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We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Antwerpen) 
Tel. +32 3 340 07 11 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

PROFESSIONAL | ACTIE FOLDER ZOMER 2022

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 

PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

PROFESSIONAL | PROMOTIES GELDIG VAN 1 JUNI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2022

ACTIE 
FOLDER
Zomer 2022

ATTENTION
VRAAG INFO BIJ  

JE KÄRCHER  
VERDEELPUNT

ACTIE   STOF-/WATER-
ZUIGER NT 30/1  
Tact Te Adv L
Bestelnr. 1.148-281.0

De favoriet van de vakman  
onder de nat- en droogzuigers.  
Met stopcontact (automatisch  
aan-en uit) en Tact-filter-
reinigings-systeem voor 
ononderbroken werken.

voor
€ 529,-

voor
€ 549,-

AANBIEDINGEN STOFZUIGERS

+  GRATIS   CarpetPro reiniger 
iCapsol (artnr. 6.295-849.0)

NIEUW

STOF-/WATERZUIGER  
NT 22/1 Ap Te Adv L
Bestelnr. 1.378-621.0

Zeer licht en overtuigend door zijn constant sterke 
zuigkracht. Uiterst geschikt voor een groot aantal 
toepassingen met stof, grof vuil of vloeistoffen.

  Geleverd met autoreinigingsmondstuk, bekledings mondstuk, 
plintenzuigmond, zuigborstel, universeel inzetbare borstel 
en adapter voor elektrisch gereedschap.

  Verhoogde veiligheid door verhindering van ESD-schokken 
dankzij elektrisch geleidende zuigslang en bocht.

  Stopcontact voor elektrisch gereedschap 
(met automatische aan/uit-functie).

voor
€ 275,-

VEEGMACHINE  
KM 70/20 C 2SB
Bestelnr. 1.517-107.0

Veegmachine die goed veegt in bochten én 
in rechte lijn. Vochtbestendige universele 
borstelharen voor alle opper vlakken. 
Met vliesfilter voor fijn stof, robuust frame 
uit kunststof, eenvoudig instelbare hoofdwals-
borstel en traploos instelbare zijbezem.

voor
€ 675,-

RM 81 direct Active  
Cleaner, alkaline, 20 L
Bestelnr. 6.296-124.0

Hogedrukreinigingsmiddel voor  doeltreffende 
verwijdering van  zware olie-, vet- en minerale 
 verontreiniging. Geen aanlenging nodig.

RM 755 vloerglansreiniger,  
 schuimarm, 10 L
Bestelnr. 6.295-174.0

Citrusfrisse, schuimarme vloerglans reiniger 
voor alle harde vloeren. Droogt streeploos 
op. Uiterst geschikt voor hoogglanzende 
stenen vloeren.

CA 50 C vloerreiniger  
eco!perform, 1 L
Bestelnr. 6.296-053.0

Materiaal veilige vloerreiniger voor hand-
matige toepassing op alle harde en flexibele 
vloeroppervlakken. Ook zeer geschikt voor 
hoogglansoppervlakken en interieurobjecten. 
Met EU eco label.

ACTIE REINIGINGS MIDDELEN

10+2 
GRATIS

5+1 
GRATIS

5+1 
GRATIS

ACTIE   SPROEI-EXTRACTIE-
REINIGER PUZZI 8/1 C
Bestelnr. 1.100-225.0

Dit sproei-extractieapparaat kan  
worden gebruikt voor de efficiënte  
reiniging van stoffen bekleding of  
de plaatselijke reiniging van  
tapijtvloeren. 

ACTIE   STOF-/WATERZUIGER  
NT 40/1 Tact Te M Wood
Bestelnr. 1.148-356.0

De specialist voor grote  
hoeveelheden houtstof.  
Geleverd met handige  
accessoires:

  De nieuwe patroonfilter 
gecertificeerd voor stofklasse M 
Voorkomt dat de filter verstopt 
raakt, met scheidings graad van 
99,9 procent bij het opzuigen 
van grote hoeveelheden vezels 
en houtstof.

  Ergonomische duwbeugel 
Voor comfortabel transport van de machine.

  40-liter container
  Volautomatische en sensor gestuurde filterreiniging 
Voor optimale zuigkracht. 
Het gepatenteerde Tact-systeem garandeert een ononderbroken 
gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote 
hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door de krachtige 
luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van 
de gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen.

voor
€ 799,-
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ULTRALICHTE BATTERIJ-AANGEDREVEN 
RUGZAKSTOF ZUIGER BVL 5/1 Bp
Bestelnr. 1.394-274.0

Dit lichtgewicht combineert hoge zuigkracht en lange  
batterij duur en is daarom uiterst geschikt voor toepassingen  
in klaslokalen, kantoren, trappenhuizen, bussen, vliegtuigen, enz.

