
SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 35/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-467.0

Wendbaar, licht en stil. De ideale en efficiënte 
reinigingsoplossing voor kleine en grote oppervlakken. 
Reinigt zowel voorwaarts als achterwaarts.  
Dankzij het lage gewicht is dit toestel makkelijk 
te tillen over traptreden en ook bijzonder 
handig om te vervoeren. Geleverd met snel 
oplaadbare hoogwaardige Lithium-Ion-batterij 
en draaibare borstelkop.
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PROFESSIONAL | ACTIE FOLDER NAJAAR 2022

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 

PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

PROFESSIONAL | PROMOTIES GELDIG VAN 17 OKTOBER TOT EN MET 15 DECEMBER 2022

ACTIE 
FOLDER
Najaar 2022

ATTENTION
VRAAG INFO BIJ  

JE KÄRCHER  
VERDEELPUNT

bij aankoop van 5 stuks, 6de GRATIS
5+1 
GRATIS

CA 30 C oppervlaktereiniger  
eco!perform, 1 L
Bestelnr. 6.295-681.0

Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat voor 
vloer en interieur. Droogt snel en  streep loos ook 
op hoogglans oppervlakken. Met EU Eco-label.

CA 40 R glasreiniger, gebruiksklaar 
eco!perform, 5 L
Bestelnr. 6.295-688.0

Gebruiksklare glasreiniger, ook geschikt 
voor kunststof-oppervlakken. Droogt 
snel en streeploos. Met EU Eco-label.

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 vloeropper-
vlakken. Ook zeer geschikt voor hoogglansopper-
vlakken en  interieurobjecten. Met EU eco label.

SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 40/10 C Adv
Bestelnr. 1.783-311.0

De zuinigste machine in zijn klasse.  
Compact en krachtig toestel met 
een werkbreedte van 400 mm en 
een reservoirvolume van 10 liter.  
Deze Advance-versie is uitgerust 
met bijkomende transportwielen en 
een verstelmogelijkheid voor de  
borsteldruk.

Verstelmogelijkheid 
van bosrteldruk

Bijkomende 
transportwielen

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER  
HD 7/10 CXF
Bestelnr. 1.151-906.0

Specifiek ontwikkeld voor voedingsindustrie.  
Dit topmodel in de Compact-klasse overtuigt door 
een hoge mate aan mobiliteit, een eenvoudige bediening 
en een lange levensduur van de afzonderlijke componenten.  
Het EASY!Force hogedrukpistool zorgt ervoor dat de houdkracht 
voor de gebruiker tot nul wordt gereduceerd door de 
terugslagkracht van de hogedrukstraal.

WARMWATER HOGEDRUKREINIGER  
HDS 5/12 C
Bestelnr. 1.272-900.0

Aantrekkelijk instapmodel uit de compactklasse.  
De unieke energiebesparende eco!efficiency-
modus zorgt voor een milieuvriendelijk en 
rendabel gebruik. Gebruiksvriendelijke 
centrale éénknopsbediening. Uitstekende 
mobiliteit dankzij de grote wielen en de 
stuurwieltjes. Schokbestendig chassis met geïntegreerde 
reservoirs voor reinigings middelen en brandstof. Opberging 
voorzien voor de slang, de stroomkabel, het gereedschap en 
de sproeiers.

voor

€ 2.837,-

van € 2.832,-

voor
€ 2.399,-

van € 3.974,-

voor
€ 3.599,-

van € 1.722,-

voor
€ 1.499,-

energiezuinig

ACTIE REINIGINGS MIDDELEN

Voor de productie van deze eco!perform reinigers worden uitsluitend oppervlakte-actieve stoffen gebruikt die volledig biologisch 
afbreekbaar zijn. Bovendien beantwoorden de gebruikte geur- en kleurstoffen aan de normen van de internationale ecologische 
certificering. Ook de containers voldoen aan de milieueisen inzake gewicht, samenstelling en recycling. De eco!perform producten 
zijn trouwens erg zuinig in de dosering: kleine hoeveelheden volstaan voor het beste resultaat.

