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OPPGRADER TEAMET DITT

OPPGRADER
TEAMET 
DITT 

FlexoMate hjelper deg med å fullføre  
alle rengjøringsoppgavene dine raskere.

Reduser den fysiske belastningen for  
renholderen, og møt alle kundenes  
behov, uansett hvor varierte de er,  
med bare én rengjøringsvogn.

Oppgrader teamet ditt! Med den  
nye FlexoMate fra Kärcher.

En rengjøringsvogn som redefiner manuell 
rengjøring – den er mer effektiv, mer  
fleksibel og har bedre ergonomi.

DEN NYE FLEXOMATE- 
RENGJØRINGSVOGNEN
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SKAPT FOR  
Å TILPASSE  
SEG.
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FlexoMate Swift FlexoMate Expert FlexoMate Expert Pro

Har du også opplevd at det ikke er 
selve jobben som er utfordrende, men 
utstyret som gjør jobben vanskelig? 
For at ikke utstyret skal være et hinder 
for deg, har vi utviklet tre modeller 
som hjelper deg med å mestre et bredt 
spekter av rengjøringsoppgaver.  
Hvilken modell passer best for deg?

SKAPT FOR Å TILPASSE SEG

Kärcher FM Swift/ Expert/ ExpertPro 50/ 100 W/ P/ S/ M  C/ Tp

Firmanavn

Serienavn 
FlexoMate

Type

Størrelse på 
bunnplate i cm
medium / stor

Rengjøringsmetode
W= Wringler
P= Pre-Conditioning
S= Spray
M= Machine

Spesielle 
egenskaper
C= Compact
Tp= Tiltable plate

Kärcher FM ExpertPro 50/P
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Det er de mange detaljene, store så vel som små, 
som gjør gode idéer om til fungerende løsninger 
med maksimal ytelse og sikkerhet.  

FORDELER 
MED  
FLEXOMATE.

PRODUKTIVITET

Medarbeiderne kan arbeide raskere og mer  

effektivt takket være en intuitiv utforming  

og enkel tilgang til utstyret.

FLEKSIBILITET

Med en FlexoMate er mulighetene uendelige. Du kan 

når som helst enkelt tilpasse vognen til behovene 

dine. Enten det er ekstra bokser eller rengjørings- 

utstyr – FlexoMate har alt du trenger.

ERGONOMI

Smarte løsninger sørger for mindre slitasje for  

medarbeiderne. FlexoMate har justerbare håndtak  

og bokser som kan vippes, og reduserer dermed  

belastningen på armene og skulderområdet.

FORDELER

MODULÆRT SYSTEM

FlexoMate tilpasser seg behovene dine. Du kan tilføye 

og fjerne utstyr, slik at vognen passer dine behov. 

Utstyr som bokser, holder for søppelposer, mopp,  

rengjøringsmaskiner og andre vogner kan enkelt  

festes på takket være det modulære systemet.



Maskinintegrasjon
 ■ Reduserer den totale  

rengjøringstiden med  
opptil 15 %, ved å redusere 
gåtid for å hente utstyr fra 
oppbevaringsrom. 

FlexoBox og skråstilte brett
 ■ Mopp kan festes til håndtak 

i 30 graders vinkel.
 ■ Moppfestet har samme vinkel 

som boksens plassering, og 
forbedrer slik arbeidsbetin-
gelsene under rengjøringen. 

Modularitet
 ■ Tilbehøret kan endre  

vognen fullstendig.
 ■ Rengjøringssystemer  

kan når som helst  
integreres i vognen.

Tilgang til skuffer fra alle sider
 ■ Plasseringen av skuffer kan 

endres (venstre/høyre eller 
fremside/bakside).

 ■ Rask tilgang til skuffene fra 
alle vinkler, reduserer tiden 
som brukes på å gå rundt 
vognen.

FlexoGrip
 ■ Justerbar til alle høyder.
 ■ God trilleposisjon for  

vognen, og innstilling til en 
naturlig kroppsholdning 
reduserer belastningen på 
armer og skuldre.

