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HØJTRYKS-
RENSERE
Højtryksrens med Kärcher – suverænt resultat og 
fremragende brugervenlighed. Uanset om du er 
på udkig efter tekniske finesser eller fleksibilitet, 
varmtvands- eller koldtvandsrensere, elektrisk 
motor eller forbrændingsmotor, en mobil maskine 
eller et stationært anlæg, har Kärcher den helt 
rigtige kvalitetsløsning til dig.

Kärchers imponerende fordele:

Cylinder i rustfrit stål, cylindertop i 
messing og automatisk trykaflastning, 
som sikrer en lang levetid.
Patenteret EASY!Force-højtrykspistol og 
EASY!Lock-hurtigkobling gør arbejdet 
nemmere og sparer tid.
Powerdyse, som giver et 40 % bedre  
vaskeresultat.

** Når du køber en Kärcher-højtryksrenser, skal du kunne stole på, at 

kvaliteten er i orden. Derfor giver vi 5 års garanti på pumpen, hvis 

der udføres årlig forebyggende vedligeholdelse serviceeftersyn 

 på maskinen

*  På vores hedvandsrensere giver vi 5 års garanti på varmespiralen,

 forudsat at du altid anvender RM 110 ASF systempleje,

 som beskytter maskinen mod forkalkning og korrossion, samt

 har en årlig inspektions serviceaftale.

*

ÅRS 

GARANTI
PÅ SPIRAL*

5
**

ÅRS 

GARANTI
PÅ PUMPE**

5

RM 110: 6.295-331.0
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HEDVANDSRENSERE

 

HDS 5/11 UX

UPRIGHT-KLASSEN

KOMPAKTKLASSEN

MELLEM- OG SUPERKLASSEN

HDS 5/13 UX HDS 5/15 UX

1.064-901.0 1.064-909.0 1.064-913.0

Kompakt og effektiv enkeltfaset højtryksrenser. Utroligt brugervenligt og praktisk "Upright"-design,  
som gør den enkel at transportere. Med slangetromle. 

450 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

110 bar, 180 maks.

15 m højtrykslange

Maks. 80 °C

500 l/t, 550 maks.

1 ~ / 230 V / 50 Hz

125 bar, 180 maks.

15 m højtrykslange

Maks. 80 °C

450 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 180 maks.

15 m højtrykslange

Maks. 80 °C

HDS 8/20 DE Diesel

HDS-E 8/16-4 M

1.210-910.0

1.030-900.0 (12 kW)
1.030-904.0 (24 kW)
1.030-906.0 (36 kW)

Kraftig højtryksrenser med forbrændingsmotor, som kan anvendes 
uden strømtilførsel. Til byggepladsen, land- og skovbrug samt andre 
krævende anvendelsesområder.

Højtryksrenser med elektrisk opvarmning af vand beregnet til brug på steder, 
hvor man ikke ønsker udstødningsgasser. Eco!Efficiency-indstilling gør  
denne højtryksrenser yderst effektiv.

Bemærk! 
Fås også med benzinmotor til pumpen 
og dieselvarmer til vandet.

800 l/t, 1000 maks.

200 bar, 230 maks.

6,8 kW Kärcher 186 EU stage V

10 m højtrykslange

Maks. 80 °C

300-760 l/t

30-160 bar

3~ / 400 V / 50 Hz

10 m højtrykslange

Maks. 85 °C

HDS 1000 DE Diesel / Steamer

Kraftig højtryksrenser med forbrændingsmotor, som kan anvendes på steder, hvor 
der ikke er adgang til strøm. Perfekt til byggepladser, land- og skovbrug og andre 
krævende anvendelsesområder. Steamer-varianten har tilbehør til fjernelse af ukrudt 
ved hjælp af varmt vand og til bekæmpelse af virus og bakterier ved hjælp af damp.

450-900 l/t

40-200 bar

6,8 kW / 9,3 hk EU stage V

Maks. 80 °C

HDS 10/20 -4 M HDS 12/18 -4 S HDS 13/20 -4 S

1.071-900.0 1.071-914.0 1.071-927.0

1.811-943.0
1.811-947.0 Steamer*

En kraftig højtryksrenser til rengøringsopgaver, som kræver en mobil maskine med optimal ydeevne og 
kvalitet. Velegnet til vask af større køretøjer, anlægsmaskiner, driftsbygninger m.m.

500-1000 l/t, 1300 maks.

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-200 bar, 240 maks.

10/20 m højtrykslange

Maks. 155 °C

600-1200 l/t, 1500 maks.

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-180 bar, 215 maks.

10 m højtrykslange

Maks. 155 °C

650-1300 l/t, 1500 maks.

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-200 bar, 240 maks.

10 m højtrykslange

Maks. 155 °C

HDS 6/14 C /-4 C HDS 9/17 -4 CX

1.169-900.0/1.170-900.0 1.174-908.0

Kompakt hedvandsrenser med høj ydeevne og avanceret udstyr. Perfekt til håndværkere, 
virksomhedsejere eller rengøringsfirmaer. AUTO stop når maskinen ikke er i drift.

240-560 l/t, 800 maks.

1 ~ / 230 V / 50 Hz

30-140 bar, 180 maks.

10 m højtrykslange

Maks. 80/155 °C

350-900 l/t, 1000 maks.

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-170 bar, 205 maks.

slangetromle med 15 m højtrykslange

Maks. 155 °C

HDS 7/16 C

1.173-900.0

270-660 l/t, 900 maks.

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-160 bar, 195 maks.

10 m højtrykslange

Maks. 80 °C

ELEKTRISK 
OPVARMNING

DIESELDREVET 
HEDVANDS-

RENSER
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HDS-TRAILERE

Alle Kärchers hedvandsrensere 

forsynes nu med dette symbol som et 

tegn på certificeringen. 

