeiltu ja testattu poltintekniikka. 
 4-napainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaali- 
     pumpulla. 
 Vesijäähdytteinen moottori takaa korkean suoritus- 
     kyvyn ja kestävyyden.

Varastointi

 Tilava säilytystila esimerkiksi puhdistusaineille,  
     työkäsineille tai työkaluille 
 Helppokäyttöinen sekä vasen- että oikeakätisille.

SUPERSARJAKUUMAVESIPESURIT

Kuumavesipesurin edut verrattuna kylmävesipesuriin:
 ■ Parempi pesutulos
 ■ Vähäisempi pesuaineen kulutus
 ■ Nopeampi kuivumisaika
 ■ Parempaa hygieniaa - kuuman veden desinfioiva vaikutus
 ■ Lyhyempi työaika; voit säästää jopa 35 %työaikaa
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Onko maatilallasi 
puhdistustehtäviä, joissa 
Kärcher voisi auttaa? 
Lue lisää karcher.fi

Kampanjahinta 

1 249 € 
1 548,76 € (sis. alv 24%)

Kampanjahinta 

3 599 € 
4 462,76 € (sis. alv 24%)

Kampanjahinta 

2 999 € 
3 718,76 € sis. alv 24%

Kampanjahinta 

3 399 € 
4 214,76 € (sis. alv 24%)

Kampanjahinta 

6 899 € 
8 554,76 € (sis. alv 24%)

alv 0%

alv 0%

alv 0%

alv 0%

alv 0%

KAMPANJA

KAMPANJA:
KUUMAVESIPESURIT

Kuumavesipesuri
Vaativaan ammattikäyttöön
HDS 10/20-4 M - 1.071-900.0

Varmatoiminen, voimavirtakäyttöinen kuumavesipesuri. Kompaktien 
ulkomittojen ja isojen kumirenkaiden ansiosta pesuria on vaivaton 
käsitellä. 

 Taloudellinen ja ympäristöystävällinen eco!efficiency-tila
 Helppokäyttöinen yhden painikkeen valintakytkin
 Ergonominen EASY!Force-pesukahva 

Kuumavesipesuri
Järeätehoinen pesuri maatalouden puhdistustarpeisiin
HDS 12/18-4 S - 1.071-914.0

Superluokan voimakkaalle painepesurille ominaista on veden korkea 
virtausnopeus. Kone soveltuu erinomaisesti maatalouden sekä kuljetus-
yritysten puhdistustarpeisiin. Kaksi pesuainesäiliötä.

   ■ Taloudellinen ja ympäristöystävällinen eco!efficiency-tila
   ■ 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu
   ■ Ergonominen EASY!Force-pesukahva

Kuumavesipesuri 
Pienikokoinen ja pystymallinen
HDS 5/11 UX - 1.064-901.0

Helppokäyttöinen ja vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri 
perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän 
lattiatilaa. Mahdollista kuljettaa myös vaakatasossa.

 Integroitu letkukela 
 EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä 
 Ergonominen EASY!Force-pesukahva  

Kuumavesipesuri (polttomoottori)
Ei sähkövirtaa? Ei ongelmia!
HDS 8/20 G - 1.210-920.0

Vakuuttava kuumavesipesuri niin maatalouden kuin rakennusalan 
puhdistustehtäviin. Integroitu 30 litran polttoainesäiliö takaa pitkän 
käyttöajan ilman ulkoista virtalähdettä.

   ■ Rungossa käytännölliset säilytyspaikat varusteille
   ■ Kompakti muotoilu ja kestävä materiaali
   ■ Kestävä putkirunko nosturilastaukseen

Kuumavesipesuri (polttomoottori)
Pesuri, joka on suunniteltu kovaan käyttöön
HDS 1000 De - 1.811-943.0

Raskaaseen käyttöön sopiva pesuri. Sopii loistavasti esimerkiksi 
kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran 
saanti on hankalaa. 

   ■ Voimakas Yanmar-dieselmoottori (L 100 V)
   ■ Suuritehoinen poltin - maksimi suorituskyky
   ■ Kestävä putkirunko nosturilastaukseen

Letkukelapaketti
Ei enää lattialla lojuvia letkuja

Nopeampaa ja turvallisempaa työskentelyä seinään 
asennettavan letkukelan avulla.