Batterij en snellader niet inbegrepen.

KOUDWATER HOGE DRUKREINIGER  
HD 4/11 C Bp
Bestelnr. 1.520-928.0

Voor mobiele toepassingen, zoals in de gemeente of in de 
groenvoorziening.

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp L
Bestelnr. 1.528-130.0

Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TEXTIELREINIGER  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Bestelnr. 1.101-700.0

Het eerste batterij aangedreven  
sproei-extractietoestel voor professionals.  
Is eenvoudig in gebruik en garandeert 
de beste reinigingsprestaties !

Batterij en snellader niet inbegrepen.

NIEUW

voor
€ 618,-

voor
€ 1.031,-

voor
€ 329,-

voor
€ 881,-

voor
€ 261,-

voor
€ 354,-

voor
€ 354,-

voor
€ 1.383,-

voor
€ 568,-

BATTERIJ PLATFORM BLIJFT GROEIEN AUTONOOM & KRACHTIG

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TAPIJTVEGER CVS 65/1 Bp
Bestelnr. 1.517-301.0

Levert al na eerste stofzuigbeurt 
het reinigingsresultaat van een 
rechtopstaande borstelstofzuiger.  
Uiterst geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige ruimtes door laag 
geluidsniveau van 56 dB(A).

Batterij en snellader niet inbegrepen.

voor
€ 736,-

GALACTISCHE KRACHT. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Intelligent, krachtig en betrouwbaar. Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel 
binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-
assortiment. Ontdek het Kärcher Battery Power+ batterijplatform op www.karcher.be

GRASMAAIER LM 530/36 Bp
Bestelnr. 1.042-500.0

Robuust en betrouwbaar, levert topresultaten voor 
het onderhoud van uw gazon.

BLADBLAZER LB 930/36 Bp
Bestelnr. 1.042-507.0

Ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en 
stil op.

HEGGENSCHAAR HT 650/36 Bp
Bestelnr. 1.042-506.0

Ergonomisch en perfect in de hand ! Nooit overbelasting 
van de gewrichten dankzij de draaibare handgreep. 
Voor preciese en zuivere snoeiresultaten.

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp
Bestelnr. 1.783-054.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken:  
compacte schrobmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.

BOSMAAIER BCU 260/36 Bp
Bestelnr. 1.042-503.0

Kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals 
hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of 
dikke ondergroei.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp
Bestelnr. 1.783-234.0

Compact en uiterst licht. Direct na het reinigen is de vloer 
droog en slipvrij.

AANBIEDINGEN STOFZUIGERS

NIEUW

NIEUW

ACTIE   STOFZUIGER  
T 7/1 Classic 
Bestelnr. 1.527-181.0

Compact, licht en ergonomisch.
Maximale zuigcapaciteit in combinatie 
met minimaal energieverbruik. 
Zorgt met de krachtige 850 Watt 
motor voor een indrukwekkend 
vacuüm van maar liefst 23,0 kPa 
(230 mbar). Desondanks toch 
een aangenaam geluidsniveau 
van 63 db(A).

PGG 6/1
Bestelnr. 1.042-208.0

Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
5 kW voorziet autonome stroom 
tot maar liefst 10 uren. Handig 
voor tal van commerciële en 
 gemeentelijke  toepassingen.

PGG 8/3
Bestelnr. 1.042-209.0

Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
7 kW. Autonome stroom voorziening 
met wisselstroom en drie fasen-
stroom. Perfect voor toepassingen 
op bouwplaatsen, in de landbouw 
of in de gemeentelijke leefomgeving.

WWP 45
Bestelnr. 1.042-210.0

Afvalwaterpomp met een pomp-
capaciteit tot 750 liter per minuut. 
Krachtige benzinemotor voor werken 
waar geen externe stroom voorziening 
is. Voor moeilijke toepassingen 
zoals overstroomde kelders of 
bouwputten, en eveneens voor 
watervoor ziening in de landbouw.

voor
€ 99,-

voor
€ 3.073,-

voor
€ 895,-

voor
€ 995,-

voor
€ 399,-

OP ALLE ONDERSTAANDE 
BATTERIJPLATFORM PRODUCTEN

10% 
KORTING

OP STARTERKIT 
BATTERY POWER+

voor
€ 483,-

voor
€ 544,-

36/60 starterkit 
(Bestelnr. 2.445-071.0) 

36/75 starterkit 
(Bestelnr. 2.445-070.0) 

10% 
KORTING
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Voor mobiele toepassingen, zoals in de gemeente of in de 
groenvoorziening.