FlexoLink
 ■ Smart feste for verktøy.
 ■ Robust og plassbesparende 

feste for moppehåndtak, 
støvkoster og varselsskilt.

Kompakt
 ■ Moduler kan enten foldes 

sammen eller tas av på en 
enkel måte.

 ■ Plassbesparende i små  
oppbevaringsrom.

FlexoDock
 ■ Sammenkobling av to  

eller flere vogner.
 ■ Frakobling av vogner gjør 

det mulig å komme til, selv 
på trange områder. Selv  
vogner som er koblet 
sammen er lette å trille.

Tilpasning
 ■ Dører og sidepaneler gir  

god plass til firmaprofilering.
 ■ Skap et positivt omdømme 

og oppmerksomhet rundt 
merket.
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EGENSKAPER OG FORDELER

EGENSKAPER 
OG FORDELER.

LURER DU  
PÅ HVA  
SOM GJØR 
FLEXOMATE  
SÅ UNIK?
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DU BESTEMMER

OPPGRADER 
SWIFT-VOGNEN.
Fra kompakt og manøvrerbar  
til strukturert, utvidet og 
komplett. Legg til utstyr, 
og oppgrader vognen din.

DU BESTEMMER!

OPPGRADER 
EXPERT-VOGNEN.
Fra strukturert, utvidet og 
komplett til ryddig, trygg og 
justerbar. Legg til utstyr, 
og oppgrader vognen din.

Holder til 
multifunksjonell bøtte 
2.855-253.0

Stor dør 
2.855-278.0

Vinkelfester 
2.855-247.0

Ramme over midten 
2.855-223.0

Bøtte 6 l 
2.855-262.0

Ekstrabrett 
2.855-291.0

Ekstraskuffe 16 l 
2.855-234.0

1

1

2 3 4 5 6

FlexoTray 
2.855-238.0

Sidepanel til ExpertPro 
2.855-290.0

Stor dekselplate 
2.855-231.0

FlexoGrip 
2.855-244.0

2 3 4 5

1

2

3

4

5

 
Valgfritt

 
Valgfritt



Swift er den minste av FlexoMate-modellene som dekker  
de mest grunnleggende behovene, men som enkelt kan  
bygges om til å møte større behov
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SWIFT
L-formet – kompakt og manøvrerbar.

SWIFT

Avfallssystemet kan 
vinkles i 45° og 90° 
 ■ 2 x 70 l
 ■ 1 x 120 l

Avtakbar støtteplate
 ■ Brett til bøtter 2 x 6 l  

eller 1 x 12 l

Plass til utstyr for  
rengjøring av gulv
 ■ Dobbelt bøttesystem
 ■ Gulvrengjøringsmaskin

Område for rengjøring  
av overflater
 ■ Bøtter
 ■ Brett for vaskemidler

Plass til utstyr
 ■ Rengjøringstekstiler
 ■ Moppehåndtak
 ■ Støvkost
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FM Swift 50/P FM Swift 50/C FM Swift 50/M

Beskrivelse

FM Swift 50/ P er den mest kompakte vognen.  
Søppelposeholderen kan justeres i høyden og foldes 
sammen for å spare plass under oppbevaring.

FM Swift 50/ C er den mest kompakte vognen for 
grunnleggende rengjøringsoppgaver og kombinerer 
manuell og mekanisk rengjøring. Bøtte på 12 liter 
til forpreparering og områder der en maskin ikke 
kan brukes.

FM Swift 50/ M er den mest kompakte vognen  
for å kombinerer manuell og mekanisk rengjøring. 
Bøtte på 12 liter til forpreparering og områder  
der en maskin ikke kan brukes.

