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RENGØRINGSLØSNINGER TIL  
FORSKELLIGE SEKTORER

Kärcher arbejder løbende med innovation af produkter, 
og vores mål er at blive totalleverandør af rengørings-
udstyr til alle sektorer. I samarbejde med brugerne 
finder vi den løsning, der passer bedst til forskellige 
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anvendelsesområder. Forskellige arbejdspladser har 
forskellige behov, der kræver differentierede løsninger. 
Hvilken sektor arbejder du i?

BÆREDYGTIGHED 
Inden 2025 skal vi have klimaneutrale 
anlæg, undgå plast i emballage og genbruge 
plast fra vores produkter. Vi arbejder også 
aktivt med FN's 17 verdensmål.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 
Service er synonymt med tillid, 
tilgængelighed og tjenester, som du virkelig 
har brug for. Hurtig respons sikrer maksimal 
tilgængelighed. 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 virksomhed, 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 
familievirksomhed 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 
udmærkelser, blandt andet flere tyske 
designpriser, designprisen Red Dot Award 
og designprisen 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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GULVVASKE-
MASKINER

BD 30/4 C Bp Pack
Walk-behind- 
gulvvaskemaskine
1.783-230.0
Utroligt kompakt og fleksibel maskine med 
lithium-ion-batteri og børste til rengøring 
af små arealer på kort tid. Gør rent og 
opsuger vand med fremadrettet og bagud-
rettet arbejdsretning. Reduceret støjniveau

Arbejdsbredde 280 mm

Beholdere 4+4

Driftstid 60 min.

Vægt 20 kg

Rondel-holder: 6.670-129.0  

(ikke inkluderet)

BR 30/4 C BP PACK BD 38/12 C Bp Pack
Walk-behind- 
gulvvaskemaskine

Walk-behind-gulvvaskemaskine

1.783-228.0
1.783-430.0

Innovativt og effektivt alternativ til 
manuel rengøring. Har et 36 V lithium-
ion-batteri, som giver lang driftstid, 
kort ladetid og lav vægt. Passer 
perfekt til rengøring af små områder 
og hasteopgaver.

Har hurtigopladning og lithium-ion-batteri, som 
holder flere gange længere end almindelige batte-
rier. Sammenlignet med konkurrerende maskiner er 
den utroligt kompakt og nem at håndtere ved 
transport i bil eller over dørtærskler og trappetrin. 
Støjniveau på kun 62 dB i eco!efficiency-indstilling.

Arbejdsbredde 300 mm

Beholdere 4+4

Driftstid 30-35 min

Vægt 14 kg

Arbejdsbredde 380 mm

Beholdere 12+12

Maks. kapacitet 1.520 m2/t

Lithium-ion-batteri

Rondel-holder: 6.907-150.0 

(ikke inkluderet)

BR 30/4 C Adv
Walk-behind-gulvvaskemaskine
1.783-213.0

Et innovativt alternativ til spand og 
klud, som passer perfekt til arealer på 
20 m² og derover. BR 30/4 C Adv leveres 
med sugeslange og opsugnings-
mundstykke, så man kan komme til på 
selv de mest trange steder.

Arbejdsbredde 300 mm

Beholdere 4+4

Maks. kapacitet 200 m2/t

Inkl. rør med sugefunktion 
til områder, hvor det er 
svært at komme til

BR 35/12 C Bp Pack
Walk-behind- 
gulvvaskemaskine
1.783-467.0

Højdejusterbart styr gør det muligt for 
brugeren at tilpasse maskinen til den 
optimale arbejdsstilling. Integreret feje-
kasse til opsamling af småsten, blade og 
flis. Batteriet giver hele 1,5 timers 
driftstid og kun 3 timers ladetid. Kan 
lades ad flere omgange.

Arbejdsbredde 350 mm

Beholdere 12+12

Maks. kapacitet 1.400 m2/t

Lithium-ion-batteri

Mikrofiberbørste:

4.037-066.0 

(ikke inkluderet)

Rulle  
eller disc

WALK-BEHIND-
GULVVASKEMASKINER

Arbejdsbredde 300 mm

Beholdere 1 l + 0,7 l

Driftstid 60 min.

Vægt 6,1 kg m/batteri

NYHED

BR 30/1 C Bp Pack
Kompakt gulvvaskemaskine
1.783-050.0

Utroligt kompakt, batteridrevet gulvvaske-
maskine til rengøring af alle gulvtyper og 
arealer på op til 200 m2. Maskinen har en 
højere rengørings- og tørreevne, bedre hygi-
ene og opsamling af grovaffald samt øget 
komfort sammenlignet med en  
traditionel moppe. Lavt støjniveau.

NYHED
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BR 45/22 C Bp Pack

BD 50/55 W Classic Bp Pack BD 50/50 C Classic BP Pack

BD 43/25 C Bp Pack
Walk-behind-gulvvaskemaskine

Walk-behind-gulvvaskemaskine Walk-behind-gulvvaskemaskine

Walk-behind-gulvvaskemaskine

1.783-460.0

1.127-063.0 1.127-006.0

1.515-403.0

Effektiv og smidig rengøring af små og trange områder 
takket være kompakt design og 200° vendbart børste-
hoved. Forfejefunktion, som opsamler mindre partikler. 
100 % udnyttelse af børstens arbejdsbredde, også når 
man drejer. Vasker lige godt i begge retninger. Utroligt 
let og kompakt design.