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp L
Bestelnr. 1.528-130.0

Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TEXTIELREINIGER  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Bestelnr. 1.101-700.0

Het eerste batterij aangedreven  
sproei-extractietoestel voor professionals.  
Is eenvoudig in gebruik en garandeert 
de beste reinigingsprestaties !

Batterij en snellader niet inbegrepen.

NIEUW

voor
€ 618,-

voor
€ 1.031,-

voor
€ 329,-

voor
€ 881,-

voor
€ 261,-

voor
€ 354,-

voor
€ 354,-

voor
€ 1.383,-

voor
€ 568,-

BATTERIJ PLATFORM BLIJFT GROEIEN AUTONOOM & KRACHTIG

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TAPIJTVEGER CVS 65/1 Bp
Bestelnr. 1.517-301.0

Levert al na eerste stofzuigbeurt 
het reinigingsresultaat van een 
rechtopstaande borstelstofzuiger.  
Uiterst geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige ruimtes door laag 
geluidsniveau van 56 dB(A).

Batterij en snellader niet inbegrepen.

voor
€ 736,-

GALACTISCHE KRACHT. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Intelligent, krachtig en betrouwbaar. Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel 
binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-
assortiment. Ontdek het Kärcher Battery Power+ batterijplatform op www.karcher.be

GRASMAAIER LM 530/36 Bp
Bestelnr. 1.042-500.0

Robuust en betrouwbaar, levert topresultaten voor 
het onderhoud van uw gazon.

BLADBLAZER LB 930/36 Bp
Bestelnr. 1.042-507.0

Ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en 
stil op.

HEGGENSCHAAR HT 650/36 Bp
Bestelnr. 1.042-506.0

Ergonomisch en perfect in de hand ! Nooit overbelasting 
van de gewrichten dankzij de draaibare handgreep. 
Voor preciese en zuivere snoeiresultaten.

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp
Bestelnr. 1.783-054.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken:  
compacte schrobmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.

BOSMAAIER BCU 260/36 Bp
Bestelnr. 1.042-503.0

Kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals 
hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of 
dikke ondergroei.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp
Bestelnr. 1.783-234.0

Compact en uiterst licht. Direct na het reinigen is de vloer 
droog en slipvrij.

AANBIEDINGEN STOFZUIGERS

NIEUW

NIEUW

ACTIE   STOFZUIGER  
T 7/1 Classic 
Bestelnr. 1.527-181.0

Compact, licht en ergonomisch.
Maximale zuigcapaciteit in combinatie 
met minimaal energieverbruik. 
Zorgt met de krachtige 850 Watt 
motor voor een indrukwekkend 
vacuüm van maar liefst 23,0 kPa 
(230 mbar). Desondanks toch 
een aangenaam geluidsniveau 
van 63 db(A).

PGG 6/1
Bestelnr. 1.042-208.0

Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
5 kW voorziet autonome stroom 
tot maar liefst 10 uren. Handig 
voor tal van commerciële en 
 gemeentelijke  toepassingen.

PGG 8/3
Bestelnr. 1.042-209.0

Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
7 kW. Autonome stroom voorziening 
met wisselstroom en drie fasen-
stroom. Perfect voor toepassingen 
op bouwplaatsen, in de landbouw 
of in de gemeentelijke leefomgeving.

WWP 45
Bestelnr. 1.042-210.0

Afvalwaterpomp met een pomp-
capaciteit tot 750 liter per minuut. 
Krachtige benzinemotor voor werken 
waar geen externe stroom voorziening 
is. Voor moeilijke toepassingen 
zoals overstroomde kelders of 
bouwputten, en eveneens voor 
watervoor ziening in de landbouw.

voor
€ 99,-

voor
€ 3.073,-

voor
€ 895,-

voor
€ 995,-

voor
€ 399,-

OP ALLE ONDERSTAANDE 
BATTERIJPLATFORM PRODUCTEN

10% 
KORTING

OP STARTERKIT 
BATTERY POWER+

voor
€ 483,-

voor
€ 544,-

36/60 starterkit 
(Bestelnr. 2.445-071.0) 

36/75 starterkit 
(Bestelnr. 2.445-070.0) 

10% 
KORTING

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

ATTENTION
BATTERY POWER+

ACCUPLATFORM
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PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prijzen exclusief BTW - Promoties geldig van 1 juni tot en met 31 augustus 2022. Drukfouten of afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en/of teksten zijn voorbehouden.  
Bepaalde artikelen zijn mogelijk niet verkrijgbaar in de winkel, maar kunnen besteld worden. Acties zijn verkrijgbaar tot uitputting van de voorraad.
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ULTRALICHTE BATTERIJ-AANGEDREVEN 
RUGZAKSTOF ZUIGER BVL 5/1 Bp
Bestelnr. 1.394-274.0

Dit lichtgewicht combineert hoge zuigkracht en lange  
batterij duur en is daarom uiterst geschikt voor toepassingen  
in klaslokalen, kantoren, trappenhuizen, bussen, vliegtuigen, enz.