Vekt kg 16 10 15

Mål mm (LxBxH) 1 004 x 563 x 1 199 662 x 563 x 1 199 1 004  x 561 x 1 199

Hjul mm 100 100 100

Standard tilbehør 1 2 bøtter 12 L – 2.855-239.0 1 bøtte 12 L – 2.855-239.0 1 bøtte 12 L – 2.855-239.0

Standard tilbehør 2 2 bøtter 6 L – 2.855-262.0 2 bøtter 6 L – 2.855-262.0 2 bøtter 6 L – 2.855-262.0

Standard tilbehør 3 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk) 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk) 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk)

Standard tilbehør 4 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0

Standard tilbehør 5

Standard tilbehør 6

Anbefalt tilbehør Bøtteholder – 2.855-253.0 Bøtteholder – 2.855-253.0

Kundefordeler

 ■ Høydejusterbar og sammenleggbar avfalls- 
modul gir en mer ergonomisk tømming av  
søppel og sparer plass under oppbevaring.

 ■ Hver 12 L-bøtte har kapasitet til  
15 mopper, i blå og rød farge.

 ■ Perfekt til små oppbevaringsrom, fordi  
modulene enten kan tas av eller foldes  
sammen på en enkel måte.

 ■ Strukturert plassering av rengjørings- 
systemene (avfallshåndtering, rengjøring  
av overflater, rengjøring av gulv).

 ■ Enkel og rask tilgang til utstyr.

 ■ Enkelt å manøvrere takket være  
kompakt design.

 ■ Enkelt å manøvrere takket være kompakt 
størrelse.

 ■ En enkel vogn til bruk ved grunnleggende 
rengjøring.

 ■ Hver 12 L-bøtte har kapasitet til  
15 mopper, i rød farge.

 ■ Perfekt til små oppbevaringsrom, fordi  
modulene enten kan tas av eller foldes  
sammen på en enkel måte.

 ■ Strukturert plassering av rengjøringssystemene 
(rengjøring av overflater, rengjøring av gulv).

 ■ Enkel og rask tilgang til utstyr.

 ■ Høydejusterbar og sammenleggbar holder for 
søppelposer gir en mer ergonomisk tømming  
av avfall og sparer plass under oppbevaring.

 ■ Hver 12 L-bøtte har kapasitet til  
15 mopper, i rød farge.

 ■ Perfekt til små oppbevaringsrom fordi  
modulene enten kan tas av eller foldes  
sammen på en enkel måte.

 ■ Strukturert plassering av rengjørings- 
systemene (avfallshåndtering, rengjøring  
av overflater, rengjøring av gulv).

 ■ Enkel og rask tilgang til utstyr.

 ■ Enkelt å manøvrere takket være  
kompakt design.

Artikkelnummer 1.321-001.0 1.321-002.0 1.321-003.0

SWIFT

SWIFT
L-formet – kompakt og manøvrerbar.
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EXPERT
Åpen – strukturert, utvidet, komplett.

EXPERT

Fleksible skuffer og fleksibel 
plassering av brett
 ■ Justerbar i høyden
 ■ Kan trekkes ut  

fra begge sider

Avtakbar støtteplate
 ■ Brett til bøtter 2 x 6 l  

eller 1 x 12 l

Hjul på 125 mm
 ■ Gode trilleegenskaper
 ■ God manøvrerbarhet

Festeskinne for utstyr  
og tildekkede fester
 ■ Moppehåndtak, støvkoster
 ■ Varselsskilt
 ■ WVP

Kompakt plassert 
rengjøringsbøtter
 ■ 2 x 12 l bøtter
 ■ 4 x 6 l bøtter

Plass til utstyr
 ■ Rengjørignstekstiler
 ■ Moppehåndtak
 ■ Støvkost

FlexoMate Expert har nok plass til de viktigste rengjørings- 
produktene, og litt til. Vognen kan enkelt utvides med flere  
skuffer og/eller bøtter for å møte ditt behov. 