Brændere med høj effektivitet

Lavt brændstofforbrug

Lav udledning

Udstødning maks. 11 %

CO-udledning maks. 75 ml/l

Sodmængde maks. 1 

Certificerede hedvandsrensere

Kärchers hedvandsrensere er certificeret for tilfredsstillende effektivitet og udledningsstandarder i henhold til specifikationer 
udarbejdet af den uafhængige europæiske organisation European Cleaning Machines Association. Kärcher er den første 
verdensomspændende leverandør af hedvandsrensere med denne type certificering. Dermed har du garanti for, at alle vores 
hedvandsrensere opfylder følgende testkrav eller overholder følgende grænseværdier: 

HDS-TRAILER

HD 9/23 DE TR1 OG HD 9/23 GE TR1

Mobil hedvandstrailer

Mobil koldtvandstrailer

500 bar

900 l/t

HDS 9/50 DE TR1

350 bar

1300 l/t

HDS 13/35 DE TR1

200 bar

1300 l/t

HDS 13/20 DE TR1

200 bar

1700 l/t

HDS 17/20 DE TR1

40-230 bar

400-930 l/t

1.000 l vandtank

Diesel- eller benzindrevet

NYHED

KAN LEVERES 
MED 155 0C 

STEAM

RØRRENSER
Beton, der størkner i slangen, stoppet 

afløb i sommerhuset, eller rørledninger, 

der skal renses? Med den rigtige mas-

kine, slange og dyse kan du løse de 

fleste udfordringer, du støder på.

Rengøringsmidler

Vores pumper er designet til brug med kraftige rengørings-

midler. Dermed kan vi garantere det bedst mulige 

rengøringsresultat, uanset anvendelsesområde.

Cylinderhoved i messing 
Alle Kärchers professionelle maskiner er som standard udsty-

ret med et cylinderhoved i messing. Designet sikrer en høj 

ydeevne og en utroligt lang driftstid.

Perfekt samspil

Til hver enkelt maskine vælger vi den optimale sammensæt-

ning af højtryksspumpe og motor. Det giver den bedst mulige 

drift og sikrer både lang levetid og maksimal effektivitet.

Mere støjsvag

Motor og pumpe er optimalt afstemt for at sikre lav friktion, så 

maskinen genererer mindre støj.

Stempler tilpasset efter brug

I lavtryksområdet garanterer rustfri stempler optimale glide- 

egenskaber og lav slitage, mens keramiske stempler giver den 

nødvendige robusthed ved et højt arbejdstryk.

MADE IN 
GERMANY

MADE BY 
KÄRCHER

KORREKT ROTOJETDYSE TIL DIN MASKINE

HD 9/23
4.114-027.0

HDS 13/20 og 17/20
4.114-043.0

HDS 13/35
4.767-173.0

HDS 9/50
6.415-069.0
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KOLDTVANSRENSERE

HD 5/15 C HD 5/15 CX PLUS
Koldtvandsrenser Koldtvandsrenser
1.520-930.0 1.520-932.0

Kompakt og praktisk højtryksren-
ser med høj rengøringskapacitet 
og brugerkomfort. Det er en ro-
bust og mobil maskine til daglig, 
professionel brug.

HD 5/15 CX Plus er en kompakt 
og praktisk højtryksrenser med 
høj rengøringskapacitet og bru-
gerkomfort. Robust og mobil 
maskine til daglig, professionel 
brug. Med slangetromle. 

500 l/t, 720 maks.

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 200 maks.

10 m højtrykslange

500 l/t, 720 maks.

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 200 maks.

15 m højtrykslange

HD 6/13 CX PLUS
Koldtvandsrenser

Robust og mobil maskine til professi-
onel og daglig brug. Den har lang 
levetid takket være messingcylinder-
hovedet og automatisk trykaflastning. 
Inkl. Slangetromle

600 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

130 bar, 180 maks.

15 m højtrykslange

-

HD 7/14 -4 M CAGE
Koldtvandsrenser
1.524-942.0

Robust koldtvandsrenser med 
støjsvag 4-polet motor, robust 
stålrørsramme, automatisk trykaf-
lastning og 140 bar arbejdstryk.

700 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

140 bar, 210 maks.

10 m højtrykslange

HD 10/25 -4 SX PLUS
Koldtvandsrenser
1.286-927.0 (400 V)

Robust og mobil maskine til daglig, 
professionel brug. Stående design gør 
den behagelig at arbejde med. 
Med slangetromle.

500-1000 l/t, 1200 maks.

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-250 bar, 275 maks.

20 m højtrykslange

HD 6/15 MX Plus
Koldtvandsrenser
1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet, mobil 
højtryksrenser med automatisk start/stop, integ-
reret slangetromle til enkel håndtering af 
højtryksslangen og flere muligheder for place-
ring og opbevaring af tilbehør. 

560 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 200 maks.

15 m højtrykslange

HD 7/17 M
Koldtvandsrenser
1.151-935.0

HD 7/17 M er en 3-faset koldtvandsren-
ser, som kombinerer lang levetid, maksi-
mal fleksibilitet og komfortabelt arbejde 
i en utroligt effektiv maskine. Designet 
til horisontal og vertikal drift. Tromle 
kan eftermonteres.

700 l/t

3 ~ / 230 V / 50 Hz

170 bar, 255 maks.

10 m højtrykslange

HD 8/23 G CLASSIC
Koldtvandsrenser med  
forbrændingsmotor
1.187-012.0

HD 8/23 G Classic er en benzindrevet 
koldtvandsrenser med 280 bar tryk, 
som giver maksimal mobilitet og de 
bedst mulige rengøringsresultater, selv 
ved vanskelige forhold.

Honda-benzinmotor

800 l/t

230 bar, 280 maks.

10 m højtrykslange

TOP-
MODEL

+15 %
EFFEKT

HD 7/14-4 MXA Plus
Koldtvandsrenser
1.524-947.0

Den første højtryksrenser, der er 
udstyret med automatisk tilbagerul 
af slange. Gennemtestet fjedersystem 
kendt fra vægmonterede tromler. Ud 
over velkendte Kärcher-løsninger som 
Easy!Force-pistol med drejeled, har 
maskinen også en større grundflade, 
som giver øget stabilitet.
Markedets største vandmængde for enkeltfase

MXA
Automatisk oprul af 
højtrykslangen

690 l/t, 900 maks.