Batterij en snellader niet inbegrepen.

KOUDWATER HOGE DRUKREINIGER  
HD 4/11 C Bp
Bestelnr. 1.520-928.0

Voor mobiele toepassingen, zoals in de gemeente of in de 
groenvoorziening.

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp L
Bestelnr. 1.528-130.0

Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TEXTIELREINIGER  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Bestelnr. 1.101-700.0

Het eerste batterij aangedreven  
sproei-extractietoestel voor professionals.  
Is eenvoudig in gebruik en garandeert 
de beste reinigingsprestaties !

Batterij en snellader niet inbegrepen.

NIEUW
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voor
€ 1.031,-

voor
€ 329,-

voor
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voor
€ 261,-

voor
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voor
€ 354,-

voor
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voor
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BATTERIJ PLATFORM BLIJFT GROEIEN AUTONOOM & KRACHTIG

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TAPIJTVEGER CVS 65/1 Bp
Bestelnr. 1.517-301.0

Levert al na eerste stofzuigbeurt 
het reinigingsresultaat van een 
rechtopstaande borstelstofzuiger.  
Uiterst geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige ruimtes door laag 
geluidsniveau van 56 dB(A).

Batterij en snellader niet inbegrepen.

voor
€ 736,-

GALACTISCHE KRACHT. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Intelligent, krachtig en betrouwbaar. Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel 
binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-
assortiment. Ontdek het Kärcher Battery Power+ batterijplatform op www.karcher.be

GRASMAAIER LM 530/36 Bp
Bestelnr. 1.042-500.0

Robuust en betrouwbaar, levert topresultaten voor 
het onderhoud van uw gazon.

BLADBLAZER LB 930/36 Bp
Bestelnr. 1.042-507.0

Ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en 
stil op.

HEGGENSCHAAR HT 650/36 Bp
Bestelnr. 1.042-506.0

Ergonomisch en perfect in de hand ! Nooit overbelasting 
van de gewrichten dankzij de draaibare handgreep. 
Voor preciese en zuivere snoeiresultaten.

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp
Bestelnr. 1.783-054.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken:  
compacte schrobmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.

BOSMAAIER BCU 260/36 Bp
Bestelnr. 1.042-503.0

Kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals 
hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of 
dikke ondergroei.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp
Bestelnr. 1.783-234.0

Compact en uiterst licht. Direct na het reinigen is de vloer 
droog en slipvrij.
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Zorgt met de krachtige 850 Watt 
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vacuüm van maar liefst 23,0 kPa 
(230 mbar). Desondanks toch 
een aangenaam geluidsniveau 
van 63 db(A).

PGG 6/1
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Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
5 kW voorziet autonome stroom 
tot maar liefst 10 uren. Handig 
voor tal van commerciële en 
 gemeentelijke  toepassingen.
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generator met een vermogen van 
7 kW. Autonome stroom voorziening 
met wisselstroom en drie fasen-
stroom. Perfect voor toepassingen 
op bouwplaatsen, in de landbouw 
of in de gemeentelijke leefomgeving.
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Bestelnr. 1.394-274.0

Dit lichtgewicht combineert hoge zuigkracht en lange  
batterij duur en is daarom uiterst geschikt voor toepassingen  
in klaslokalen, kantoren, trappenhuizen, bussen, vliegtuigen, enz.

Batterij en snellader niet inbegrepen.

KOUDWATER HOGE DRUKREINIGER  
HD 4/11 C Bp
Bestelnr. 1.520-928.0

Voor mobiele toepassingen, zoals in de gemeente of in de 
groenvoorziening.

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp L
Bestelnr. 1.528-130.0

Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TEXTIELREINIGER  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Bestelnr. 1.101-700.0

Het eerste batterij aangedreven  
sproei-extractietoestel voor professionals.  
Is eenvoudig in gebruik en garandeert 
de beste reinigingsprestaties !
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Bestelnr. 1.517-301.0

Levert al na eerste stofzuigbeurt 
het reinigingsresultaat van een 
rechtopstaande borstelstofzuiger.  
Uiterst geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige ruimtes door laag 
geluidsniveau van 56 dB(A).