MASKIN-
INTEGRERINGS-
PAKKE

ENKELT
TILVALG

Utvidelsesmodul 
hengslet grunnramme 
2.855-273.0

Toolflex-holder 
2.855-319.0
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FM Expert 50/P FM Expert 100/M

Beskrivelse

FM Expert 50/ P er en mellomstor vogn med  
system for forpreparerings. Hengende bøtter og 
brett kan lett fjernes for kompakt oppbevaring. 

FM Expert 100/ M er en stor vogn for å kombinerer 
manuelle og mekaniske rengjøringssystemer. Tomt 
område med plass til en våt- eller tørrstøvsuger, og 
bøtter på 12 liter for forpreparering og bruk på 
områder hvor det ikke er plass til maskin.

Vekt kg 23,5 26

Mål mm (LxBxH) 1 210 x 663 x 1 200 1 780 x 563 x 1 020

Hjul mm 125 125

Standard tilbehør 1 2 bøtter 12 L – 2.855-239.0 1 bøtte 12 L – 2.855-239.0

Standard tilbehør 2 4 bøtter 6 L – 2.855-262.0 4 bøtter 6 L – 2.855-262.0

Standard tilbehør 3 1 bøtte 16 L – 2.855-234.0 1 bøtte 16 L – 2.855-234.0

Standard tilbehør 4 1 brett – 2.855-291.0 1 brett – 2.855-291.0

Standard tilbehør 5 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk) 1 FlexoTray – 2.855-238.0

Standard tilbehør 6 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk)

Standard tilbehør 7 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0

Kundefordel

 ■ Vinklet søppelposeholder for å tømme  
avfallet mer ergonomisk.

 ■ Søppelposeholderen og støtteplaten  
kan tas av og foldes sammen for å spare  
plass under oppbevaring.

 ■ Hver bøtte på 12 liter har kapasitet  
til 15 mopper, i blå og rød farge.

 ■ Høydejusterbare og roterbare skuffe- 
plasseringer.

 ■ Kan utvides med ekstra utstyrsholder  
for større utvalg av verktøy.

 ■ Utstyr som støvkost eller moppehåndtak,  
kan festes mellom håndtakene, mellom  
doble bøtter eller på sidene.

 ■ Vinklet søppelposeholder for å tømme  
avfallet mer ergonomisk.

 ■ Søppelposeholderen og støtteplaten kan  
tas av og foldes sammen for å spare plass  
under oppbevaring.

 ■ Hver bøtte på 12 liter har kapasitet  
til 15 mopper, i rød farge.

 ■ Høydejusterbare og roterbare  
skuffeplasseringer.

 ■ Kan utvides med ekstra utstyrsholder  
for større utvalg av verktøy.

 ■ Utstyr som støvkost eller moppehåndtak,  
kan festes mellom håndtakene, bak  
maskinen eller på sidene.

Artikkelnummer 1.321- 005.0 1.321- 006.0

EXPERT

EXPERT
Åpen – strukturert, utvidet, komplett.



 

20 21

EXPERT PRO
Lukket – ryddig, trygg, justerbar.

EXPERT PRO

Beskyttelsesdeksel
 ■ Sprutbeskyttelse
 ■ Også mulig å feste  

bøtteholder

Høydejusterbart  
håndtak

Hjul på 125 mm
 ■ Gode trilleegenskaper
 ■ God manøvrerbarhet

Dobbeltsidig dør
 ■ Dokumentholder  

på innsiden
 ■ Åpnes ved å skyve

Flatt toppdeksel med  
smale åpninger
 ■ Åpnes for hånd
 ■ Åpnes med foten via en fotpedal

FlexoMate Expert Pro er en rengjøringsvogn med lukket  
område for avfallshåndtering, og god plass til rengjørings- 
utstyr og oppbevaring. Vognen kan enkelt utstyres med  
alt du trenger til ditt rengjøringsoppdrag. 