1 ~ / 230 V / 50 Hz

140 bar, 190 maks.

15 m højtrykslange

1.520-952.0
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HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST

Stationære koldtvandsrensere

Kärcher´s stationære højtryksrenser kan konfigureres med 
et stort antal ekstra udstyrsfunktioner, såsom trykaflastning, 
tørløbsbeskyttelse, blødgøring af vand, tidstæller, en 
varmtvandsversion med 85 °C fremløbstemperatur, rustfrit 
stålhus og mulighed for udlægning af rengøringsmiddel i høj- eller 
lavtryksdrift fås også efter ønske. Ydermere sikrer omfattende 
tilbehørs program en perfekt tilpasning til de ønsket opgaver.  
BEMÆRK! Leveres uden slange.

300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t

3 ~ / 230 V / 50 Hz (kan leveres i 400 V)

30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar

4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Vi tilbyder endnu flere varianter af stationære højtryksrensere. Kontakt os for at få mere information.

HD 8/18 -4 M ST
Stationær koldtvandsrenser
1.524-983.0

HD 8/18 -4 M ST har en kraftig og 
robust aksialpumpe med tre 
stempler i hærdet rustfrit stål, 
trefaset motor og vægmontering 
til stationær anvendelse. Leveres 
uden slange, lanse og pistol.

400-800 l/t

3 ~ / 230 V / 50 Hz

30-180 bar, 220 maks.

4,2 kW

HD 6/15 M ST
Stationær koldtvandsrenser
1.150-950.0

HD 6/15 M ST er en kompakt, driftssik-
ker og energieffektiv stationær koldt-
vandsrenser med en vandmængde på 
600 l/t, vekselstrømsmotor, automatisk 
trykaflastning og vægbeslag. Leveres 
uden slange, lanse og pistol.

560 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 225 maks.

3,1 kW

PGG 3/1 WWP 45
Strømforsyning Spildevandspumpe
1.042-207.0 1.042-210.0

Mobilt og kraftigt maskine til uafhængig 
strømforsyning på fx byggepladser og i land-
brug. Enkel transport takket være punkte-
ringsfri hjul og sammenklappeligt håndtag.

Takket være sin kraftige benzinmotor fungerer 
maskinen helt uafhængigt af en ekstern strøm-
forsyning og kan håndtere grovkornede partikler 
med en diameter på op til maksimalt 30 millimeter. 
Kan også bruges som vandforsyning.

230 V

1-faset

2,8 kW

Benzinmotor

45 m3 pumpekapacitet

750 liter i minuttet

Maks. sugehøjde 7 m

Benzinmotor

NYHED NYHED

1~3~
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Fjern ukrudt

En hedvandsrenser kan mere end bare at fjerne snavs, fedt og olie.

Med et ukrudtsmundstykke og varmt vand eller skum fjerner man 

effektivt ukrudt. Varmen i skummet/vandet gør det af med rødderne, 

så ukrudtet visner og dør.

Solpanel

Et solpanel kan miste op til 30 % af sin effektivitet, hvis det bliver 

tilstrækkeligt beskidt. Med Kärchers løsning iSolar kan du rengøre 

dine solpaneler enkelt og effektivt på en sikker måde.

Fjern vandet, samtidig med at du vasker

Ved at montere en overfladerenser sikrer du et ensartet resultat. Hvis du ønsker at fjerne vandet fra vaskeområdet samtidig, er FRV den helt rigtige løsning. 

Udformningen sikrer, at vandet ledes væk fra området til et afløb, en beholder eller en skråning.

Nogle gange er pladsen trang, andre gange har man lidt mere albuerum.

En lang lanse med en god rækkevidde er effektiv til arbejde på store 

arealer. Når området, du skal rengøre, er svært tilgængeligt, eller når 

pladsen er trang, er en kort lanse mere velegnet.

Slangetromle på væg eller maskine

Det er enkelt at eftermontere en slangetromle på væggen 

eller din maskine, og både tromler og slanger fås i et væld 

af varianter fra alt til fødevareindustri til tryklufttromler. De 

har svingbart beslag og automatisk tilbagerul eller manuel 

oprulning med håndsving.

Udstødning

En hedvandsvasker kan placeres inden-

dørs, hvor den ikke udsættes for frost. 

Udstødningssystemet og en løsning med et 

spjæld, som er tilpasset hedvandsrenseren, 

giver et væld af muligheder. 

Tankvask

Kärcher har den helt rigtige løsning til alt fra vintønder til mælkebil eller tankvogn. Uanset om du vil have et enkelt monteringssæt til 

din højtryksrenser eller et skræddersyet anlæg til vask af flere tankvogne samtidig. 

Tætte rør

Beton, der størkner i slangen, stoppet afløb i sommerhuset, eller 

rørledninger, der skal renses? Med den rigtige maskine, slange og 

dyse kan du løse de fleste udfordringer, du støder på.

Kemiinjektor

Med en kemiinjektor kan du dosere den 

korrekte mængde rengøringsmiddel. 

Brug mindre tid på at skifte tilbehør, og 

få en mere effektiv vaskeproces.