Batterij en snellader niet inbegrepen.

voor
€ 736,-

GALACTISCHE KRACHT. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Intelligent, krachtig en betrouwbaar. Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel 
binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-
assortiment. Ontdek het Kärcher Battery Power+ batterijplatform op www.karcher.be

GRASMAAIER LM 530/36 Bp
Bestelnr. 1.042-500.0

Robuust en betrouwbaar, levert topresultaten voor 
het onderhoud van uw gazon.

BLADBLAZER LB 930/36 Bp
Bestelnr. 1.042-507.0

Ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en 
stil op.

HEGGENSCHAAR HT 650/36 Bp
Bestelnr. 1.042-506.0

Ergonomisch en perfect in de hand ! Nooit overbelasting 
van de gewrichten dankzij de draaibare handgreep. 
Voor preciese en zuivere snoeiresultaten.

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp
Bestelnr. 1.783-054.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken:  
compacte schrobmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.

BOSMAAIER BCU 260/36 Bp
Bestelnr. 1.042-503.0

Kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals 
hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of 
dikke ondergroei.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp
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Compact en uiterst licht. Direct na het reinigen is de vloer 
droog en slipvrij.
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motor voor een indrukwekkend 
vacuüm van maar liefst 23,0 kPa 
(230 mbar). Desondanks toch 
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van 63 db(A).
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of in de gemeentelijke leefomgeving.
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Krachtige benzinemotor voor werken 
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Dit lichtgewicht combineert hoge zuigkracht en lange  
batterij duur en is daarom uiterst geschikt voor toepassingen  
in klaslokalen, kantoren, trappenhuizen, bussen, vliegtuigen, enz.
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KOUDWATER HOGE DRUKREINIGER  
HD 4/11 C Bp
Bestelnr. 1.520-928.0

Voor mobiele toepassingen, zoals in de gemeente of in de 
groenvoorziening.
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Levert al na eerste stofzuigbeurt 
het reinigingsresultaat van een 
rechtopstaande borstelstofzuiger.  
Uiterst geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige ruimtes door laag 
geluidsniveau van 56 dB(A).
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Intelligent, krachtig en betrouwbaar. Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel 
binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-
assortiment. Ontdek het Kärcher Battery Power+ batterijplatform op www.karcher.be

GRASMAAIER LM 530/36 Bp
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Robuust en betrouwbaar, levert topresultaten voor 
het onderhoud van uw gazon.

BLADBLAZER LB 930/36 Bp
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Ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en 
stil op.

HEGGENSCHAAR HT 650/36 Bp
Bestelnr. 1.042-506.0

Ergonomisch en perfect in de hand ! Nooit overbelasting 
van de gewrichten dankzij de draaibare handgreep. 
Voor preciese en zuivere snoeiresultaten.

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp
Bestelnr. 1.783-054.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken:  
compacte schrobmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.

BOSMAAIER BCU 260/36 Bp
Bestelnr. 1.042-503.0

Kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals 
hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of 
dikke ondergroei.
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of in de gemeentelijke leefomgeving.

WWP 45
Bestelnr. 1.042-210.0

Afvalwaterpomp met een pomp-
capaciteit tot 750 liter per minuut. 
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PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prijzen exclusief BTW - Promoties geldig van 1 juni tot en met 31 augustus 2022. Drukfouten of afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en/of teksten zijn voorbehouden.  
Bepaalde artikelen zijn mogelijk niet verkrijgbaar in de winkel, maar kunnen besteld worden. Acties zijn verkrijgbaar tot uitputting van de voorraad.
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PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

ULTRALICHTE BATTERIJ-AANGEDREVEN 
RUGZAKSTOF ZUIGER BVL 5/1 Bp
Bestelnr. 1.394-274.0

Dit lichtgewicht combineert hoge zuigkracht en lange  
batterij duur en is daarom uiterst geschikt voor toepassingen  
in klaslokalen, kantoren, trappenhuizen, bussen, vliegtuigen, enz.

Batterij en snellader niet inbegrepen.

KOUDWATER HOGE DRUKREINIGER  
HD 4/11 C Bp
Bestelnr. 1.520-928.0

Voor mobiele toepassingen, zoals in de gemeente of in de 
groenvoorziening.

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp L
Bestelnr. 1.528-130.0

Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TEXTIELREINIGER  
TYPE PUZZI 9/1 Bp
Bestelnr. 1.101-700.0

Het eerste batterij aangedreven  
sproei-extractietoestel voor professionals.  
Is eenvoudig in gebruik en garandeert 
de beste reinigingsprestaties !