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

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



PROFESSIONAL | ACTIE FOLDER NAJAAR 2022

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prijzen exclusief BTW - Promoties geldig van 17 oktober tot en met 15 december 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

BATTERIJ PLATFORM

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!

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

ULTRALICHTE BATTERIJ-AANGEDREVEN 
RUGZAKSTOF ZUIGER BVL 5/1 Bp Pack
Bestelnr. 1.394-270.0

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

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-050.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken: 
de compacte BR 30/1 C Bp Pack batterij-schrobmachine met microvezel-
rollertechnologie van Kärcher.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-228.0

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

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp Pack L
Bestelnr. 1.528-120.0

De eerste batterij-aangedreven nat- en  droogstofzuiger voor professionele 
gebruikers. Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

STOFZUIGER T 9/1 BP Pack
Bestelnr. 1.528-121.0

De extreem krachtige batterij-aangedreven stofzuiger heeft even 
indrukwekkende reinigingsresultaten als stofzuigers op netstroom.  
Een stil en robuust toestel, geleverd met tal van accessoires.

Promoprijs

€ 747,-

STOOMREINIGER SG 4/4
Bestelnr. 1.092-104.0

Compact en robuust met een uitzonderlijke kracht en bewezen 
desinfectie (volgens de norm EN 16615 gecontroleerd door 
een extern laboratorium). Voor perfecte schoonmaak-
resultaten zonder gebruik van chemicaliën. De VapoHydro 
functie zorgt ervoor dat de stoomsterkte traploos wordt 
aangepast aan elke reinigingstaak.

NAT-EN DROOGZUIGER  
NT 22/1 Ap Te Adv L
Bestelnr. 1.378-621.0

Met stopcontact, automatische aan-/uitschakelaar en 
halfautomatische filterreiniging. De bochten en de 
zuigslang zijn elektrisch geleidend.

STOOMZUIGER SGV 8/5
Bestelnr. 1.092-010.0

Combineert al het goede van een 
stoomreiniger en een nat-droogzuiger.
Eenvoudig te bedienen. Het gebruikte water 
wordt meteen opgezogen tijdens het stomen. 
Eco!efficiency modus voor kostenbesparing 
en minder geluid.

Inclusief uitgebreide bakkerijset  
(Bestelnr. 2.640-436.0)

BAKKERIJ-STOFZUIGER  
NT 40/1 Tact Bs *EU
Bestelnr. 1.148-340.0

Bakkers en banketbakkers kunnen opgelucht ademhalen. 
Deze nat- en droogzuiger werd speciaal ontwikkeld 
voor hun eisen en kan dus grote hoeveelheden fijn 
meelstof of bloem aan. Met optionele toebehorenset 
speciaal voor gebruik in bakkerijen en zelfs voor 
in de oven.

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

Handveegmachine voor het eenvoudig en snel reinigen van 
buitenoppervlakken. Dit toestel veegt in rechte lijn maar ook 
probleemloos in bochten. Goed voor alle oppervlakken door 
de universele borstelharen. Met vliesfilter voor fijn stof, 
robuust frame uit kunststof, eenvoudig instelbare 
hoofdwalsborstel en intrekbare zijbezems.

Promoprijs

€ 933,-

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

Promoprijs

€ 1.767,-

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

Promoprijs

€ 667,-

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

Promoprijs

€ 697,-

van € 1.173,-

voor
€ 999,-

Certificaat:  
Effectief tegen alle 
omhulde virussen die 
verantwoordelijk zijn 
voor Covid-19, griep, bof, 
rubella, mazelen, Ebola, Hanta, 
HBV, HIV, HCV & Adenovirus, Norovirus 
+ Rotavirus verantwoordelijk voor 
diarree, buikgriep, braken, conjunctivitis.

van € 4.880,-

voor
€ 4.199,-

van € 921,-

voor
€ 745,-

energiezuinig

van € 1.140,-

voor
€ 957,-

van € 285,-

voor
€ 245,-

WINDOW VAC WVP 10 Adv
Bestelnr. 1.633-560.0

Voor ramen en oppervlakken. Ligt in elke positie goed in de 
hand, zelfs bij het horizontaal werken of boven het hoofd. 
Dit toestel garandeert in elke positie een streeploos 
reinigings resultaat. Ideaal voor alle gladde oppervlakken 
zoals ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken, …

INCLUSIEF
Extra reservebatterij, een snellader,  
reinigingsmiddel en een sproeiflacon  
met 2 wisovertrekken. Zo kunt u vrijwel 
zonder onderbreking werken.