Utvidelsesmodul 
hengslet grunnramme 
2.855-273.0

MASKIN-
INTEGRERINGS-
PAKKE

ENKELT
TILVALG

ENKELT
TILVALG

ENKELT
TILVALG

Toolflex-holder 
2.855-319.0
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FM ExpertPro 50/P FM ExpertPro 100/P FM ExpertPro 50/S C FM ExpertPro 50/S

Beskrivelse

FM ExpertPro 50/ P er en mellomstor vogn.  
Bøttene til overflaterengjøring og avfallssystemet  
er i den lukkede delen, der også utstyr som  
rengjøringsmidler kan oppbevares trygt.

FM ExpertPro 100/ P er en stor vogn.  
Den lukkede delen er til avfallshåndteringen,  
mens den andre delen brukes til utstyr  
og oppbevaring for overflaterengjøring. 

FM ExpertPro 50/ S C er en mellomstor vogn.  
Denne kompakte vognen har bøtter til rengjøring  
av overflater og avfallssystem i tillegg til  
små lagringsområder.

FM ExpertPro 50/ S er en mellomstor vogn.  
Den er delvis lukket med en avfallsholder som er  
lett tilgjengelig, og lukket mellomdel for trygg  
oppbevaring av utstyr og rengjøringsmidler.

Vekt kg 29,5 47,5 26 47,5

Mål mm (LxBxH) 1 051 x 563 x 1 229 1 564 x 563 x 1 229 889 x 563 x 1 062 1.831x650x1.042

Hjul mm 125 125 125 125

Standard tilbehør 1 2 bøtter 12 L – 2.855-239.0 2 bøtter 12 L – 2.855-239.0 2 bøtter 6 L – 2.855-262.0 2 bøtter 6 L – 2.855-262.0

Standard tilbehør 2 2 bøtter 6 L – 2.855-262.0 4 bøtter 6 L – 2.855-262.0 2 skuffer 16 L – 2.855-234.0 2 skuffer 16 L – 2.855-234.0

Standard tilbehør 3 2 skuffer 16 L – 2.855-234.0 1 skuff 16 L – 2.855-234.0 1 brett – 2.855-291.0 1 brett – 2.855-291.0

Standard tilbehør 4 1 brett – 2.855-291.0 1 skuff 32 L – 2.855-235.0 1 avfallsenhet / 2 x 70 l – 2.855-268.0 1 avfallsenhet 2 x 70 l – 2.855-268.0

Standard tilbehør 5 1 avfallsenhet / 2 x 70 l – 2.855-268.0 1 brett – 2.855-291.0 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk) 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk)

Standard tilbehør 6 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk) 1 avfallsenhet / 3 x 70 l – 4.862-286.0 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0

Standard tilbehør 7 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0 1 FlexoLink S – 2.855-255.0 (2 stk)

Standard tilbehør 8 1 FlexoLink XL – 2.855-261.0

Kundefordeler

 ■ Høydejusterbart FlexoGrip reduserer belastningen på 
armer og skuldre når vognen trilles.

 ■ Dører som åpnes ved å trykke på dem, kan justeres til 
venstre- og høyrehendte brukere.

 ■ Dører og sidevegger kan brukes til profilering.

 ■ Hver bøtte på 12 liter har kapasitet til 15 mopper,  
i blå og rød farge.

 ■ Brett kan enkelt fjernes for å spare plass i 
oppbevaringsrom.

 ■ 2 x 70 l søppelposeholder for sortering av avfall.

 ■ Utstyr og håndtak som støvkost eller moppehåndtak, 
kan festes mellom håndtakene eller på sidene.

 ■ To av fire hjul har bremser for å sikre vognen i 
parkeringsposisjon.

 ■ Høydejusterbart FlexoGrip reduserer belastningen  
på armer og skuldre når vognen trilles.

 ■ Dører som åpnes ved å trykke på dem, kan justeres  
til venstre- og høyrehendte brukere.

 ■ Dører og sidevegger kan brukes til profilering.

 ■ Hver bøtte på 12 liter har kapasitet til 15 mopper,  
i blå og rød farge.

 ■ Brett kan enkelt fjernes for å spare plass i 
oppbevaringsrom.