   ■ Vähentää kompastumisvaaraa työtiloissa
   ■ Letku nopeasti käyttökuntoon ja 

     takaisin säilytysasentoon
   ■ Kääntyvä seinäteline sekä

     1,5 m ja 20 m korkeapaineletkut

Varusteet löytyvät sivulta: 19



Kampanjahinta 

629 € 
779,96 € (sis. alv 24%)

Kampanjahinta 

1 199 € 
1 486,76 € (sis. alv 24%)

Kampanjahinta 

1 899 € 
2 354,76 € (sis. alv 24%)

alv 0%

alv 0%

alv 0%
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Varusteet: sivu 19

Painepesuri 
Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu
HD 5/15-CX - 1.520-935.0

Kompakti, kevyt ja helposti liikuteltava kylmävesipesuri  
sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Käytettävissä  
sekä vaaka- että pystysuunnassa.

   ■ Automaattinen lepopaineenalennin
   ■ Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva
   ■ Letkukela sujuvaan ja turvalliseen työskentelyyn

Painepesuri 
Tehokkaat ja aikaa säästävät ratkaisut
HD 8/18-4 M - 1.524-970.0

Keskisarjan tehokas painepesuri loistavalla suorituskyvyllä. Paine- 
pesurissa on messinkipumppu, 3-vaihe ilmajäähdytteinen sähkö- 
moottori sekä automaattinen paineenalennin. 

 Luja, iskunkestävä muovikuomu suojaa komponentteja
 Työpaineen ja vesimäärän portaaton säätö
 Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva

Varusteet: sivu 19

Painepesuri 
Supersarjan ammattipesuri
HD 10/25-4 SX Plus - 1.286-927.0

Tämä pesuri irrottaa kaiken lian, mikä painepesurilla on irrotettavissa. 
Moottori ja pumppu on suojattu elektronisella valvontajärjestelmällä. 
Automaattinen virransammutus ali- tai ylijännitteen varalta.

   ■ Maksimaalinen käyttöturvallisuus
   ■ Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva
   ■ Letkukela sujuvaan ja turvalliseen työskentelyyn

Varusteet: sivu 19

KAMPANJA

KAMPANJATUOTTEET:
PESURIT JA VARUSTEET

EASY!Force-pesukahva
Täydet tehot. Rasitus nolla.

Suunniteltu vaivattomaan ja ergonomiseen käyttöön, joka ei 
rasita käyttäjää. EASY!Force-pesukahva käyttää korkeapaine-
suihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä 
vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. 
 
   ■ Turvallista työskentelyä: kun vapautat otteen pesukahvasta,  

     vedentulo loppuu välittömästi
   ■ Ei enää kramppaavia käsiä tai kipeitä lihaksia
   ■ 3 erilaista EASY!Force-pakettia

EASY!Force-paketit: sivu 19

Pesuaineet
Pesuaineet ajoneuvoille

Emäksinen RM 838 on vaahtopesuaine, joka on hellävarainen maali-
pinnalle mutta irottaa öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet sekä 
liikennelian ilman hankaamista. Alkalinen aktiivipesuaine RM 81 on 
tehokas pesuainetiiviste korkeapainepesuun, esimerkiksi ajoneuvojen, 
kuormapeitteiden ja moottorien pesuun.

 Vaahtopesuaine RM 838, 3 l
 Aktiivipesuaine RM 81, 10 l

Lisätiedot pesuaineista löydät
sivulta 19.

Oletko jo kokeillut vaahtopesua? 
Helppokäyttöinen vaahdotin ammattikäyttöön

Vaahdottimen käyttö vähentää pesuaineen kulutusta jopa 50 %. 
Sumutuskulmaa voidaan säätää suoraan suuttimesta ja pesu-
aineen säätömahdollisuus löytyy vaahdottimen sisältä.

   ■ Soveltuu kylmä- ja kuumavesipesureille
   ■ Vähentää pesuaineen kulutusta
   ■ Kestävät messinkiosat

Kampanjaan kuuluvat 
vaahdotuslaitteet löydät 
sivulta 19.



Kampanjahinta 

169 € 
209,56 € (sis. alv 24 %)

Pikalakaisin 
Nopeaan ylläpitosiivoukseen
EB 30/1 Li-Ion - 1.545-126.0

Pikalakaisinta on helppo käsitellä ja siinä on suuri on/off-jalka-
painike. Matalan mitoituksen (vain 90 mm) ansiosta se mahtuu 
hyvin huonekalujen alle.