Denne gulvvaskemaskine har et børstehoved med 
51 cm arbejdsbredde, tanke til rent og snavset vand 
på 55 liter og vedligeholdelsesfrit batteri (115 Ah). 
Rengør op til 2.000 m² i timen.

Den batteridrevne gulvvaskemaskine BD 50/50 C Bp 
Pack er en prisgunstig og kompakt indgangsmodel 
med en kapacitet på op til 2.000 m²/t.

Den nye, kompakte gulvvaskemaskine BD 43/25 C 
opfylder alle kundens grundlæggende rengørings-
behov. Maskinen er utroligt brugervenlig takket være 
sin kompakte størrelse, som giver et godt overblik og 
gør den meget smidig. Den har også en smart pro-
gramvælger. Perfekt til små områder og steder med 
manger møbler og meget inventar.

Mikrofiberbørste: 4.037-093.0 (ikke inkluderet)

Svabergummi: 4.037-097.0 (ikke inkluderet)

Arbejdsbredde 450 mm

Beholdere 22+22

Driftstid 2 timer

Vægt 55 kg

Arbejdsbredde, børste 510 mm

Arbejdsbredde, opsugning 850 mm

Maks. kapacitet 2.000 m2/t

Beholdere 55+55 l

Arbejdsbredde, børste 510 mm

Arbejdsbredde, opsugning 850 mm

Rondel-holder 4.762-534.0 (ikke inkluderet)

Sugefodgummi 6.273-023.0 (ikke inkluderet)

Maks. kapacitet 2.040 m2/t

Beholdere 50+50 l

Rondel-holder: 4.762-533.0 (ikke inkluderet)

Svabergummi: 6.273-023.0 (ikke inkluderet)

Arbejdsbredde 430 mm

Maks. kapacitet 1.720 m2/t

Beholdere 25+25

2-tanksystem Kampagnepris:

72.500,-
ekskl.
moms

BD 80/100 W Classic Bp Pack BD 70/75 W Classic Bp Pack
Walk-behind-gulvvaskemaskine Walk-behind-gulvvaskemaskine

1.127-028.0 1.127-019.0

BD 80/100 W er en walk-behind-gulvvaskemaskine 
med stor kapacitet. En vandtank på hele 100 liter og 
en vaskebredde på over 80 cm gør denne maskine 
utroligt effektiv på større arealer. Robust maskine til 
de fleste opgaver.

BD 70/75 W Classic Bp Pack er en batteridrevet og brugervenlig walk-
behind-gulvvaskemaskine, som rengør utroligt effektivt takket være 
børste hovedet, der har to børster med justerbart børstetryk. Børstehove-
det og sugemundstykket er i solid aluminium. Den robuste og usædvan-
ligt kompakte maskine er alsidig og nem at manøvrere. 

Arbejdsbredde 810 mm

Maks. kapacitet 4.050 m2/t

Beholder 100 l

Arbejdsbredde børste 705 mm

Arbejdsbredde opsugning 1.030 mm

Maks. kapacitet 3.550 m2/t

Beholder 75 l

WALK-BEHIND-
GULVVASKEMASKINER WALK-BEHIND/STEP-ON

BD 50/40 RS Bp Pack
Step-on-gulvvaskemaskine

1.533-171.0

BD 50/40 er en step-on-gulvvaskemaskine med 51 cm 
arbejds bredde og 40-liters tank. Step-on-gulvvaskemaskinen 
kombinerer manøvreevnen fra en walk-behind-gulvvaske-
maskine med effektiviteten fra en ride-on-gulvvaskemaskine.

Arbejdsbredde 510 mm

Maks. kapacitet 4.050 m2/t

Beholder 40 l

Inklusiv batteri og 
oplader

NYHED
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BD 50/70 R Classic Bp Pack

B 90 R Classic R75 Bp Pack

Ride-on-gulvvaskemaskine

Ride-on-gulvvaskemaskine

1.161-071.0

0.300-474.0

BD 50/70 R Classic er vores alternativ inden for ride-
on-maskiner i mikrosegmentet. Det er et glimrende 
alternativ til kunder, der sætter pris på produktiviteten 
ved en ride-on-gulvvaskemaskine til samme pris som en 
walk-behind-gulvvaskemaskine. Høj manøvrerbarhed 
med kun 1,6 meters svingradius og et godt overblik 
over det område, der skal rengøres. Den er nem at 
betjene og kræver ingen oplæring, eftersom maskinen 
har selvforklarende symboler for at forhindre brugsfejl. 
Manuelt rengøringsudstyr er altid inden for rækkevidde, 
når der er brug for det.

Ride-on-modellerne giver øget produktivitet ved 
rengøring af mellemstore og store områder. Fås i 
forskellige versioner, fx med børste eller rullebørste 
med forfejefunktion.

Arbejdsbredde 510 mm

Beholder 70+75 l

Maks. kapacitet 2.805 m2/t

Rondel-holder 4.762-534.0 (ikke inkluderet)

Sugefodgummi 6.273-023.0 (ikke inkluderet)

Arbejdsbredde 750 mm

Maks. kapacitet 4.500 m2/t

Beholder 90 l

Inklusiv børstehoveder, batteripakke, 

mundstykke og oplader

Komfort
Komfortabelt sæde gør 
det muligt at arbejde i 
længere perioder.

Manuelt udstyr
Manuelt rengørings
udstyr er altid inden 
for rækkevidde.

Tilbehør
Stort udvalg af tilbehør.