Batterij en snellader niet inbegrepen.

NIEUW

voor
€ 618,-

voor
€ 1.031,-

voor
€ 329,-

voor
€ 881,-

voor
€ 261,-

voor
€ 354,-

voor
€ 354,-

voor
€ 1.383,-

voor
€ 568,-

BATTERIJ PLATFORM BLIJFT GROEIEN AUTONOOM & KRACHTIG

BATTERIJ-AANGEDREVEN  
TAPIJTVEGER CVS 65/1 Bp
Bestelnr. 1.517-301.0

Levert al na eerste stofzuigbeurt 
het reinigingsresultaat van een 
rechtopstaande borstelstofzuiger.  
Uiterst geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige ruimtes door laag 
geluidsniveau van 56 dB(A).

Batterij en snellader niet inbegrepen.

voor
€ 736,-

GALACTISCHE KRACHT. EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Intelligent, krachtig en betrouwbaar. Alle batterijen in het Kärcher Battery universe zijn compatibel 
binnen hun voltage klasse en bruikbaar zowel in het Professional- als het Home & Garden-
assortiment. Ontdek het Kärcher Battery Power+ batterijplatform op www.karcher.be

GRASMAAIER LM 530/36 Bp
Bestelnr. 1.042-500.0

Robuust en betrouwbaar, levert topresultaten voor 
het onderhoud van uw gazon.

BLADBLAZER LB 930/36 Bp
Bestelnr. 1.042-507.0

Ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en 
stil op.

HEGGENSCHAAR HT 650/36 Bp
Bestelnr. 1.042-506.0

Ergonomisch en perfect in de hand ! Nooit overbelasting 
van de gewrichten dankzij de draaibare handgreep. 
Voor preciese en zuivere snoeiresultaten.

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp
Bestelnr. 1.783-054.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken:  
compacte schrobmachine met microvezel-rollertechnologie van Kärcher.

BOSMAAIER BCU 260/36 Bp
Bestelnr. 1.042-503.0

Kan moeiteloos de zwaarste maaiklussen aan, zoals 
hardnekkige ongecontroleerde plantengroei, taai gras of 
dikke ondergroei.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp
Bestelnr. 1.783-234.0

Compact en uiterst licht. Direct na het reinigen is de vloer 
droog en slipvrij.

AANBIEDINGEN STOFZUIGERS

NIEUW

NIEUW

ACTIE   STOFZUIGER  
T 7/1 Classic 
Bestelnr. 1.527-181.0

Compact, licht en ergonomisch.
Maximale zuigcapaciteit in combinatie 
met minimaal energieverbruik. 
Zorgt met de krachtige 850 Watt 
motor voor een indrukwekkend 
vacuüm van maar liefst 23,0 kPa 
(230 mbar). Desondanks toch 
een aangenaam geluidsniveau 
van 63 db(A).

PGG 6/1
Bestelnr. 1.042-208.0

Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
5 kW voorziet autonome stroom 
tot maar liefst 10 uren. Handig 
voor tal van commerciële en 
 gemeentelijke  toepassingen.

PGG 8/3
Bestelnr. 1.042-209.0

Benzine aangedreven synchroon-
generator met een vermogen van 
7 kW. Autonome stroom voorziening 
met wisselstroom en drie fasen-
stroom. Perfect voor toepassingen 
op bouwplaatsen, in de landbouw 
of in de gemeentelijke leefomgeving.

WWP 45
Bestelnr. 1.042-210.0

Afvalwaterpomp met een pomp-
capaciteit tot 750 liter per minuut. 
Krachtige benzinemotor voor werken 
waar geen externe stroom voorziening 
is. Voor moeilijke toepassingen 
zoals overstroomde kelders of 
bouwputten, en eveneens voor 
watervoor ziening in de landbouw.

voor
€ 99,-

voor
€ 3.073,-

voor
€ 895,-

voor
€ 995,-

voor
€ 399,-

OP ALLE ONDERSTAANDE 
BATTERIJPLATFORM PRODUCTEN

10% 
KORTING

OP STARTERKIT 
BATTERY POWER+

voor
€ 483,-

voor
€ 544,-

36/60 starterkit 
(Bestelnr. 2.445-071.0) 

36/75 starterkit 
(Bestelnr. 2.445-070.0) 

10% 
KORTING
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We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Antwerpen) 
Tel. +32 3 340 07 11 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be