TIPS TIL TILBEHØR
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Dysesæt FRV 30  Kompatibel maskine

2.642-430.0 HD 6/15 C

2.642-431.0 HD 6/13 
HD 7/18             
HD 6/16 -4M 
HD 801

2.642-432.0 HD 6/12 C 
HD 7/18 M

2.642-433.0 HD 9/19 M
HD 9/20 4M 
HD 10/21-4S 
HD 10/25-4SX         

TILBEHØR

Skumsæt EASY!Force
Indeholder RM 81 eco!efficiency (10 l), 
skumflaske EASY!Force (1 l), hurtigkobling 
EASY!Force (hun) og 2 stk. hurtigkobling 
EASY!Force (han).
Art. nr. 9.540-667.0 – under 700 l/t
Art. nr. 9.540-668.0 – over 700 l/t

Flexlansesæt 1 m EASY!Force
Indeholder flexlanse, hurtigkobling (hun) og 
hurtigkobling (han). 
Dysesæt bestilles separat. 
Art. nr. 9.540-614.0

Skumdyse fødevare EASY!Force
Indeholder skumdyse til skumanlæg, adapter 
nr. 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han). 
Dysesæt bestilles separat. 
Art. nr. 9.540-656.0

Slangetromlesæt komposit 20 m
Indeholder tromle i komposit, beslag, 
højtryksslange DN 8 (20 m) med håndsving. 
(EASY!Force).
Art. nr. 9.540-743.0

Slangetromlesæt, rustfrit EASY!Force
Indeholder tromle og svingbart beslag i rustfrit 
stål, højtryksslange DN 8 (20 m) og adapter M22 
(EASY!Force).
Art. nr. 9.540-607.0

Bremse til slangetromler
Passer til 18-, 25-, 30- 
og 50-meters tromler. 
Art. nr. 9.540-766.0

Slangetromlesæt med håndsving
Indeholder tromle i komposit, vægbeslag 
og longlife-højtryksslange DN 8 med 
håndsving (20 m). 400 bar.
Art. nr. 9.540-660.0

Har du en brugt Kärcher-renser? 
Så kan du opgradere til de ekstra solide og 

behagelige EASY!Force-pistoler!

Opgraderingssæt EASY!Force
Nyt tilbehør til din nye Kärcher. Indeholder EASY!Force-højtrykspistol, 
EASY!Force-lanse, højtryksslange (10 m), adapter 8 og adapter 2. 
Art. nr. 4.111-051.0

Flexlansesæt og skumsæt EASY!Force
Indeholder flexlanse 1 m (EASY!Force), hurtigkobling 
(hun), 3 stk. hurtigkobling (han) og skumflaske 
EASY!Force (1 l). 
Dysesæt bestilles separat. 
Art. nr. 9.540-617.0 – over 700 l/t
Art. nr. 9.540-614.0 – under 700 l/t

Dysesæt til overfladerenser
Skal udstyres med et dysesæt, der 
passer til den maskine, der anvendes. 

Se model til højre. 

Overfladerenser FRV 30 ME
Integreret automatisk opsugning af 
afløbsvand, hvilket effektiviserer rengøringen. 
Maks. 250 bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 m slange. 
Art. nr. 2.111-012.0 

Skumflaske Basic
Til brug med alle professionelle højtryksrensere. 
Art. nr. 4.112-053.0   350-600 l/t
Art. nr. 4.112-054.0   700-800 l/t
Art. nr. 4.112-055.0   800-2500 l/t

Skumflaske Prof
Med doseringsjustering og vinkling af dyse og 
strålens bredde. 
Art. nr. 2.112-018.0   450-600 l/t 
Art. nr. 2.112-017.0   700 l/t og derover

Rengøringssæt EASY!Force – 20 meter
Indeholder rørrengøringsslange 250 bar (20 m) 
og rotodyse. 
Art. nr. 9.540-616.0 – 500-700 l/t
Art. nr. 9.540-620.0 – 800-1000 l/t

Slangetromlesæt til hedvandsrensere (HDS)
Giver maksimal komfort ved tilbagerul af 
højtryksslangen. 
Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

Slangetromle
Slangetromle til højtryksrensere i C-klassen.  
15 m højtryksslange medfølger.
Art. nr. 9.540-812.0
Art. nr. 2.110-010.0 (uden slange)

Overfladevasker FRV 30
Integreret automatisk opsugning af 
afløbsvand, hvilket effektiviserer 
rengøringen. Maks. 250 bar, 
1000 l/t og 60 °C. 5 meter slange. 
Art.nr. 2.111-010.0 

WR 50 ukrudtsfjerner
Til effektiv og enkel fjernelse af ukrudt i kombination 
med en Kärcher-hedvandsvasker. Højtryksrenseren 
leverer en optimal temperatur på 98 °C.
Art.nr. 2.114-013.0

LED-lampe
Lygte med LED-lys til montering på højtryks-
lansen, så man ser bedre, når man fx arbejder i 
mørke. 
Art. nr. 2.680-002.0
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STØVSUGERE
Støvsuging med Kärcher. Vores brugervenlige 
våd- og tørstøvsugere og tæpperensere er 
fremragende løsninger til industri, handel, 
bilbranchen, rengøringsfirmaer, bygge- og 
anlægsbranchen, leverandører af vedlige-
holdelsestjenester m.m. Maskinerne leverer 
utroligt gode rengøringsresultater, er udstyret 
med innovativ filterteknologi og er meget 
holdbare.

Støv er en sammensat blanding af luft og faste 
partikler i forskellige former og størrelser. Den 
kemiske sammensætning og de fysiske 
egenskaber kan variere kraftigt. Støv er 
kategoriseret i forskellige klasser, som 
benytter disse variabler. Fibre, såsom det 
særligt farlige asbest og mineralfibre (<5 um) 
kan trænge dybt ned i luftvejene. Den 
nøjagtige identifikation af støvklasse er 
derfor meget vigtig for dit valg af 
støvsuger.

Støv, som ikke er luftbåret, kan 
ikke gøre skade. Den eneste 
præventive løsning er sug direkte 
på elværktøjet. Hvis dette ikke er 
muligt, findes der mange metoder 
til at binde eller støvsuge støv op, 
som kan kombineres med brug 
af korrekt støvmaske, som kan 
forhindre støvet i at komme 
ned i luftvejene.

WOOD ULTIMATE DRY

 ■ Høj sugeevne ved opsugning af fint 

støv.
 ■ Høj støvretention (holder på støvet).
 ■ Filteret skal tørres efter opsugning  

af væsker!

 ■ Fugt- og rådbestandigt.
 ■ Omkostningseffektivt takket være 

filterets længere levetid.
 ■ Garanteret høj sugeevne (ingen 

tilstopning!).