 Teleskooppivarsi säädettävissä käyttäjäkohteisesti
 Käyttöaika yhdellä latauskerralla n. 30 min lattia- 
     pinnoilla ja 45 min kovilla pinnoilla

alv 0%

Kampanjahinta 

599 € 
742,76 € (sis. alv 24 %)

Kampanjahinta 

179 € 
221,96 € (sis. alv 24 %)

Kampanjahinta 

499 € 
618,76 € (sis. alv 24 %)

Kampanjahinta 

2 799 € 
3 470,76 € (sis. alv 24%)

Kampanjahinta 

1 499 € 
1 858,76 € (sis. alv 24 %)

alv 0%

alv 0%

alv 0%

alv 0%
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KAMPANJA

IMURIT JA 
LAKAISU

Märkä-kuivaimuri
Ketterä ja kätevän kokoinen
NT 27/1 Adv - 1.428-520.0 

Kompaktisarjan monipuolinen ja tehokas imuri, jonka viisi 
pyörää takaavat helpon liikkuvuuden. Nestepinnan vartiointi 
koho-periaatteella pysäyttää laitteen, kun säiliö on täynnä.

   ■ 27 litran säiliö
   ■ Imurissa säilytyspaikat virtajohdolle ja varusteille
   ■ Vahva puskuri suojaa kolhuilta

Märkä-kuivaimuri
Väkivahva, monikäyttöinen imuri
NT 65/2 Ap - 1.667-291.0

Tehokas ja kätevästi liikuteltava kaksimoottorinen märkä-kuivaimuri. 
Suodattimen puhdistus toimii näppärästi puoliautomaattisesti nappia 
painamalla. 65 litran säiliö.

   ■ Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
   ■ Kumipintainen säilytystaso esim. työkaluille
   ■ Helppokäyttöinen tyhjennysletku

Lakaisukone
Kevytliikkeinen ja kestävä
KM 70/20 C kahdella sivuharjalla - 1.517-107.0

Työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkoalueiden tehokkaaseen ja 
nopeaan lakaisuun. Iso likasäiliö, jonka tyhjentämistä helpottaa 
säiliön ergonominen kahva. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti.

   ■ Kaksi sivuharjaa 
   ■ Kokoontaitettava rakenne helpottaa varastointia
   ■ Hienopölysuodatin 

Lakaisukone
Säädettävä työntöaisa 
KM 70/30 Bp Pack Adv - 1.517-213.0

Kevytliikkeinen lakaisukone, jossa on imutoiminto. Pää-  
ja sivuharja toimivat akkukäyttöisen moottorin voimalla.  
Mukana akku ja laturi.

 Pää- ja sivuharjan säätömahdollisuus
 Helppokäyttöinen ohjelmavalitsin 
 Näppärä kuljettaa

Yhdistelmäkone
Ylläpitosiivouksesta syväpuhdistukseen
BD 43/25 C Bp Pack - 1.515-403.0

Akkukäyttöinen, laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone 
soveltuu monipuoliseen käyttöön etenkin pienehköissä  
siivouskohteissa. Ketterä kone ja tarkka ohjattavuus.

   ■ Työleveys 43 cm
   ■ Keltaiset, selkeästi näkyvät käyttöelementit
   ■ Erittäin kestävät ohjauslaitteet

alv 0%



KUUMAVESIPESURIT

Tuote HDS 8/20 G HDS 1000 De

Tuotenumero 1.210-920.0 1.811-943.0

EAN-koodi 4054278611884 4054278169316

Polttoaineet  Diesel / Polttoöljy Polttoöljy / Diesel

Vesimäärä l/h 800 450-900

Työpaine bar/MPa 200 / 20 40-200 / 4-20

Lämpötila (syöttö 12 °C)  C° 30 - 80 80

Kulutus, kevyt polttoöljy kg/h 5,9 5,6

Polttoainesäiliö l 30 34

Paino (sis. varusteet) kg 175 188

Mitat (PxLxK) mm 1130 x 910 x 895 1100 x 750 x 785

Hinta alv 0 % / alv 24 % € 3 399,00 / 4 214,76 6 899,00 / 8 554,76

AKKUKÄYTTÖINEN LAKAISUKONE

Tuote KM 70/30 C Bp Pack Adv

Tuotenumero 1.517-213.0

EAN-koodi 4039784718098

Voimansiirto manuaalinen

Työsuoritus maks. m2/h 2800

Työskentelyleveys mm 480 (1 sivuharlla 700 mm)