Skift på et øjeblik 
Enkelt at skifte valse
børster uden brug af 
værktøj.

Let tilgængeligt
Batterirummet er 
praktisk placeret under 
sædet og giver et 
optimalt tyngdepunkt.

Pre-sweep funktion 
Kan skure og feje i ét 
arbejdsmoment uden at 
få partikler i 
opsugningssystemet.

RIDE-ON-GULVVASKEMASKINER
B 110 R DOSE SSD R75
Ride-on-gulvvaskemaskine

1.161-423.0

Beholder 110+110 l

Maks. kapacitet 4.500 m2/t

En 110-liters gulvvaskemaskine, som kan håndtere op til 
4.500 m2 i timen og har en enestående opsugningsevne på 
alle underlag. Et støjsvagt og helstøbt børsteaggregat 
sikrer kvalitet i industriklassen. Sidebørsten kommer helt 
ind til væggen og sågar under enkelte forhindringer. Et 
forbedret doseringssystem, mundstykke og sæde gør 
arbejdet mere behageligt for brugeren. 
En ny standard i 110-litersklassen.

Justerbart komfortsæde

Tragtformet friskvandsåbning 
til påfyldning med spand

Dæksel til elektronik

Robust kofanger med 
kraftige ruller 

Åbningshåndtag til 
snavsevandsbeholder

Autopåfyldning 
(altid inkluderet)

Sidebørste

6

1

2

3

4

5

7

11 12 13

Indstigning fra 
begge sider

Integreret batterilader

Nyt doseringssystem

Ny og forbedret 
sugefods koncept

Tankrengøringsfunktion

Kørelys

9

10

11

12

13

8

6

1

2

3

4

5

9

9

9

7

8

157

NYHED
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B 200 R
Ride-on-gulvvaskemaskine

1.246-230.2

Det automatiske doseringssystem DOSE til rengørings-
midler og en 200 liters vandtank er standard i B 200 R. 
Fås i flere arbejdsbredder.

Arbejdsbredde 900 mm

Maks. kapacitet 6.300 m2/t

Beholder 200 l

RIDE-ON-GULVVASKEMASKINER

B 250 R
Ride-on-gulvvaskemaskine

0.300-294.0

B 250 R er en kraftfuld, trehjulet model med enkeltknapsbetjening, som gør 
maskinen utroligt nem at bruge. Børstevalseaggregat med 3 rengørings-
programmer. Integreret dosering af rengøringsmiddel. Kontraroterende børster 
og integreret opsamlingsskuffe sørger for "forfejning", giver et bedre vaske-
resultat og forhindrer blokering af mundstykket. Maskinen er nem at vedlige-
holde og har et lavt støjniveau. Tank-i-tanken-system giver maksimal plads-
udnyttelse med en jævn vægtfordeling. Stort udvalg af tilbehør, fx børster og 
puder til alle opgaver.

Arbejdsbredde 1.200 mm

Maks. kapacitet 7.200 m2/t

Beholder 250 l

Hældning (Adv)
Maskinen kan klare en 25° 
hældning og kan rengøre  
med op til 10 km/t.

B 150 R Bp Pack Dose SB+180AhGel+R85
Ride-on-gulvvaskemaskine

1.246-044.0

B 150 R leveres i modellerne standard og advanced.  
Standardmodellen har et smart nøglesystem med farvedisplay, 
automatisk påfyldning af rentvandstank, renspuling af 
snavsevandsbeholder og dosering af rengøringsmiddel. 
Udskiftelige børstehoveder sikrer suveren fleksibilitet.  
Advanced leveres med drift på alle hjul.

Arbejdsbredde 900 mm

Maks. kapacitet 6.300 m2/t

Beholder 150 l

Maskinen er vist  
med ekstra tilbehør
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B 300 R I
Ride-on-gulvvaskemaskine

1.480-235.2

B 300 R I er en kombimaskine, som gør det muligt at 
feje og vaske gulv i ét arbejdsmoment. Vandtanken er 
på 300 liter, og maskinen har en arbejdsbredde på op til 
1.755 mm. Den er perfekt til vedligeholdelses rengøring 
og grundig rengøring af store områder, og den ophøjede 
og behagelige kørestilling giver et godt overblik. 
Containertømningen forenkler bortskaffelse af affaldet, 
og sidebørsten gør det enklere at komme til langs 
kanter og i hjørner.

Arbejdsbredde 1.045-1.755 mm

Maks. kapacitet 16.550 m2/t

Beholder 300 l

3 1

2

3

RIDE-ON-GULVVASKEMASKINER

Kan leveres med lyspakke til brug på vej.

Til venstre, højre eller på begge sider   
Med det rigtige udstyr fejer og vasker B 300 R I 
helt ind til kanter og i hjørner: med sidebørster på 
venstre og højre side eller rengøringshoved på 
siden. Enhederne flytter sig automatisk, når de 
kommer i kontakt med genstande.

Tryggere med tag over hovedet    
Taget beskytter føreren mod faldende genstande og 
kan monteres efter aftale. Et heldækkende tag 
sikrer fuld tryghed på arbejdspladsen.

Ved at udstyre din maskine med højtryksspuler 
kan du komme til på de steder, hvor maskinen ikke 
kan komme til, og spule snavs over til maskinen. 
Især beskidte vægge og søjler rengøres hurtigt og 
enkelt.