FLADFILTER   
Tørt
Dust class: M + L

FLADFILTER 
Ultimate
Støvklasse: M + L

 ■ Opsugning af fibre uden filterpose.
 ■ Garanteret høj sugeevne (ingen 

tilstopning!).
 ■ Fugt- og rådbestandigt. 

LOMMEFILTER
Træmateriale
Støvklasse: M + L

NYHED

NYHED

SAFETY/HEPA WET & DRY WET

FLADFILTER 
Vådt og tørt
Støvklasse: M + L

METAL FILTER 
Vådt
Støvklasse: 

 ■ Fugt- og rådbestandigt.
 ■ Omkostningseffektivt takket være 

filterets længere levetid.
 ■ Velegnet til brugere, der hyppigt 

skifter mellem opsugning af tørt og 

vådt.

 ■ Perforeret metalplade til væsker.
 ■ Passer til modellerne NT 611, K 

og KF.

FLAT PLEATED FILTER 
Sikkerhed/HEPA
Støvklasse: H

 ■ Til farligt og eksplosivt støv.
 ■ Det nye PTFE H-filter er det første 

vaskbare H-filter på markedet.  

Det sikrer opsugning af store 

mængder støv uden filterpose.
 ■ Et sikkerhedsfiltersæt eller affalds-

pose er påkrævet ved opsugning af 

farligt støv.
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VÅD- OG TØRSUGERE

NT 30/1 TACT TE L
Våd- og tørsuger
1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te er håndværkernes favorit 
og har strømtilslutning (automatisk tænd/
sluk-knap) og Tact-filterrengøring, så du kan 
arbejde uden afbrydelser.

Luftmængde 74 l/s

Vakuum 254 mbar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks.)

BESKYT DIG SELV OG DINE KOLLEGER

SIKKERHEDSKLASSE HYGIEJNISK GRÆNSEVÆRDI  
mg/m3 og filtreringsgrad

ANVENDELSESOMRÅDE KOMMENTAR

>1 Rengøring af affald, jord, grus, sten og ler. Uden en højere filterklasse blæses op til 1 % af alt støv, 
der suges ind, ud i din indåndingsluft.

>=0,1
og filtreringsgrad 99,5 % (uden 
H13)

Ved nedriving, savning, skæring, slibning og 
boring i fx træ, plast, sten, gips og ildfaste 
materialer. Ved kvartsstøv skal H13-filter 
erstatte M-filter.

Støv fra hårde træsorter eller trykimprægneret træ har 
en grænseværdi på 0,5 mg/m3 i løbet af en arbejdsdag.  
Ved opsugning af silikatstøv skal filteret i henhold til EN 
1822 være af klassen H13.

<0,1
og filtreringsgrad 99,995 %

Miljø, hvor der er risiko for direkte eksponer-
ing for farligt støv såsom kræftfremkaldende 
eller allergifremkaldende støv.

For eksempel støv, som indeholder krom, 6+, bly, platin, 
cadmium, kviksølv eller asbest.  

Håndværkere bliver ofte udsat for forskellige typer støv på arbejdspladsen. Anlægsstøv kan blandt andet forårsage KOL, silikose, kræft og 
allergier. Eksponering for især kvartsstøv bidrager i høj grad til dette, idet kvarts er et af naturens mest almindeligt forekommende mineraler. 
Kvarts findes i blandt andet sten, granit, beton, murværk, gips og mørtel. Din arbejdsplads er unik, og niveauerne af kvartsstøv kan variere. På 
baggrund af dette kan Kärcher anbefale passende sikkerhedsstøvsugere, så I er sikre på, at I anvender støvsugere i den korrekte klasse.

6.904-360.0 (PES)

2.889-154.0

NT 27/1 ADVANCED
Våd- og tørsuger
1.428-520.0

NT 27/1 er en kraftig våd- og tørsuger 
til professionelle brugere. Leveres som 
standard med et stort udvalg af udstyr.

Luftmængde 67 l/s 

Vakuum 200 mbar

Beholder 27 l

Effekt 1380 W (maks.)

9.414-789.0

6.904-285.0

NT 22/1 AP TE L
Våd- og tørsuger
1.378-610.0

Vådstøvsugeren NT 22/1 Ap muliggør 
tilslutning af elværktøj og har en kraftig 
sugeeffekt og semiautomatisk filterrens. 
Perfekt til håndværkere.

Luftmængde 71 l/s

Vakuum 255 mbar

Beholder 22 l

Effekt 1350 W (maks.)

2.889-219.0

2.889-217.0

NT 75/2 TACT2 ME TC
Våd- og tørsuger
1.667-289.0

75 l beholder med 2 motorer og fuldautomatisk 
filterrens. Over 1000 kg fint støv i kategori A 
kan opsuges, før filteret skal skiftes. 
Antistatisk og med vippecontainer.

Luftmængde 2 x 74 l/s 

Vakuum 254 mbar

Beholder 75 l i metal

Effekt 2760 W (maks.)

6.907-277.0 (PES)

6.904-285.0

NT 30/1 TACT TE H
Våd- og tørsuger
1.148-237.0

Vores anbefaling til kvartsstøv! 
Vådstøvsugeren NT 30/1 Tact Te H 
fjerner byggestøv i støvklasse H 
trygt og sikkert. Leveres med 
antistatisk slange og knæk. 

Luftmængde 74 l/s 

Vakuum 273  mbar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks.)

6.904-242.0 (HEPA)

2.889-183.0

KVARTSSTØV

TRÆSTØV

MINDRE FARLIGT STØV

NT 30/1 AP TE L
Våd- og tørsuger
1.148-231.0

Ny våd- og tørsuger med halv-
automatisk filterrengøring samt 
kontakt til elværktøj. 

Luftmængde 74 l/s

Vakuum 254 mbar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks.)

6.904-367.0 (papir)

2.889-154.0

 GOD BEDRE

Topkarakteren 
9,5 i det norske 

magasin Gjør det 
selv i sept. 2020

NT 30/1 TACT TE ADV L
Våd- og tørsuger
1.148-281.0

Vores anbefaling til statisk støv!
Denne maskine leveres med 
antistatisk knæk og sugeslange.