 ■ 3 x 70 l søppelposeholder for sortering av avfall.

 ■ Utstyr som støvkost eller moppehåndtak, kan festes 
mellom håndtakene eller på sidene.

 ■ To av fire hjul har bremser for å sikre vognen  
i parkeringsposisjon.

 ■ Høydejusterbart FlexoGrip reduserer belastningen  
på armer og skuldre når vognen trilles.

 ■ Dører som åpnes ved å trykke på dem, kan justeres  
til venstre- og høyrehendte brukere.

 ■ Dører og sidevegger kan brukes til profilering.

 ■ 2 x 6 l bøtter til rengjøring av overflater,  
med blå og røde klips.

 ■ Utstyr og håndtak som støvkost eller moppe- 
håndtak, kan festes mellom håndtakene, på  
baksiden eller på sidene.

 ■ To av fire hjul har bremser for å sikre vognen  
i parkeringsposisjon.

 ■ Høydejusterbart FlexoGrip reduserer belastningen  
på armer og skuldre når vognen trilles.

 ■ Dører som åpnes ved å trykke på dem, kan justeres 
til venstre- og høyrehendte brukere.

 ■ Dører og sidevegger kan brukes til profilering.

 ■ 2 x 6 l bøtter til rengjøring av overflater, med blå  
og røde klips.

 ■ Søppelposeholderen er lett tilgjengelig og kan 
justeres i høyden for å tømme avfallet på en mer 
ergonomisk måte.

 ■ Støtteplaten for posen kan tas av og holderen kan 
foldes ned for å spare plass ved oppbevaring.

 ■ Utstyr som støvkost eller moppehåndtak, kan festes 
mellom håndtakene, på baksiden eller på sidene.

 ■ To av fire hjul har bremser for å sikre vognen i 
parkeringsposisjon.

Artikkelnummer 1.321- 008.0 1.321- 009.0 1.321- 011.0 1.321- 013.0

EXPERT PRO

EXPERT PRO
Lukket – ryddig, trygg, justerbar.



SWIFT EXPERT EXPERT PRO

Liten ramme over 
2.855-250.0

Hjul D=100 
6.400-021.0

Skuffeholder lukket 
2.855-246.0

Stor ramme over 
2.855-221.0

Ramme til  
søppelpose 
uten håndtak
2.855-225.0

Nøkkel, dør 
2.855-256.0

Holder til multifunksjo-
nell bøtte 
2.855-253.0

Trinsehjul uten bremse 
Adv. D125 
2.855-296.0

FlexoLink M 
2.855-254.0

Trinsehjul med bremse 
Adv. D125 
2.855-297.0

FlexoBox 
2.855-237.0

Toolflex-holder BR30/1 
2,855-319.0

Trinsehjul uten bremse 
Std. D125 
2.855-298.0

Grunnramme, liten 
2.855-286.0

FlexoLink S 
2.855-255.0 (2 stk.)

Fargeklips grønn  
2.855-292.0

Grunnramme, medium 
2.855-287.0

Holder til moppepresse 
2.855-260.0

Trinsehjul med bremse 
Std. D125 
2.855-299.0

Fargeklips gul 
2.855-293.0

Grunnramme, stor 
2.855-288.0

Dokumentholder, dør 
2.855-270.0

FlexoLink XL 
2.855-261.0

Fargeklips blå 
2.855-294.0

Utvidelsesmodul til 
grunnramme hjul D100 
2.855-251.0

Utvidelsesmodul til 
grunnramme (maks 15 kg 
– 2.855-295.0 ved 
behov for mer vekt)
2.855-279.0