1

2

3

4

4
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SKURE-
MASKINER

BDS 43/ORBITAL C
Skuremaskine

1.291-252.0

Orbital enkeltskivemaskine, som især imponerer ved 
ejendomsrengøring, hvad enten det er kontorer, butikker, 
sygehuse eller skoler. Med innovativ teknologi kombinerer 
maskinen orbitale og roterende bevægelser, som giver en 
konstant vibration og muliggør mange forskellige 
anvendelsesområder.

Arbejdsbredde 430 mm

Børstehastighed 57-1.500 o/min.

Effekt 1100 W

Kontakttryk 38-55 g/cm2

Vægt 52,9 kg

SKUREMASKINER

BDS 43/150 Classic
Skuremaskine

1.291-243.0

En robust enkeltskivemaskine, som overbeviser med glimrende 
ydeevne til prisen og en utrolig alsidighed, når det gælder grundig 
rengøring af gulve. Den kraftige motor på 1500 watt gør den 
velegnet til hårde og elastiske gulve og tekstilbelægninger samt 
polering af slidte parketgulve. Arbejdsbredden på 430 mm gør den 
perfekt til de fleste anvendelsesområder inden for rengøring af 
ejendomme, og det vedligeholdelsesfri planetgear med slidstærke 
metalgear sikrer en lang levetid og væsentligt lavere slitage- og 
vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med et remtræk. Rød 
børste medfølger ved levering.

Arbejdsbredde 430 mm

Børstehastighed 150 o/min

Effekt 1500 W

Kontakttryk 30 g/cm2

Vægt 43 kg
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POLER-
MASKINER

BDP 50/1500 C Ep
Polermaskine

1.291-141.0

Ledningsvariant til arbejde uden afbrydelser. 
Centralt styrehjul. Polering helt ud til kanter. 
Drivskiven er fjedrende. Kontakttrykket 
reguleres automatisk og sørger dermed for et 
jævnt poleringsresultat. Opsamlingsbeholderen 
sikrer, at poleringsstøvet bliver under 
maskinen. Filterposen kan bruges flere gange. 
Håndtaget kan justeres for at sikre en 
komfortabel arbejdshøjde for alle brugere.

Arbejdsbredde 508 mm

Børstehastighed 1500 o/min

Effekt 1100 W

Kontakttryk 4 g/cm2

Vægt 34,5 kg

POLERMASKINER

BDP 50 / 2000 RS Bp
Polermaskine

1.002-039.0

BDP 50/2000 RS BP er en kraftfuld 36 V 
batteri og indbygget-oplader med en 
drejecirkel på kun 1,30 meter og kombinerer 
smidigheden af en "walk-behind" maskine med 
hastigheden på en "ride-on" maskine. Den 
hævede position giver operatøren et klart 
overblik, mens EASY-Operation-systemet i høj 
grad letter driften. BDP 50 / 2000 RS Bp er 
ideel i offentlige bygninger, udstillingsområder 
og hoteller.

Step-on model

Ydeevne på op til 1780 m² / t.

Automatisk børstetryk

EASY-Operation-system
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FEJE-
MASKINER

Hovedbørste, standard

Standard rullebørstehoved med 

medium hårdhed, som er egnet 

til alle underlag. Børsten skaber 

en helt ren overflade, når du 

fejer normalt snavs, blade og 

småsten på gaden.

Art. nr. - KM 75/40: 6.906-884.0

      - KM 85/50: 4.762-430.0

Hovedbørste, hård

Det hårde børstehoved har en 

højere andel af hårde børstehår, 

hvoraf nogle også er lavet af 

stål. Børstehovedet er særligt 

velegnet til genstridige underlag 

med fx tætpakket snavs eller 

tungt affald. 

Art. nr. - KM 75/40: 6.906-885.0

      - KM 85/50: 4.762-443.0

Hovedbørste, blød

Det nye rullebørstehoved er 

perfekt til at fjerne snavs og 

fint støv fra glatte gulve. Den 

er primært egnet til indendørs 

brug, eftersom de bløde børster 

er skånsomme mod underlaget.

Art. nr. - KM 75/40: 6.906-886.0

      - KM 85/50: 4.762-442.0

Hovedbørste, antistatisk

Det antistatiske rullebørstehoved 

er designet til effektiv rengøring 

af gulve med tæpper. Med det 

rigtige udstyr kan tæppeområder 

på hoteller, idrætsanlæg m.m. 

rengøres på kort tid.

Art. nr. - KM 75/40: 6.906-950.0

KM 75/40 W Bp Pack KM 75/40 W G (Honda) KM 85/50 W Bp Pack
Batteridrevet feje-sugemaskine Benzindrevet feje-sugemaskine Batteridrevet feje-sugemaskine

1.049-207.0 1.049-216.0 1.351-117.0

KM 75/40 Bp Pack er en kompakt og 
ekstremt letmanøvreret fejemaskine til 
små og mellemstore områder. Overthrow-
princippet sørger for, at snavsbeholderen 
kan fyldes 100 %. Støvmundingen foran 
kan åbnes og lukkes via håndtaget. 
Ved at åbne denne kan man feje større 
genstande op i beholderen (fx sodavands-
dåser, cigaretpakker etc.)

Kärcher KM 75/40 W P er en benzin drevet, 
kompakt og letmanøvreret fejemaskine til 
små og mellemstore arealer. Støvmundingen 
foran kan åbnes og lukkes via håndtaget. 
Ved at åbne denne kan man feje større 
genstande op i beholderen (fx 
sodavandsdåser, cigaretpakker etc.)