Luftmængde 74 l/s

Vakuum 254 mbar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks.)

6.904-360.0 (PES)

2.889-154.0

BEDST
Til

 farligt 
støv

NT 65/2 AP
Våd- og tørsuger
1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig 2 motores 
våd- og tørstøvsuger, som håndterer alt fra 
vådt, grovkornet snavs til fint støv. Ap Clean-
systemet sikrer semiautomatisk filterrens.

Luftmængde 2 x 74 l/s

Vakuum 254 mbar

Beholder 65 l

Effekt 2760 W (maks.)

6.904-283.0

6.904-285.0
GEKA 1“: 6.388-465.0

NT 611 K
Vådsuger med lænse-
pumpe
1.146-209.0

Professionel våd- og tørstøvsuger med 55 l behol-
derkapacitet og integreret lænsepumpe til større 
vandmængder. Velegnet til detailhandel, 
rengøringsfirmaer, håndværkere samt bygge- og 
anlægsbranchen. Lænseslange sælges separat. 

Luftmængde 57 l/s 

Vakuum 235 mbar

Beholder 55 l

Effekt 2350 W (maks.)

Kraftig spildevandspum-

pe på hele 330 l/min. 
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HV 1/1 
Håndholdt batteristøvsuger
1.394-260.0

Luftmængde 33 l/s

Effekt 115 W

Batteritid 21 min./33 min. i eco-indstilling

1,8 kg

Den nye, håndholdte, batteridrevne støvsuger er beregnet til 
rengøring af mindre områder og steder, hvor det er vanske-
ligt at komme til. Maskinen har et kompakt og let design, 
hvilket giver den et stort spektrum af anvendelsesområder. 

Lithium-ion-batteriet giver maskinen en brugstid på 20 mi-
nutter (30 i eco-efficiency-tilstand), før den skal lades op. Det 
tager kun 60 minutter at lade batteriet op igen.

STØVSUGERE TÆPPERENSERE

T 11/1 Classic HEPA CV 38/2 ADV
Støvsuger Børstesuger
1.527-199.0 1.033-336.0

Med HEPA 14-filteret med 
99,995 % filtreringsgrad opfyl-
der støvsugeren også sikker-
hedsstandarderne for områder, 
hvor hygiene er ekstra vigtig, fx 
i lægeklinikker og hospitaler.

Opretstående støvsuger med dobbelt 
motor og stor arbejdsbredde. Perfekt 
til hurtig og effektiv rengøring af store 
områder på kontorer, hoteller, 
restauranter eller i butikker. 

Luftmængde 43 l/s 

Vakuum 200 mbar

Beholder 5,5 l

Kabel 12 m

PUZZI 8/1

PUZZI 9/1 BP

PUZZI 10/1

BRC 40/22 C

Tæpperenser

Batteridrevet tæppe- 
og møbelrenser

Tæpperenser

Tæppe- og møbelrenser

1.100-225.0

1.101-701.0

1.100-130.0

1.008-062.0

Kompakt og enkel møbelrense-
maskine til rensning af mindre 
områder såsom bilsæder og sofaer 
samt pletfjernelse på tæpper og 
møbler.
Med hånddyse.

Verdens første batteridrevne 
tæppe- og møbelrenser. Rengør 
tekstiloverflader hvor som helst.

Integreret tæppe- og møbelmund-
stykke. Maskinen er perfekt til 
rengøring af små og mellemstore 
tekstiloverflader. Beregnet til både 
professionel og privat rengøring.

Den kompakte tæpperenser BRC 
40/22 er perfekt til økonomisk og 
hurtig rengøring af tæppebelagte 
arealer på mellem 250 og 1000 m². 
Rengøringshovedet kan drejes med 
styret.

1 l/min. = 1 bar

Beholder, snavset 7 l

Beholder, rent 8 l

Kapacitet 18 m2/t

35 min. batteritid

Ladetid 60 min.

Beholder, snavset 7 l

Beholder, rent 9 l

1 l/min. = 1 bar

Beholder, beskidt 9 l

Beholder, rent 10 l

Kapacitet 20-25 m2/t

Kapacitet 500 m2/t

Luftmængde 47 dm3/s

Beholder 22+19 l

Vægt 45,5 kg

6.904-084.0

6.904-305.0
Fugemundstykke til tekstiler
4.130-010.0

HEPA 14-filter

Vakuum 235 mbar

Beholder 11 l

Kabel 7,5 m

NYHED



22 23

Ved at holde området omkring indgangen rent 

mindsker man den mængde snavs, der trækkes med 

til indgangen og når hele vejen ind i bygningen. 

Kärchers fejemaskiner fås i alle størrelser, og ved at 

vælge den rigtige model og børste opnår du optimal 

funktionalitet – hele året og i al slags vejr. Det 

første trin i et rent indgangsparti bør bestå af en 

rist eller en gummimåtte. 

I denne zone placerer man en måtte i form af et 

kombinationstæppe. Det gør man for at fjerne de 

mindste partikler og absorbere fugt i vådt vejr. 

For at holde området rent skal man vedligeholde 

tæppet ved at støvsuge det jævnligt. Til tørt snavs 

er det godt nok med en almindelig støvsuger til 

professionel brug, men til opsugning af fugt eller 

grovkornet snavs bør man bruge en våd- og 

tørstøvsuger.

Det sidste trin i indgangen bør være en aftørrings-

måtte til at fjerne det fine støv fra skoene i tørt vejr 

og fugt fra skoene i vådt vejr. Disse tæpper har 

afgørende betydning for et rent, støvfrit og behag-

eligt miljø indendørs. Takket være den høje absor-

beringsevne suger de hurtigt fugt og snavs til sig, 

men for at opretholde denne evne skal tæppet 

rengøres jævnligt. Her er en tæppe- og møbelrenser 

det perfekte valg.

 

SNAVS KOMMER IND 
GENNEM DØREN*

*Studiet er udført af ISSA (International Sanitery Supply Association).