Stor dekselplate 
2.855-231.0

Liten dekselplate 
2.855-232.0

Dekselplate til bøtte 6 l 
2.855-265.0

Fargeklips rød 
2.855-295.0

Ekstrabrett 
2.855-291.0

Dekselplate til bøtte 12 l 
2.855-264.0

Sidepanel til ExpertPro 
2.855-290.0

Skuffeholder åpen 
2.855-245.0

Ekstraskuff 8 l  
2.855-233.0

Bøtte 15 l 
2.855-249.0

Ekstraskuff 16 l 
2.855-234.0

FlexoTray 
2.855-238.0

Fotpedal til  
Expert og ExpertPro 
2.855-242.0

Multifunksjonell bøtte 
12 l 
2.855-239.0

Ekstraskuff 31 l 
2.855-235.0

Støtbeskyttelse 
2.855-300.0

Bøtte 6 l 
2.855-262.0

Liten dør 
2.855-277.0

Stor dør 
2.855-278.0

FlexoDock 
2.855-241.0

Dekklist 
2.855-266.0

List til FlexoLink 
2.855-226.0

Senterstag 
2.855-248.0

Skyvehåndtak Classic 
2.855-243.0

FlexoGrip 
2.855-244.0

Vinkelfester 
2.855-247.0

Demper, stort lokk 
2.855-317.0

Avfallsenhet, stor  
2 x 120 l 
2.855-267.0

Avfallsenhet, stor  
2 x 70 l 
2.855-268.0

Avfallsenhet, stor  
3 x 70 l 
2.855-269.0

Avfallsenhet, liten  
2 x 70 l  
(trenger 2.855-255.0)
2.855-280.0

Hengslet utvidelses- 
modul til grunnramme 
2.855-273.0

ALLE DELER

Nøkkel til deksel 
2.855-257.0
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OVERSIKT.
Vi har vogner som kan tilpasses til alle rengjørings-
oppgaver og alle lokalstørrelser og -typer. 

Her er oversikten du trenger for å tilpasse  
vognen til dine behov.

Ramme over midten 
2.855-223.0

Klemme til søppelpose 
(trenger to stk) 
5.400-616.0 = 1 stk.
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  Bærekraft hos KärcherRENGJØRINGSMIDLER FRA KÄRCHER

UTFORSKET. 
TESTET.  
VELLYKKET.

Vi har førti års erfaring innen utvikling av kjemikalier.  
Ekspertene våre samarbeider på tvers av fagfeltene innen 
forskning, utvikling og testing av nye rengjøringsmidler og 
bruksmetoder. For å oppnå de beste resultatene og trygg bruk 
av produktene, har teamet toppmoderne laboratorier samt 
forsknings- og testfasiliteter.

Takket være et tett samarbeid med både  
private og kommersielle kunder, setter  
teknologiene våre stadig nye standarder. 
Over hele verden. 

Utvikling på høyeste nivå Det nye kjemi- 
laboratoriet står i sentrum for forskning på 
og utvikling av innovative rengjørings- og 
pleiemidler. Ekspertene våre analyserer alle 
slags smusstyper på overflater, slik at det 
kan fjernes, plukkes opp og avhendes på  
en profesjonell måte. Alle produktene som 
utvikles her, både for kommersielle og  
private kunder, er laget på bakgrunn av  
et helhetlig tenkesett helt fra begynnelsen, 
på en systematisk måte og i sin helhet her 
hos Kärcher. 

Bærekraftig helt fra starten Det blir stadig 
viktigere å overholde miljøstandarder.  
Derfor legger også Kärcher stor vekt på 
bærekraftig utvalg av råvarer, utviklings-  
og produksjonsprosesser og bruk av ressurs-
besparende forpakningsløsninger gjennom 
hele produksjonskjeden. 

Laget i Tyskland Kärcher produserer egne 
rengjøringsprodukter for å oppnå konsistent 
høy kvalitet, bærekraftig produksjon og den 
beste leveringskapasiteten. Med det svært 
fleksible systemet vårt kan både flasker  
på 0,5 liter og tanker med kapasitet på opptil 
20 000 liter fylles raskt og svært økonomisk, 
fra blandetromler på 25 000 liter.