Säiliökapasiteetti l 42 / 30 (brutto/netto)

Teho V/W 012 / 195

Akun toiminta-aika h 2,5

Akun latausaika h 12

Paino (käyttövalmiina) kg 47

Mitat (PxLxK) mm 1200 x 770 x 1050

Hinta (alv 0% / alv 24%) € 1 499,00 / 1 858,76

Skannaa QR-koodi ja 
lue lisää kevätkampan-
jasta kotisivuiltamme:

PAINEPESURIT

Tuote HD 5/15 CX HD 8/18-4 M HD 10/25-4 SX Plus

Tuotenumero 1.520-935.0 1.524-970.0 1.286-927.0

EAN-koodi 4054278164601 4054278271569 4054278163246

Virtatyyppi Ph/V/Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Vesimäärä l/h 500 380 - 760 500 - 1000

Työpaine bar/MPa 150 / 15 30 - 180 / 3 - 18 30 - 250 / 3 - 25

Maksimipaine bar/MPa 200 / 20 270 / 27 275 / 27,5

Liitäntäteho kW 2,8 4,6 9,2

Paino (sis. varusteet) kg 28 39 74

Mitat (PxLxK) mm 380 x 370 x 930 400 x 455 x 700 560 x 500 x 1090

Hinta alv 0 % / alv 24 % € 629,00 / 779,96 1 199,00 / 1 486,76 1 899,00 / 2 354,76

MÄRKÄ-KUIVAIMURIT

Tuote NT 27/1 Adv NT 65/2 Ap

Tuotenumero 1.428-520.0 1.667-291.0

EAN-koodi 4039784724327 4039784727281

Virtatyyppi Ph/V/Hz 1 / 220-240 / 50-60 1 / 220-240 / 50-60

Ilman läpivirtaus l/s 67 2 x 74

Alipaine mbar/kPa 200 / 20 254 / 25,4

Säiliötilavuus l 27 65

Säiliön materiaali muovi muovi

Maks. ottoteho W 1380 2760

Varusteiden halkaisija mm 35 40

Äänenvoimakkuus db(A) 72 73

Paino (ilman varusteita) kg 7,5 20

Mitat mm 420 x 420 x 525 600 x 480 x 920

Hinta (alv 0% / alv 24 %) € 179,00 / 221,96 599,00 / 742,76

18 19

TEKNISET TIEDOT

LAKAISUKONE

Tuote KM 70/20 C, 2 kpl sivuharjat

Tuotenumero 1.517-107.0

EAN-koodi 4039784718036

Voimansiirto  manuaalinen

Työsuoritus maks. m2/h 3680

Työskentelyleveys mm 480

Työleveys 2 sivuharjalla mm 920

Säiliökapasiteetti l 42 / 20 (brutto/netto)

Paino (käyttövalmiina) kg 26

Mitat (PxLxK) mm 1300 x 765 x 1035

Hinta (alv 0% / alv 24%) € 499,00 / 618.76

KUUMAVESIPESURIT

Tuote HDS 5/11 UX HDS 10/20-4 M HDS 12/18-4 S

Tuotenumero 1.064-901.0 1.071-900.0 1.071-914.0

EAN-koodi 4054278139760 4054278134925 4054278140360

Virtatyyppi Ph/V/Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Vesimäärä l/h 450 500-1000 600 - 1200

Työpaine bar/MPa 110 / 11 30-200 / 3-20 30-180 / 3-18

Lämpötila (syöttö 12 °C)  C° maks. 80 80 - 155 80 - 155

Liitäntäteho kW 2,2 7,8 8,4

Polttoainesäiliö l 6,5 25 25

Paino (sis. varusteet) kg 67,4 168 175

Mitat (PxLxK) mm 618 x 1163 x 994 1330 x 750 x 1060 1330 x 750 x 1060

Hinta alv 0 % / alv 24 % € 1 249,00 / 1 548,76 2 999,00 / 3 718,76 3 599,00 / 4 462,76