Ved 500 daglige besøgende lægger der sig 
5,5 kg snavs i indgangspartiet. Vi har 
maskinerne, der holder både indgang og 
tæpper rene.

HOVEDBØRSTEN 
FEJER OGSÅ,

NÅR DU DREJER!

FEJEMASKINER

KM 70/20 C KM 70/20 C 2 SB KM 75/40 W BP PACK
Walk-behind-fejemaskine Walk-behind-fejemaskine Walk-behind-fejemaskine
1.517-106.0 1.517-107.0 1.049-207.0

Praktisk walk-behind-fejemaskine med 
op til 700 mm fejebredde Hoved-
børsten drives af begge hjul og roterer, 
uanset hvilken vej man drejer.

Praktisk walk-behind-fejemaskine med 
op til 960 mm fejebredde. Hovedbørsten 
drives af begge hjul. Perfekt til mindre 
områder såsom butikker, lager m.m.

Kompakt og ekstremt letmanøveret feje-
maskine til små og mellemstore områder. 
Overthrow-princippet sikrer, at snavs-
beholderen kan fyldes 100 %.

Arbejdsbredde 700 mm (1 SB)

Beholder 42 l

Maks. kapacitet 2800 m2/t

Arbejdsbredde 960 mm (2 SB)

Beholder 42 l

Maks. kapacitet 3680 m2/t

Arbejdsbredde 750 mm (1 SB)

Beholder 40 l

Maks. kapacitet 2375 m2/t

ZONE 2
Indgangen

ZONE 2
Indgangen

ZONE 3
Indendørs

ZONE 3
Indendørs

ZONE 1
Udendørs

ZONE 1
Udendørs

kg5,5
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Der er mange fordele ved at bruge Kärchers 
professionelle rengøringsmidler . 
Vores løsninger bidrager til hurtig og effektiv 
rengøring med et lavt energiforbrug og en lav 
grad af vandforurening med rester af mineralske 
olier. Rengørings- og plejemidlerne fra Kärcher er 
specialudviklet til Kärchers rengøringsmaskiner og 
er lige så alsidige og effektive som de maskiner, de 
anvendes i.

SÆBE OG  
SÆBESPRØJTER

PIKTOGRAMMER OG 
FORKLARINGER

Teknisk information

pH-værdi

Maskinrengøring

Manuel rengøring

Koncentrering

Brugsklar

Koncentrat

Rengøring

Absorberer lugt

PU = Antal i pakken

BÆREDYGTIGHED 
Inden 2025 skal vi have klimaneutrale 
anlæg, undgå plast i emballage og genbruge 
plast fra vores produkter. Vi spiller også en 
rolle i FN's arbejde med de 17 verdensmål.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 
Service er synonymt med tillid, tilgængeli-
ghed og tjenester, som du virkelig har brug 
for. Hurtig respons sikrer maksimal tilgæn-
gelighed. Maksimal værdibevarelse og 
overholdelse af alle lovkrav.

KULTURSPONSORER 
Siden 1980 har vi rengjort mere end  
140 monumenter over hele verden som 
et led i vores program for sponsering af 
kultur.

BRUGERSTØTTE 
Vores kunder skal have adgang til bruger-
support, der afspejler produkternes høje 
kvalitet. Vi sætter en ære i altid at levere 
god service.

INNOVATION 
Vi skal være de førende eksperter inden 
for rengøring og den førende virksom-
hed, hvad angår innovation og teknologi. 
I 2019 lancerede vi 150 nye produkter – 
flere end nogensinde i løbet af et år.

GLOBAL FAMILIEVIRKSOMHED 
Vi har været en værdiorienteret familie-
virksomhed siden 1935. I dag har vi 
13.500 ansatte fordelt på 72 lande. 
Vores globale strategi inkluderer yde-
evne, innovation og kvalitet i topklasse. 

SAMFUND OG SAMARBEJDE 
Vi mener, at man som god samfunds-
borger skal tage ansvar. Derfor hjælper 
vi organisationer som SOS Børnebyerne 
og One Earth One Ocean. 

PRISBELØNNEDE PRODUKTER 
I årenes løb har vi fået mange udmærkel-
ser, blandt andet flere tyske designpriser, 
designprisen Red Dot Award og design-
prisen Green Good. Det er et resultat af, 
at vi har en passion for og engagerer os 
fuldt ud i vores produkter. 

HVORFOR
VÆLGE
KÄRCHER? 

Vi lever for at løse udfordringer. Uanset om du har et almindeligt eller et usædvanligt rengøringsprojekt, 
og hvad enten det er i baggården, i en fabrikshal eller på Mount Rushmore, gør Kärcher din hverdag lidt 
enklere, lidt bedre og lidt mere bekvem. Vi tilbyder kraftfulde og effektive rengøringsløsninger, som 
hjælper dig med at opnå gode og værdiskabende resultater.

Hvad er det, der motiverer os?  
Vi er perfektionister, og derfor har vi altid fokus på at udvikle nye produkter og gøre eksisterende 
produkter endnu bedre. Vi tilbyder innovative løsninger med god ydeevne, kvalitet og betjening, som  
er ét skridt foran konkurrenternes. For os er rengøring nemlig verdens bedste udfordring.

Reducer, genbrug og genanvend 
For os har bæredygtighed altid stået i centrum. Vi har høje ambitioner og store bæredygtighedsmål for 
2025. Vores mål er derfor klimaneutral produktion, bedre genanvendelse af råmaterialer og brug af 
mindre plast i emballagen. 
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Universal pletfjerner 
RM 769

CarpetPro RM 760,
pulver

CarpetPro RM 760,
tablet

Tæpperensemiddel 
iCapsol RM 768 OA

Olie- og fedtopløsende  
eco!efficiency RM 31 ASF

PressurePro RM 59 Skum 
Rengøringsmiddel

PressurePro RM 99 
Solcellerens

VehiclePro Skumvask 
RM 838

Højtryksvask RM 806 
ASF, NTA-fri

Lastbil- og presennings-
rens, alkalisk, RM 805 

Kärcher Polish Plus RM 
831

Kärcher Bilshampoo

Vask af køretøj – aktiv-
rens eco!effiency RM 81

PressurePro Skumrens, 
alkalisk RM 91 Agri

6.295-490.0 | 0,5 l 

Til fjernelse af olje, tjære, sko-
sværte, lim m.m. fra opløsnings-
middelbestandige overflader. Til 
tekstilbeklædning, polstrede 
møbler og hårde underlag.