Promoprijs

€ 179,-

10% 
KORTING

OP VOLGENDE BATTERY PLATFORM PRODUCTEN

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Batterij en snellader 
niet inbegrepen

PERMANENTE 
PRIJS-

VERLAGING! 

Promoprijs

€ 550,-



SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 35/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-467.0

Wendbaar, licht en stil. De ideale en efficiënte 
reinigingsoplossing voor kleine en grote oppervlakken. 
Reinigt zowel voorwaarts als achterwaarts.  
Dankzij het lage gewicht is dit toestel makkelijk 
te tillen over traptreden en ook bijzonder 
handig om te vervoeren. Geleverd met snel 
oplaadbare hoogwaardige Lithium-Ion-batterij 
en draaibare borstelkop.
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PROFESSIONAL | ACTIE FOLDER NAJAAR 2022

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 

PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

PROFESSIONAL | PROMOTIES GELDIG VAN 17 OKTOBER TOT EN MET 15 DECEMBER 2022

ACTIE 
FOLDER
Najaar 2022

ATTENTION
VRAAG INFO BIJ  

JE KÄRCHER  
VERDEELPUNT

bij aankoop van 5 stuks, 6de GRATIS
5+1 
GRATIS

CA 30 C oppervlaktereiniger  
eco!perform, 1 L
Bestelnr. 6.295-681.0

Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat voor 
vloer en interieur. Droogt snel en  streep loos ook 
op hoogglans oppervlakken. Met EU Eco-label.

CA 40 R glasreiniger, gebruiksklaar 
eco!perform, 5 L
Bestelnr. 6.295-688.0

Gebruiksklare glasreiniger, ook geschikt 
voor kunststof-oppervlakken. Droogt 
snel en streeploos. Met EU Eco-label.

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 vloeropper-
vlakken. Ook zeer geschikt voor hoogglansopper-
vlakken en  interieurobjecten. Met EU eco label.

SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 40/10 C Adv
Bestelnr. 1.783-311.0

De zuinigste machine in zijn klasse.  
Compact en krachtig toestel met 
een werkbreedte van 400 mm en 
een reservoirvolume van 10 liter.  
Deze Advance-versie is uitgerust 
met bijkomende transportwielen en 
een verstelmogelijkheid voor de  
borsteldruk.

Verstelmogelijkheid 
van bosrteldruk

Bijkomende 
transportwielen

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER  
HD 7/10 CXF
Bestelnr. 1.151-906.0

Specifiek ontwikkeld voor voedingsindustrie.  
Dit topmodel in de Compact-klasse overtuigt door 
een hoge mate aan mobiliteit, een eenvoudige bediening 
en een lange levensduur van de afzonderlijke componenten.  
Het EASY!Force hogedrukpistool zorgt ervoor dat de houdkracht 
voor de gebruiker tot nul wordt gereduceerd door de 
terugslagkracht van de hogedrukstraal.

WARMWATER HOGEDRUKREINIGER  
HDS 5/12 C
Bestelnr. 1.272-900.0

Aantrekkelijk instapmodel uit de compactklasse.  
De unieke energiebesparende eco!efficiency-
modus zorgt voor een milieuvriendelijk en 
rendabel gebruik. Gebruiksvriendelijke 
centrale éénknopsbediening. Uitstekende 
mobiliteit dankzij de grote wielen en de 
stuurwieltjes. Schokbestendig chassis met geïntegreerde 
reservoirs voor reinigings middelen en brandstof. Opberging 
voorzien voor de slang, de stroomkabel, het gereedschap en 
de sproeiers.