KELAPAKETIN SISÄLTÄMÄT 
VARUSTEET

Varuste Lisätiedot Tuotenumero Hinta alv 0 % / alv 24 %

Letkukela ABS, 20 m 6.392-203.0 399,00 / 494,76

Kp-letku, 20 m DN 8, 315 bar 6.391-843.0 175,00 / 217,00

Kp-letku, 1,5 m DN 8, 400 bar 6.110-069.0 69,00 / 85,56

Kääntyvä seinäteline RST 6.391-545.0 112,00 / 138,88

Adapteri no 2 4.111-030.0 19,00 / 23,56

Adapteri no 6 4.111-034.0 19,00 / 23,56

VAAHDOTUSLAITTEET

Tuote Lisätiedot Tuotenumero Hinta € (alv 0% / alv 24%)

Vaahdotin, Adv 1 400-600 l/h 4.112-063.0 99,00 / 122,76

Vaahdotin, Adv 2 700-800 l/h 4.112-064.0 99,00 / 122,76

Vaahdotin, Adv 3 900-2500 l/h 4.112-065.0 105,00 / 130,20

Pikaliitinrunko TR 2.115-000.0 59,00 / 73,16

Pikaliitinpistoke TR 2.115-001.0 36,00 / 44,64

Suihkuputki TR, taipuisa 1050 mm 4.112-035.0 229,00 / 283,96

PESUAINEET PAINEPESURIIN

Tuote Vaahtopuhdistusaine RM 838 RTU Pesuainetiiviste RM 81

Tilausnumero 6.295-979.0 6.295-556.0

Pakkauskoko l 3 10

Pakkausyksikkö  1 1

pH  12,6 12,3

Paino  kg 3,3 22,8

Ominaisuudet Emäksinen vaahtopesuaine sopii 
ajoneuvojen ja hyötyöajoneuvojen 
puhdistukseen. Irrottaa hankaamatta 
öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jään-
teet ja liikenteestä tulleen lian. 
Hellävarainen maalipinnalle.

Tehokas alkalinen pesuainetiiviste 
korkeapainepesuun. Sopii öljy-, rasva- 
ja mineraalilialle. Ajoneuvojen, kuor-
mapeitteiden ja moottorien pesuun. 
NTA-vapaa.

Hinta (alv 0% / alv 24%) 14,00 / 17,36 52,00 / 64,48

YHDISTELMÄKONE

Tuote BD 43/25 C Bp Pack

Tuotenumero 1.515-403.0

EAN-koodi 4054278188003

Työleveys (harja) mm 430

Liitäntäteho W 1100

Akku V/Ah 24 / 76

Akun käyttöaika h max. 2

Työsuoritus (todellinen) m2/h 860

Säiliötilavuus l 25 / 25 (puhdas-/likavesi)

Harjapaine g/cm2/kg 30-40 / 22,5-28

Paino (sis. varusteet) kg 115

Mitat (PxLxK) mm 1135 x 520 x 1025

Hinta (alv 0% / alv 24%) € 2 799,00 / 3 470,76

EASY!FORCE -PESUKAHVAPAKETTI PAINEPESURIIN

Tuote Lisätiedot Tuotenumero Hinta € (alv 0% / alv 24%)

EASY!Force-paketti 1 vanhaan letkuun 4.111-050.0 199,00 / 245,65

EASY!Force-paketti 2 sis. 10 m letku 4.111-051.0 279,00 / 345,96

EASY!Force-pesukahva sis. adapterit 4.111-052.0 149,00 / 184,76

PIKALAKAISIN

Tuote EB 30/1 Li-Ion

Tuotenumero 1.545-126.0

EAN-koodi 4039784722507

Virtatyyppi  V/Hz 220-240 / 50-60

Työskentelyleveys db(A) 56

Äänenvoimakkuus mm 480

Jännite V 7,2

Kapasiteetti Ah 2,6

Paino (ilman varusteita) kg 2,8

Mitat (PxLxK) mm 250 x 300 x 1340

Hinta (alv 0% / alv 24%) € 169,00 / 209,56



Ammattikäyttöön suunniteltujen, Kärcher 
Professional -sarjan kylmä- ja kuumavesi-
pesureiden takuuaika on nyt 5 vuotta.

Lue lisää: karcher.fi
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HUOLETTOMAT
PESUT VUOSIKSI
ETEENPÄIN. 