Effektiv grundrens til rengøring i 
dybden af tekstil, gulvbelægning 
og polstrede møbler. Opløser 
tung olie, fedt m.m. Ikke nødven-
digt at skylle efter.

Effektiv rengøring af tekstiler, 
gulvbelægning og polstrede 
møbler. Opløser tung olie, fedt og 
mineralsk forurening. 
Opløselige tabletter.

Shampoo til tæpperens, tørskum 
med indkapslingsteknologi. Snav-
set indkapsles og suges op ved 
støvsugning. 
Lugtfjerner.

Koncentrat, som fjerner selv den 
mest genstridige forurening med 
olie, fedt, tjære og sod. Ekstra drøj.

Fjerner nemt selv de mest hård-
nakkede aflejringer og belægninger 
som f.eks. kalk, rust, fedt, protein, 
øl- og mælkesten fra fliser, kakler 
og beholdere. Intensiv rengøringse-
ffekt på alle overflader takket være 
det stabile skumtæppe.

Den alkaliske skumvask RM 838 
fjerner uden problemer olie- og 
fedtpletter, insektsrester og andet 
snavs og er skånsom mod lakken.

Koncentreret rengøringsmiddel 
med god snavsopløsningsevne, 
fjerner selv det mest hårdnakkede 
vejsnavs som f.eks. støv, olie, 
smøremidler, insekter, harpiks og 
ler. NTA-fri.

Skumspray til børste- og højtryks-
vaskeanlæg, støtter effektivt fjer-
nelsen af de mest hårdnakkede 
typer snavs som smørefedt, sod, 
olie, tjære, insekter og grå film på 
alle slags køretøjer. NTA-fri.

Ny type bilplejemiddel med speciel 
plejeformel, som giver langtidsvirk-
ende vokskonservering. Plejer og 
beskytter køretøjet mod vejsnavs, 
insekter, sur regn og andre mil-
jøskadelige påvirkninger.

Kärcher Bilshampoo er et koncen-
treret alkalisk rengøringsmiddel 
med voks.  
Midlet er fremstillet af indholds- 
stoffer af høj kvalitet.

Skånsomt koncentrat til højtryks-
rengøring af kraftig forurening med 
olie, fedt og mineraler. 

Denne skumrens har gode 
fedtopløselige egenskaber og 
fjerner uden problemer organisk 
materiale såsom snavs og skidt. 
Perfekt til rengøring af malkestalde.

6.295-849.0 | 0,8 kg 
6.295-847.0 | 10 kg 
 

6.295-850.0 | 16 stk. 
6.295-851.0 | 200 stk.  

6.295-634.0 | 10 l 
 

6.295-646.0 | 2,5 l
6.295-647.0 | 10 l 
6.295-648.0 | 20 l 
6.295-649.0 | 200 l 

6.295-642.0 | 2,5 l 
6.295-643.0 | 10 l 
6.295-644.0 | 20 l 
6.295-645.0 | 200 l 

6.295-654.0 | 10 l 

SÆBE TIL TÆPPER SÆBE TIL HØJTRYK

6.295-192.0 l 20 l
9.549-942.0 | 200 l 

6.295-798.0 l 10 l
9.549-490.0 | 20 l 

6.295-838.0 | 20 l 
6.295-839.0 | 200 l 

6.295-553.0 l 20 l
9.549-934.0 | 200 l 

6.295-550.0 l 20 l
9.549-938.0 | 200 l 

6.295-110.0 l 10 l
9.549-949.0 | 200 l 

6.295-113.0 l 10 l
9.549-936.0 | 200 l 

Wax polish 0,5 l
RM 660

Intensiv rengøring og vaske- og 
vejrbestandig behandling i ét trin. 
Små ridser og striber fjernes, og 
den originale glans genoprettes.

6.296-108.0 | 0,5 

Car glass cleaner 0,5 l
RM 650

Stribe- og blændefri rengøring af 
bilruder og spejle. Fjerner effektivt 
insekter, fingeraftryk og snavs. 
Med antistatisk effekt, så ruder og 
spejle holder sig rene længe. 

6.296-105.0 | 0,5 

Interior cleaner 0,5 l
RM 651

Cockpit cleaner – halvmat
0,5 l – RM 652

Forfriskende rent interiør – til 
vinyl, plast og gummi samt stof og 
læder. Med antistatisk effekt og 
effektiv lugtneutralisering. Kan 
anvendes på alt fra display og 
instrumentbræt til tekstil.

Dybderensende pleje og beskyt-
telse til alle plast- og gummiover-
flader. Efterlader overfladerne 
silkematte som i en helt ny bil og 
er vand- og smudsafvisende.

6.296-106.0 | 0,5 6.296-107.0 | 0,5 

PressurePro facadevask 
gel RM 43

Kraftig facaderens, som fjerner 
pletter af sod, olie og fedt. Passer 
til facader beklædt med sten, 
mursten, gips, plast, træ og glas.

6.295-447.0 | 20 l 

Højteffektivt, skånsomt og biolo-
gisk nedbrydeligt rengøringsmiddel 
til stribefri rengøring af solpaneler 
og solcellesystemer. Forhindrer 
dannelsen af kalk. Til fjernelse af 
genstridigt snavs som f.eks. fugle-
klatter, pollen, rust og støv. 
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For yderligere information kontakt os venligst.

KÄRCHER DANMARK

Islevdalvej 98 
2510 Rødovre 
  
Åbningstider: 

Mandag-torsdag  8.00-16.00

Fredag  8.00-15.30 
 
Tel. +45 70 20 66 67 
info@karcher.dk 

Yderligere oplysninger findes på www.karcher.dk.