Kärcher KM 85/50 W Bp Pack er en 
batteridrevet fejemaskine med høj ydeevne. 
Drift på både for- og baghjul samt flydende 
hovedbørste og store hjul optimerer 
resultatet og komforten.

Arb.bredde m. sidebørste 715 mm

Beholder 40 l

Kapacitet 3.000 m2/t

Arb.bredde m. sidebørste 715 mm

Beholder 40 l

Kapacitet 3.000 m2/t

Arb.bredde m. sidebørste 850 mm

Beholder 50 l

Kapacitet 3.825 m2/t

FEJE-SUGEMASKINER

NYHED
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KM 85/50 R Bp Pack

KM 105/180 Bp Classic

KM 90/60 R G

Ride-on feje-sugemaskine

Ride-on-fejemaskine

Ride-on feje-sugemaskine

1.351-127.0

1.186-051.0

1.047-310.0

Vores KM 85/50 R Bp Pack imponerer med glimrende 
overblik for en fejemaskine i denne prisklasse. Batteri og 
oplader medfølger som standard sammen med den rote-
rende sidebørste med hastighedsregulering og støvfilter, 
som sikrer støvfrit arbejde. 

KM 105/180 Bp pack Classic er vores nye indgangsmodel til 
industrien. Maskinen er velegnet til fejning af store mængder 
støv og grovkornet snavs udendørs, men passer også til 
beskidte indendørsarealer takket være det kompakte design.
Leveres med batteri og tilsvarende lader.

KM 90/60 er designet til enkel brug og kørekomfort. 
Affaldsbeholderkoncept med to skuffer, som forenkler 
tømning. Maskinen er robust og kompakt og har et 
praktisk pick-up-område. Optimal til lange perioder 
med uafbrudt drift. 

Arbejdsbredde 615 mm

Beholder 50 l

Kapacitet 5.100-6.300 m2/t

Arbejdsbredde, hovedbørste 780 mm

Arbejdsbredde med én sidebørste 1.050 mm

Arbejdsbredde med to sidebørster 1.300 mm

Beholder 180 l

Kapacitet 6.300 m2/t

Arbejdsbredde 615 mm

Beholder 2 x 30 l

Kapacitet 6.900-9.200 m2/t

RIDE-ON FEJE-SUGEMASKINER

KM 105 R

KM 125/130 R

Ride-on-fejemaskine

Ride-on-fejemaskine

KM 105/100
KM 105/110

0.300-218.0 

Ride-on-fejemaskine med Tact-filterrensning, 
unik halvmåneformet sidebørste (Ekstraudstyr), 
Teach-system til automatisk justering af hoved-
valsebørste iht. slitage m.m.  
Effektiv og brugervenlig.

Med den halvmåneformede sidebørste, som er 
en patenteret Kärcher-innovation, kan du nemt 
og hurtigt feje i hjørnerne uden at køre flere 
gange. Maskinen har andre praktiske patenter 
og funktioner såsom elektrisk containertømning 
og fuldautomatisk Tact-filterrensning, så 
rengøringen bliver stort set støvfri.

Arbejdsbredde 105 mm

Beholder 100/110 l

Kapacitet 7.350 m2/t

Arbejdsbredde 125 mm

Beholder 130 l

Kapacitet 10.000 m2/t
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DAMP-
RENSERE

1

2

3

4

5

6

7

FØRSTEKLASSES RENGØRINGSRESULTATER SELV UDEN KEMI

Enkel håndtering uden en 
masse oplæring

Opbevaring af tilbehør 
direkte på maskinen

Enkelt betjeningspanel

Hurtig opfyldning og tømning

Integreret 
vandbeholder

Store hjul

Selvrensende

SGV 6/5 SGV 8/5
Damprenser med sug Selvrensende damprenser 

med sug1.092-000.0

1.092-010.0
Dampstøvsuger, som forhindrer dannelse 
af bakterier i maskinen efter brug. Til 
brug ved strenge hygiejnekrav, fx i føde-
vareindustrien.

Dampstøvsuger med automatisk 
selvrensningsfunktion, som forhindrer 
dannelse af bakterier i maskinen efter 
brug. Til brug ved strenge hygiejnekrav, 
fx i fødevareindustrien.Varmeeffekt 3000 W

Beholder 5 l

Damptryk 6 bar

Vægt 45 kg

Varmeeffekt 3000 W

Beholder 5 l

Damptryk 8 bar

Vægt 45 kg

DAMPRENSERE

SG 4/4
Damprenser med vogn

SG 4/4 er en kompakt Damprenser 
med et kraftigt damptryk på 4 bar. 
Styring af kontinuerlig damptilførsel 
og VapoHydro-funktion er med til at 
skabe perfekte rengøringsresultater 
uden brug af kemikalier.