PROFESSIONAL | ACTIE FOLDER ZOMER 2022

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 

PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

PROFESSIONAL | PROMOTIES GELDIG VAN 1 JUNI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2022

ACTIE 
FOLDER
Zomer 2022

ATTENTION
VRAAG INFO BIJ  

JE KÄRCHER  
VERDEELPUNT

ACTIE   STOF-/WATER-
ZUIGER NT 30/1  
Tact Te Adv L
Bestelnr. 1.148-281.0

De favoriet van de vakman  
onder de nat- en droogzuigers.  
Met stopcontact (automatisch  
aan-en uit) en Tact-filter-
reinigings-systeem voor 
ononderbroken werken.

voor
€ 529,-

voor
€ 549,-

AANBIEDINGEN STOFZUIGERS

+  GRATIS   CarpetPro reiniger 
iCapsol (artnr. 6.295-849.0)

NIEUW

STOF-/WATERZUIGER  
NT 22/1 Ap Te Adv L
Bestelnr. 1.378-621.0

Zeer licht en overtuigend door zijn constant sterke 
zuigkracht. Uiterst geschikt voor een groot aantal 
toepassingen met stof, grof vuil of vloeistoffen.

  Geleverd met autoreinigingsmondstuk, bekledings mondstuk, 
plintenzuigmond, zuigborstel, universeel inzetbare borstel 
en adapter voor elektrisch gereedschap.

  Verhoogde veiligheid door verhindering van ESD-schokken 
dankzij elektrisch geleidende zuigslang en bocht.

  Stopcontact voor elektrisch gereedschap 
(met automatische aan/uit-functie).

voor
€ 275,-

VEEGMACHINE  
KM 70/20 C 2SB
Bestelnr. 1.517-107.0

Veegmachine die goed veegt in bochten én 
in rechte lijn. Vochtbestendige universele 
borstelharen voor alle opper vlakken. 
Met vliesfilter voor fijn stof, robuust frame 
uit kunststof, eenvoudig instelbare hoofdwals-
borstel en traploos instelbare zijbezem.

voor
€ 675,-

RM 81 direct Active  
Cleaner, alkaline, 20 L
Bestelnr. 6.296-124.0

Hogedrukreinigingsmiddel voor  doeltreffende 
verwijdering van  zware olie-, vet- en minerale 
 verontreiniging. Geen aanlenging nodig.

RM 755 vloerglansreiniger,  
 schuimarm, 10 L
Bestelnr. 6.295-174.0

Citrusfrisse, schuimarme vloerglans reiniger 
voor alle harde vloeren. Droogt streeploos 
op. Uiterst geschikt voor hoogglanzende 
stenen vloeren.

CA 50 C vloerreiniger  
eco!perform, 1 L
Bestelnr. 6.296-053.0

Materiaal veilige vloerreiniger voor hand-
matige toepassing op alle harde en flexibele 
vloeroppervlakken. Ook zeer geschikt voor 
hoogglansoppervlakken en interieurobjecten. 
Met EU eco label.

ACTIE REINIGINGS MIDDELEN

10+2 
GRATIS

5+1 
GRATIS

5+1 
GRATIS

ACTIE   SPROEI-EXTRACTIE-
REINIGER PUZZI 8/1 C
Bestelnr. 1.100-225.0

Dit sproei-extractieapparaat kan  
worden gebruikt voor de efficiënte  
reiniging van stoffen bekleding of  
de plaatselijke reiniging van  
tapijtvloeren. 

ACTIE   STOF-/WATERZUIGER  
NT 40/1 Tact Te M Wood
Bestelnr. 1.148-356.0

De specialist voor grote  
hoeveelheden houtstof.  
Geleverd met handige  
accessoires:

  De nieuwe patroonfilter 
gecertificeerd voor stofklasse M 
Voorkomt dat de filter verstopt 
raakt, met scheidings graad van 
99,9 procent bij het opzuigen 
van grote hoeveelheden vezels 
en houtstof.

  Ergonomische duwbeugel 
Voor comfortabel transport van de machine.

  40-liter container
  Volautomatische en sensor gestuurde filterreiniging 
Voor optimale zuigkracht. 
Het gepatenteerde Tact-systeem garandeert een ononderbroken 
gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote 
hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door de krachtige 
luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van 
de gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen.

voor
€ 799,-

V
ra

ag
 n

aa
r 

o
n
ze

 v
o
o
rw

aa
rd

en
 ! 

  
 M

I/
P
o.