voor

€ 2.837,-

van € 2.832,-

voor
€ 2.399,-

van € 3.974,-

voor
€ 3.599,-

van € 1.722,-

voor
€ 1.499,-

energiezuinig

ACTIE REINIGINGS MIDDELEN

Voor de productie van deze eco!perform reinigers worden uitsluitend oppervlakte-actieve stoffen gebruikt die volledig biologisch 
afbreekbaar zijn. Bovendien beantwoorden de gebruikte geur- en kleurstoffen aan de normen van de internationale ecologische 
certificering. Ook de containers voldoen aan de milieueisen inzake gewicht, samenstelling en recycling. De eco!perform producten 
zijn trouwens erg zuinig in de dosering: kleine hoeveelheden volstaan voor het beste resultaat.

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

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

PROFESSIONAL | ACTIE FOLDER NAJAAR 2022

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Prijzen exclusief BTW - Promoties geldig van 17 oktober tot en met 15 december 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

BATTERIJ PLATFORM

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!

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

ULTRALICHTE BATTERIJ-AANGEDREVEN 
RUGZAKSTOF ZUIGER BVL 5/1 Bp Pack
Bestelnr. 1.394-270.0

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

SCHROBMACHINE BR 30/1 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-050.0

Ideaal voor hygiënische onderhoudsreiniging op kleine oppervlakken: 
de compacte BR 30/1 C Bp Pack batterij-schrobmachine met microvezel-
rollertechnologie van Kärcher.

SCHROBZUIGMACHINE BR 30/4 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-228.0

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

STOF-/WATERZUIGER NT 22/1 Ap Bp Pack L
Bestelnr. 1.528-120.0

De eerste batterij-aangedreven nat- en  droogstofzuiger voor professionele 
gebruikers. Voor maximale zuigkracht en lange werktijden.

STOFZUIGER T 9/1 BP Pack
Bestelnr. 1.528-121.0

De extreem krachtige batterij-aangedreven stofzuiger heeft even 
indrukwekkende reinigingsresultaten als stofzuigers op netstroom.  
Een stil en robuust toestel, geleverd met tal van accessoires.

Promoprijs

€ 747,-

STOOMREINIGER SG 4/4
Bestelnr. 1.092-104.0

Compact en robuust met een uitzonderlijke kracht en bewezen 
desinfectie (volgens de norm EN 16615 gecontroleerd door 
een extern laboratorium). Voor perfecte schoonmaak-
resultaten zonder gebruik van chemicaliën. De VapoHydro 
functie zorgt ervoor dat de stoomsterkte traploos wordt 
aangepast aan elke reinigingstaak.

NAT-EN DROOGZUIGER  
NT 22/1 Ap Te Adv L
Bestelnr. 1.378-621.0

Met stopcontact, automatische aan-/uitschakelaar en 
halfautomatische filterreiniging. De bochten en de 
zuigslang zijn elektrisch geleidend.

STOOMZUIGER SGV 8/5
Bestelnr. 1.092-010.0

Combineert al het goede van een 
stoomreiniger en een nat-droogzuiger.
Eenvoudig te bedienen. Het gebruikte water 
wordt meteen opgezogen tijdens het stomen. 
Eco!efficiency modus voor kostenbesparing 
en minder geluid.

Inclusief uitgebreide bakkerijset  
(Bestelnr. 2.640-436.0)

BAKKERIJ-STOFZUIGER  
NT 40/1 Tact Bs *EU
Bestelnr. 1.148-340.0

Bakkers en banketbakkers kunnen opgelucht ademhalen. 
Deze nat- en droogzuiger werd speciaal ontwikkeld 
voor hun eisen en kan dus grote hoeveelheden fijn 
meelstof of bloem aan. Met optionele toebehorenset 
speciaal voor gebruik in bakkerijen en zelfs voor 
in de oven.

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

Handveegmachine voor het eenvoudig en snel reinigen van 
buitenoppervlakken. Dit toestel veegt in rechte lijn maar ook 
probleemloos in bochten. Goed voor alle oppervlakken door 
de universele borstelharen. Met vliesfilter voor fijn stof, 
robuust frame uit kunststof, eenvoudig instelbare 
hoofdwalsborstel en intrekbare zijbezems.