Varmeeffekt 2300 W

Beholder 4 l

Damptryk 4 bar

Vægt 8 kg

1.092-104.0
6.962-239.0 (vogn)



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampagneforhandlere.24 25

CV 48/2 AdvCV 38/2 Adv CVS 65/1 Bp Pack

T 11/1 Classic HEPAT 7/1 Classic T12/1 Nordic HEPA

Opretstående støvsugerOpretstående støvsuger Tæppefejemaskine 

StøvsugerStøvsuger Støvsuger

1.057-329.01.033-336.0 1.517-300.0

1.527-199.01.527-181.0 1.355-149.0

Luftmængde 43 l/s

Vakuum 200 mbar

Beholder 5,5 l

Gult kabel 12 m

Luftmængde 43 l/s

Vakuum 200 mbar

Beholder 5,5 l

Gult kabel 12 m

Køretid: op til 60 min. på ét batteri

Arbejdsbrede: 450/ 625mm 

Op til 1800 M2 pr. time

Meget støjsvag <60 db

HEPA 14-filter

Vakuum 235 mbar

Beholder 11 l

Kabel 7,5 m

Luftmængde 40 l/s

Vakuum 235 mbar

Beholder 7,5 l

Kabel 7,5 m

STØVSUGERE

STØVSUGERE

Luftmængde 43 l/s

Vakkum 220 mbar

Beholder 12 l

Kabel 15 m
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T 9/1 Bp Pack HV 1/1 Bp

BVL 5/1 Bp Pack

Batteristøvsuger Håndholdt batteristøvsuger

Batteridrevet rygstøvsuger

1.528-121.0 1.394-260.0

1.394-270.0

Luftmængde 46 l/s

Vakuum 207 mbar

Beholder 9 l

Batteritid 24 min./46 min. 

i eco-tilstand

Luftmængde 33 l/s

Effekt 115 W

1,8 kg

Batteritid 21 min./33 min. i 

eco-tilstand

BATTERIDREVNE STØVSUGERE

Den nye håndholdte, batteridrevne støvsuger er beregnet til 
rengøring af mindre områder og steder, hvor det er vanskeligt 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 minutter 
(30 i eco-efficiency-tilstand), før den skal lades op. Det tager kun 
60 minutter at lade batteriet op igen.

Fremstillet af opskummet polypropylen, som gør 
maskinen let (4,5 kg) og robust. Air Stream 
Comfort-systemet giver mindre varmeoverførsel fra 
maskine til ryg, hvilket gør arbejdet mere behageligt.

Luftmængde 40 l/s

Vakuum 223 mbar

Beholder 5 l

Batteritid 50 min. (6,0 Ah)/

 64 min. (7,5 Ah)

NYHED
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TÆPPE- OG 
MØBELRENSERE

Sammenlignet med traditionelle 
tæpperensemaskiner kan du med den nye 
BRC 40/22 arbejde op til 30 % hurtigere 
med dybderengøring. Maskinen er nem at 
manøvrere fremad og baglæns og er 
velegnet til små og mellemstore arealer på 
op til 1.000 m². Ved brug af anbefalet 
rengøringsmiddel iCapsol RM 768 bliver 
tørretiden reduceret til en halv time, hvilket 
gør maskinen perfekt egnet til tæppeklædte 
områder med meget gangtrafik. 

Puzzi 9/1 er den første møbelrenser med 
batteri, som muliggør ubegrænset og fleksi-
bel rengøring, når der er behov for det. 
Robust design og dermed en økonomisk 
maskine. Driftstid på 35 min. pr. opladning.

TÆPPE- OG MØBELRENSERE

NYHED

PUZZI 8/1

PUZZI 30/4 BRC 40/22 C Puzzi 9/1 Bp Pack

PUZZI 10/1 PUZZI 10/2
Tæppe- og møbelrenser

Tæppe- og møbelrenser Tæpperenser Tæppe- og møbelrenser

Tæppe- og møbelrenser Tæppe- og møbelrenser

1.100-225.0

1.101-120.0 1.008-062.0 1.101-701.0

1.100-130.0 1.193-120.0

Kapacitet 12-18 m2/t

Sprøjtemængde 1 l/t min.

Tryk 1 bar/Vakuum 235 mbar

Beholder 8+7 l

Med møbelmundstykke

Kapacitet 500 m2/t

Luftmængde 47 dm3/s

Beholder 22+19 l

Vægt 45,5 kg

Driftstid pr. opladning: 35 min.

Ladetid: 60 min.

Beholder 9/7 l

Vægt inkl. batteri: 9,8 kg

Kapacitet 60-75 m2/t

Sprøjtemængde 3 l/t min.

Tryk 4 bar/Vakuum 254 mbar

Beholder 30+15 l

Udgang til PW 30/1

Kapacitet 20-25 m2/t

Sprøjtemængde 1 l/t min.

Tryk 1 bar/Vakuum 220 mbar

Beholder 10+9 l

Med gulv- og møbelmundstykke.

Kapacitet 30-45 m2/t

Sprøjtemængde 2 l/min.

Tryk 2 bar/Vakuum 220 mbar

Beholder 10+9 l

Udgang til PW 30/1
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PROFESSIONELLE 
VINDUESVASKERE

WVP 10 WVP 10 Adv
Vinduesvasker Vinduesvasker

 1.633-560.01.633-550.0

Batteridrevet vinduesvasker til professionel brug, egnet til 
rengøring af glatte overflader såsom borde, brusekabiner, glas, 
fliser, stål m.m. Opsuger vandet, som samles i beholderen. 
Efterlader et resultat uden striber. 

Batteridrevet vinduesvasker til professionel brug, egnet til 
rengøring af glatte overflader såsom borde, brusekabiner, glas, 
fliser, stål m.m. Opsuger vandet, som samles i beholderen. 
Efterlader et resultat uden striber. 