 · 
0

5
/2

0
2

2
 · 

G
ed

ru
kt

 i
n
 B

el
gi

ë 
o
p
 c

h
lo

o
rv

ri
j 
ge

b
le

ek
t 

p
ap

ie
r 

· T
ec

h
n
is

ch
e 

w
ij
zi

gi
n
ge

n
 v

o
o
rb

eh
o
u
d
en

.

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939, 2610 Wilrijk (Antwerpen) 
Tel. +32 3 340 07 11 
info@be.kaercher.com  •  www.karcher.be
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PROFESSIONAL | PROMOTIES GELDIG VAN 1 JUNI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2022

ACTIE 
FOLDER
Zomer 2022

ATTENTION
VRAAG INFO BIJ  

JE KÄRCHER  
VERDEELPUNT

ACTIE   STOF-/WATER-
ZUIGER NT 30/1  
Tact Te Adv L
Bestelnr. 1.148-281.0

De favoriet van de vakman  
onder de nat- en droogzuigers.  
Met stopcontact (automatisch  
aan-en uit) en Tact-filter-
reinigings-systeem voor 
ononderbroken werken.

voor
€ 529,-

voor
€ 549,-

AANBIEDINGEN STOFZUIGERS

+  GRATIS   CarpetPro reiniger 
iCapsol (artnr. 6.295-849.0)

NIEUW

STOF-/WATERZUIGER  
NT 22/1 Ap Te Adv L
Bestelnr. 1.378-621.0

Zeer licht en overtuigend door zijn constant sterke 
zuigkracht. Uiterst geschikt voor een groot aantal 
toepassingen met stof, grof vuil of vloeistoffen.

  Geleverd met autoreinigingsmondstuk, bekledings mondstuk, 
plintenzuigmond, zuigborstel, universeel inzetbare borstel 
en adapter voor elektrisch gereedschap.

  Verhoogde veiligheid door verhindering van ESD-schokken 
dankzij elektrisch geleidende zuigslang en bocht.

  Stopcontact voor elektrisch gereedschap 
(met automatische aan/uit-functie).

voor
€ 275,-

VEEGMACHINE  
KM 70/20 C 2SB
Bestelnr. 1.517-107.0

Veegmachine die goed veegt in bochten én 
in rechte lijn. Vochtbestendige universele 
borstelharen voor alle opper vlakken. 
Met vliesfilter voor fijn stof, robuust frame 
uit kunststof, eenvoudig instelbare hoofdwals-
borstel en traploos instelbare zijbezem.

voor
€ 675,-

RM 81 direct Active  
Cleaner, alkaline, 20 L
Bestelnr. 6.296-124.0

Hogedrukreinigingsmiddel voor  doeltreffende 
verwijdering van  zware olie-, vet- en minerale 
 verontreiniging. Geen aanlenging nodig.

RM 755 vloerglansreiniger,  
 schuimarm, 10 L
Bestelnr. 6.295-174.0

Citrusfrisse, schuimarme vloerglans reiniger 
voor alle harde vloeren. Droogt streeploos 
op. Uiterst geschikt voor hoogglanzende 
stenen vloeren.

CA 50 C vloerreiniger  
eco!perform, 1 L
Bestelnr. 6.296-053.0

Materiaal veilige vloerreiniger voor hand-
matige toepassing op alle harde en flexibele 
vloeroppervlakken. Ook zeer geschikt voor 
hoogglansoppervlakken en interieurobjecten. 
Met EU eco label.

ACTIE REINIGINGS MIDDELEN

10+2 
GRATIS

5+1 
GRATIS

5+1 
GRATIS

ACTIE   SPROEI-EXTRACTIE-
REINIGER PUZZI 8/1 C
Bestelnr. 1.100-225.0

Dit sproei-extractieapparaat kan  
worden gebruikt voor de efficiënte  
reiniging van stoffen bekleding of  
de plaatselijke reiniging van  
tapijtvloeren. 

ACTIE   STOF-/WATERZUIGER  
NT 40/1 Tact Te M Wood
Bestelnr. 1.148-356.0

De specialist voor grote  
hoeveelheden houtstof.  
Geleverd met handige  
accessoires:

  De nieuwe patroonfilter 
gecertificeerd voor stofklasse M 
Voorkomt dat de filter verstopt 
raakt, met scheidings graad van 
99,9 procent bij het opzuigen 
van grote hoeveelheden vezels 
en houtstof.

  Ergonomische duwbeugel 
Voor comfortabel transport van de machine.

  40-liter container
  Volautomatische en sensor gestuurde filterreiniging 
Voor optimale zuigkracht. 
Het gepatenteerde Tact-systeem garandeert een ononderbroken 
gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote 
hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door de krachtige 
luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van 
de gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen.

voor
€ 799,-