Promoprijs

€ 933,-

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

Promoprijs

€ 1.767,-

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

Promoprijs

€ 667,-

36 V Battery Power+ 
batterij en snellader 
inbegrepen

Promoprijs

€ 697,-

van € 1.173,-

voor
€ 999,-

Certificaat:  
Effectief tegen alle 
omhulde virussen die 
verantwoordelijk zijn 
voor Covid-19, griep, bof, 
rubella, mazelen, Ebola, Hanta, 
HBV, HIV, HCV & Adenovirus, Norovirus 
+ Rotavirus verantwoordelijk voor 
diarree, buikgriep, braken, conjunctivitis.

van € 4.880,-

voor
€ 4.199,-

van € 921,-

voor
€ 745,-

energiezuinig

van € 1.140,-

voor
€ 957,-

van € 285,-

voor
€ 245,-

WINDOW VAC WVP 10 Adv
Bestelnr. 1.633-560.0

Voor ramen en oppervlakken. Ligt in elke positie goed in de 
hand, zelfs bij het horizontaal werken of boven het hoofd. 
Dit toestel garandeert in elke positie een streeploos 
reinigings resultaat. Ideaal voor alle gladde oppervlakken 
zoals ramen, tegels, spiegels, vitrines, toonbanken, …

INCLUSIEF
Extra reservebatterij, een snellader,  
reinigingsmiddel en een sproeiflacon  
met 2 wisovertrekken. Zo kunt u vrijwel 
zonder onderbreking werken.

Promoprijs

€ 179,-

10% 
KORTING

OP VOLGENDE BATTERY PLATFORM PRODUCTEN

PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

Batterij en snellader 
niet inbegrepen

PERMANENTE 
PRIJS-

VERLAGING! 

Promoprijs

€ 550,-



SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 35/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-467.0

Wendbaar, licht en stil. De ideale en efficiënte 
reinigingsoplossing voor kleine en grote oppervlakken. 
Reinigt zowel voorwaarts als achterwaarts.  
Dankzij het lage gewicht is dit toestel makkelijk 
te tillen over traptreden en ook bijzonder 
handig om te vervoeren. Geleverd met snel 
oplaadbare hoogwaardige Lithium-Ion-batterij 
en draaibare borstelkop.
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PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 
PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA PROMOTIE CHECK DEELNEMENDE 

PRODUCTEN OP DE 
WEBPAGINA

PROFESSIONAL | PROMOTIES GELDIG VAN 17 OKTOBER TOT EN MET 15 DECEMBER 2022

ACTIE 
FOLDER
Najaar 2022

ATTENTION
VRAAG INFO BIJ  

JE KÄRCHER  
VERDEELPUNT

bij aankoop van 5 stuks, 6de GRATIS
5+1 
GRATIS

CA 30 C oppervlaktereiniger  
eco!perform, 1 L
Bestelnr. 6.295-681.0

Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat voor 
vloer en interieur. Droogt snel en  streep loos ook 
op hoogglans oppervlakken. Met EU Eco-label.

CA 40 R glasreiniger, gebruiksklaar 
eco!perform, 5 L
Bestelnr. 6.295-688.0

Gebruiksklare glasreiniger, ook geschikt 
voor kunststof-oppervlakken. Droogt 
snel en streeploos. Met EU Eco-label.

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 vloeropper-
vlakken. Ook zeer geschikt voor hoogglansopper-
vlakken en  interieurobjecten. Met EU eco label.

SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 40/10 C Adv
Bestelnr. 1.783-311.0

De zuinigste machine in zijn klasse.  
Compact en krachtig toestel met 
een werkbreedte van 400 mm en 
een reservoirvolume van 10 liter.  
Deze Advance-versie is uitgerust 
met bijkomende transportwielen en 
een verstelmogelijkheid voor de  
borsteldruk.