Arbejdsbredde 280 mm

Beholder 200 ml

Ladetid 180 min

Brugstid 35 min

Inkluderer lithium-ion-batteri, rengøringsmiddel CA 30 R, 

mikrofiberklud, sprayflaske og sugemundstykke

Arbejdsbredde 280 mm, 170 med smalt mundstykke

Beholder 200 ml

Ladetid 50 min

Brugstid 35 min

Inkluderer 2 stk. lithium-ion-batterier, batterilader, 

rengøringsmiddel CA 30 R, 3 x mikrofiberklude, 

sprayflaske og udskifteligt sugemundstykke

VINDUESVASKERE



32 33

SÆBE

FloorPro rengøringsmiddel Extra 
RM 780

FloorPro industrirens RM 69

FloorPro rengøringsmiddel, ekstra 
lavtskummende RM 755 ES

FloorPro grundrens, sur RM 751

FloorPro rengøringsmiddel til 
fint stentøj RM 753

FloorPro Multi Cleaner RM 756

FloorPro Wipe Care sæbe RM 746

FloorPro dæk- og 
slidmærkefjerner RM 776

Intensiv grundrens RM 750

Rengøringsmiddel til brug i gulvrenser eller 
til manuel vask af alle typer bonede gulve. 
Effektivt, men skånsomt mod polishen. 
Indeholder friktionsmidler for at modvirke 
glatte gulve. Lavtskummende og tørrer 
uden at efterlade striber.

6.294997.0 | 10 l
6.295468.0 | 20 l
6.295580.0 | 2,5 l

Til områder med kraftig slitage er dette det 
bedste alternativ. Kraftigt rengørings
middel, som effektivt fjerner genstridigt 
fedt, olie, sod og mineralaflejringer.

6.295582.0 | 2,5 l
6.296049.0 | 10 l
6.295415.0 | 20 l

Lavtskummende gulvrengøringsmiddel til 
hårde gulve. Tørrer uden at efterlade striber. 
Efterlader en frisk citrusduft. Fjerner effek
tivt fedt, olie og mineralaflejringer.

6.295846.0 | 2,5 l
6.295174.0 | 10 l
6.295409.0 | 20 l
6.295176.0 | 200 l

Effekt, syrebaseret grundrens. RM 751 
opløser hurtigt cementfilm, kalkaflejringer, 
rust, øl og størknet mælk. Delvist lavt
skummende med effektiv rustbeskyttelse.

6.295586.0 | 2,5 l 
6.295129.0 | 10 l 

Effektivt og velduftende rengøringsmiddel 
til stentøjsfliser. Fjerner effektivt fedt, olie 
og mineralaflejringer. Kan anvendes manu
elt eller med automatisk gulvrengørings
udstyr og bevarer flisernes skridsikre over
flade.

6.295587.0 | 2,5 l
6.295082.0 | 10 l

Universelt og økonomisk rengøringsmiddel 
med høj fugtevne. Velegnet til mekanisk og 
manuel rengøring af gulve og overflader.

6.295913.0 | 1 l
6.295915.0 | 2,5 l
6.295914.0 | 10 l

Aktiv vask, som efterlader en smuds
afvisende overflade. Effektiv virkning, 
også ved brug af hårdt vand. Efterlader et 
skridsikkert lag uden opløsningsmidler. 
Kan anvendes manuelt eller med maskine.

6.295156.0 | 10 l

Specialfremstillet til at fjerne dæk og 
bremsemærker. Velegnet til brug på 
ubehandlede gulve i industrilokaler, 
værksteder, lagerbygninger og 
supermarkeder.

6.295545.0 | 10 l
6.295546.0 | 20 l

Lavtskummende og effektiv grundrens til 
effektiv fjernelse af genstridig olie, fedt, 
sod, blod og æggehvide. I kombination med 
Kärchers overfladevasker giver det et 
utroligt godt resultat. NTAfri.

6.295539.0 | 10 l

SÆBE TIL GULVVASK
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FloorPro intensiv grundrens 
ekstra RM 752

SanitPro WC-rens

SurfacePro Glasrens

Sprayhoved Påfyldningsflasker med færdige 
etiketter

Tappehane

Doseringshoved

FloorPro sprayrengøringsmiddel 
RM 748

Universal pletfjerner RM 769

FloorPro allround grundrens  
RM 754

SanitPro Daglig rens 

FloorPro Gulvrens 

FloorPro spredning RM 784

CarpetPro rengøringsmiddel  
RM 760 Pulver

FloorPro Protect spredning  
RM 782

SurfacePro Overfladerens 

CarpetPro rengøringsmiddel  
RM 760 Pulver Classic

Velduftende aktiv grundrens, som effektivt 
fjerner glans, voks og polymerbelægninger. 
Anvendes både manuelt og med 
gulvvaskemaskiner.

6.295813.0 | 10 l
6.295814.0 | 200 l

Sanitært rengøringsmiddel med frisk duft 
til toiletter og urinaler. Ultralet, brugsklar 
gel med brugervenlig, vinklet sprøjteåbning 
i låget. Skånsom mod porcelæns og stål
toiletter. Fjerner kalk, urin, sæbe og fedt og 
er HACCPgodkendt.

6.296080.0 | 1 l 
6.296081.0 | 5 l

Brugsklar rengøringsmiddel med god, 
ergonomisk spray til vinduer, glas og 
blanke plastoverflader. Fjerner effektivt 
fingeraftryk, støv, fedt og luftbårne 
partikler. Tørrer hurtigt og uden at 
efterlade striber. HACCPgodkendt, 
frysepunktet ved vask af vinduer er 
cirka 8 grader.