Verstelmogelijkheid 
van bosrteldruk

Bijkomende 
transportwielen

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER  
HD 7/10 CXF
Bestelnr. 1.151-906.0

Specifiek ontwikkeld voor voedingsindustrie.  
Dit topmodel in de Compact-klasse overtuigt door 
een hoge mate aan mobiliteit, een eenvoudige bediening 
en een lange levensduur van de afzonderlijke componenten.  
Het EASY!Force hogedrukpistool zorgt ervoor dat de houdkracht 
voor de gebruiker tot nul wordt gereduceerd door de 
terugslagkracht van de hogedrukstraal.

WARMWATER HOGEDRUKREINIGER  
HDS 5/12 C
Bestelnr. 1.272-900.0

Aantrekkelijk instapmodel uit de compactklasse.  
De unieke energiebesparende eco!efficiency-
modus zorgt voor een milieuvriendelijk en 
rendabel gebruik. Gebruiksvriendelijke 
centrale éénknopsbediening. Uitstekende 
mobiliteit dankzij de grote wielen en de 
stuurwieltjes. Schokbestendig chassis met geïntegreerde 
reservoirs voor reinigings middelen en brandstof. Opberging 
voorzien voor de slang, de stroomkabel, het gereedschap en 
de sproeiers.

voor

€ 2.837,-

van € 2.832,-

voor
€ 2.399,-

van € 3.974,-

voor
€ 3.599,-

van € 1.722,-

voor
€ 1.499,-

energiezuinig

ACTIE REINIGINGS MIDDELEN

Voor de productie van deze eco!perform reinigers worden uitsluitend oppervlakte-actieve stoffen gebruikt die volledig biologisch 
afbreekbaar zijn. Bovendien beantwoorden de gebruikte geur- en kleurstoffen aan de normen van de internationale ecologische 
certificering. Ook de containers voldoen aan de milieueisen inzake gewicht, samenstelling en recycling. De eco!perform producten 
zijn trouwens erg zuinig in de dosering: kleine hoeveelheden volstaan voor het beste resultaat.

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

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

SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 35/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-467.0

Wendbaar, licht en stil. De ideale en efficiënte 
reinigingsoplossing voor kleine en grote oppervlakken. 
Reinigt zowel voorwaarts als achterwaarts.  
Dankzij het lage gewicht is dit toestel makkelijk 
te tillen over traptreden en ook bijzonder 
handig om te vervoeren. Geleverd met snel 
oplaadbare hoogwaardige Lithium-Ion-batterij 
en draaibare borstelkop.
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Bestelnr. 6.295-681.0

Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat voor 
vloer en interieur. Droogt snel en  streep loos ook 
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eco!perform, 5 L
Bestelnr. 6.295-688.0
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voor kunststof-oppervlakken. Droogt 
snel en streeploos. Met EU Eco-label.

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 vloeropper-
vlakken. Ook zeer geschikt voor hoogglansopper-
vlakken en  interieurobjecten. Met EU eco label.

SCHROB-/ZUIGMACHINE 
BR 40/10 C Adv
Bestelnr. 1.783-311.0

De zuinigste machine in zijn klasse.  
Compact en krachtig toestel met 
een werkbreedte van 400 mm en 
een reservoirvolume van 10 liter.  
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Bestelnr. 1.151-906.0
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Dit topmodel in de Compact-klasse overtuigt door 
een hoge mate aan mobiliteit, een eenvoudige bediening 
en een lange levensduur van de afzonderlijke componenten.  
Het EASY!Force hogedrukpistool zorgt ervoor dat de houdkracht 
voor de gebruiker tot nul wordt gereduceerd door de 
terugslagkracht van de hogedrukstraal.
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De unieke energiebesparende eco!efficiency-
modus zorgt voor een milieuvriendelijk en 
rendabel gebruik. Gebruiksvriendelijke 
centrale éénknopsbediening. Uitstekende 
mobiliteit dankzij de grote wielen en de 
stuurwieltjes. Schokbestendig chassis met geïntegreerde 
reservoirs voor reinigings middelen en brandstof. Opberging 
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