6.296088.0 | 0,5 l 
6.296089.0 | 5 l 

Solidt sprayhoved til brug ved manuel 
rengøring. Justerbar spraystråle og 
komfortabelt greb. Til flasker på 500 ml. 

Rød | 6.295722.0 Skumdyse 
Blå | 6.295723.0 Spray
 
 

Til påfyldning af brugsklar, færdigblandet 
koncentratløsning. Solide flasker af god 
kvalitet. Kan rumme 500 ml.

Rød | 6.295714.0 
Blå | 6.295715.0

Praktisk hjælpemiddel til effektiv påfyld
ning og dosering af rengøringsmidler fra 
beholdere.

5 liter | 6.394819.0 
10 liter | 6.394758.0 
20 liter | 6.394759.0 
200 liter | 6.412438.0

Effektivt voksbaseret efterbehandlings
middel. Kan påføres ufortyndet med high
speed. Fri for opløsningsmidler. Skridsikker 
sprayemulsion reparerer og fornyer gulve, 
som tidligere er blevet behandlet med RM 
740 og RM 781 bonevoks.

6.295162.0 | 10 l

Til tekstilbeklædning, polstrede møbler og 
hårde underlag. Hurtigtvirkende, effektiv 
og utroligt økonomisk. Fjerner olie, tjære, 
skosværte, lim m.m. fra opløsningsmiddel
bestandige overflader.

6.295490.0 | 0,5 l

Grundig, skånsom og effektiv grundrens, 
som fjerner skinnende voks og polymer
belægninger. Særligt egnet til linoleums
gulve, som er følsomme over for alkaliske 
rengøringsmidler.Kan også fortyndes og 
anvendes til vedligeholdelsesrengøring.

6.295811.0 | 10 l 

Sanitært rengøringsmiddel til daglig 
rengøring af gulve eller overflader, koncen
trat med doseringshoved eller brugsklar 
skumdyse. Fjerner kalk, sæberester, urin
pletter og andre typiske pletter i sanitære 
områder. Tørrer uden at efterlade striber 
og kan anvendes på porcelæn, sanitets
flader af stål, hård plast og fliser. Skånsom 
og miljøvenlig rengøring. HACCPgodkendt. 

6.296082.0 | 1 l | Koncentrat
6.296083.0 | 5 l | Koncentrat
6.296084.0 | 0,5 l | Brugsklar

Koncentrat til rengøring af alle typer hårde 
og fleksible gulve og parketgulve. 
Behagelig, svag citrusduft, neutral pH og 
anvendes til maskinel eller manuel 
rengøring. HACCPgodkendt. 

6.296092.0 | 1 l 
6.296093.0 | 5 l 

Vandfast og slidstærk voks med god 
dækkeevne, som er velegnet til de fleste 
underlag, der kan poleres. Danner en 
stærk, smudsafvisende beskyttelse, som 
er skridsikker i henhold til DIN 51131 og 
DIN EN 13893.

6.295817.0 | 10 l

Effektiv grundrens til dybderengøring af 
tekstil, gulvbelægning og polstrede møbler. 
Opløser tung olie, fedt og mineralaflejringer. 
Det er ikke nødvendigt at rense med vand, 
så tæppet kan hurtigere betrædes igen. 
Uden blegemidler.

6.295849.0 | 0,8 kg 
6.295847.0 | 10 kg 

Ekstra robust polymerpolish med frem
ragende dækkevne til de fleste underlag. 
Skridsikker i henhold til DIN 51131 og DIN 
EN 13893 (afhængigt af gulvbelægning). 
Denne voks har en meget høj slidstyrke og 
modstands evne over for rengøringsmidler 
med alkohol og desinficerende egenskaber.

6.295816.0 | 10 l

Overfladerengøringsmiddel til manuel 
rengøring af overflader og gulve, koncentrat 
eller brugsklar, ergonomisk spray. Anvendes 
på blanke overflader og møbler. Stålfronter 
og whiteboards bliver skinnende rene, og 
pletter har sværere ved at sætte sig fast 
efter rengøring. Fjerner madrester, nikotin, 
fingeraftryk, kaffepletter, skomærker og 
skosværte. Tørrer uden at efterlade striber 
og er HACCPgodkendt. 

6.296085.0 | 1 l | Koncentrat
6.296086.0 | 5 l | Koncentrat
6.296087.0 | 0,5 l | Brugsklar

Effektiv grundrens til rengøring i dybden af 
tekstil, gulvbelægning og polstrede møbler. 
Opløser tung olie, fedt og mineralaflejringer. 
Det er ikke nødvendigt at rense med vand, 
så tæppet kan hurtigere betrædes igen. Let 
alkalisk.

6.290175.0 | 0,8 kg
6.291388.0 | 10 kg

Doseringshoved til enkel dosering fra 
koncentratflasker.  
Mærket med 5, 10, 15 og 20 ml.  
Passer til alle 1liters koncentratflasker.

6.295724.0 

SVANEMÆRKET  
RENGØRINGSMIDDEL

SÆBE TIL  
GRUNDRENS/POLISH

RENGØRINGSMIDDEL TIL TEKSTIL

SVANEMERKET

Miljømerket
2013 0105

SVANEMERKET

Miljømerket
2013 0105

SVANEMERKET

Miljømerket
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SVANEMERKET

Miljømerket
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SVANEMERKET

Miljømerket
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Kärcher A/S 
Islevdalvej 98, 2610 Rødovre  
www.karcher.dk • info@karcher.dk

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