Perfekt rengjøringsløsning Rengjørings-  
og pleieløsningene fra Kärcher, er like all- 
sidige og kraftige som maskinene de brukes 
med  – fordi de er spesialutviklet for bruk 
med rengjøringsmaskinene fra Kärcher. 
Denne kombinasjonen er nøkkelen!  
Et effektivt samspill mellom maskinen  
og rengjøringsmiddelet garanterer optimale 
rengjøringsresultater.
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ALT FRA 
ÉN ENKELT 
KILDE. 
Kärcher er en av verdens ledende tjenesteleverandør  
av komplette rengjøringsløsninger, og tilbyr også rådgivning 
og tjenester skreddersydd til dine behov. Du oppnår optimale 
rengjøringsresultater ved å bruke innovative produkter, 
spesialutviklede rengjøringsmidler og et omfattende 
utstyrssortiment.

SanitPro WC Cleaner CA 10 R 
eco!perform - Svanemerket

SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R 
eco!perform - Svanemerket

Sprayhode Tom flaske Tappekran

Doseringshode

SanitPro Daily Cleaner CA 20 C/R 
eco!perform - Svanemerket

FloorPro Cleaner CA 50 C  
eco!perform - Svanemerket

SurfacePro Surface Cleaner CA 30 
C/R eco!perform - Svanemerket

SanitPro WC Cleaner CA 10 C med aktiv 
viskose og frisk duft, til manuell rengjøring. 
Fester seg godt på vertikale områder  
i toaletter og urinaler. Med Svanemerke.

6.296-080.0 | 1 l | Klar til bruk
6.296-081.0 | 5 l | Klar til bruk
 
 

SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R er klar  
til bruk, og egner seg til overflater av glass 
og plast. Med Nordic Swan-sertifisering. 
Tørker rask og stripefritt (pakke med 12 
flasker).

6.296-088.0 | 0,5 l | Klar til bruk
6.296-089.0 | 5 l | Klar til bruk

Solid sprayhode til bruk ved manuell  
rengjøring. Med justerbart spraystråle og 
komfortabelt grep. Til flasker på 500 ml.

Rød | 6.295-722.0 skummunnstykke 
Blå | 6.295-723.0 spray
 
 

Gjenbrukbar, tom flaske med etikett,  
for individuell dosering av utblandet  
rengjøringsmiddel fra konsentrat.  
Økonomisk og miljøvennlig.

Rød | 6.295-714.0 
Blå | 6.295-715.0

Praktisk hjelpemiddel for effektiv  
påfylling og dosering av rengjørings- 
middel fra beholdere.

5 liter | 6.394-819.0 
10 liter | 6.394-819.0  
20 liter | 6.394-759.0 
200 liter | 6.412-438.0

Skånsom og miljøvennlig rengjøring med 
SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C. Ideell 
for daglig rengjøring av sanitærfasiliteter. 
Med Svanemerket.

6.296-082.0 | 1 l | Konsentrat
6.296-083.0 | 5 l | Konsentrat
6.296-084.0 | 0,5 l | Klar til bruk

FloorPro Cleaner CA 50 C til manuell og 
maskinell rengjøring av harde og fleksible 
gulv, samt overflater og møbler med kraftig 
glans. Med Svanemerke. 

6.296-092.0 | 1 l | Konsentrat
6.296-093.0 | 5 l | Konsentrat

SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C:  
Konsentrat til manuell rengjøring av  
overflater. Universalløsning som også  
kan brukes på møbler og overflater med 
kraftig glans. Med Svanemerke.

6.296-085.0 | 1 l | Konsentrat
6.296-086.0 | 5 l | Konsentrat
6.296-087.0 | 0,5 l | Klar til bruk

Doseringshode som er enkelt å bruke,  
til presis og effektiv dosering av  
rengjøringsmiddel. Hodet passer  
til alle konsentratflasker på 1 liter. 

6.295-724.0 

RENGJØRINGS- 
MIDLER.
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RENGJØRINGSMIDLER

KRAFTIG. 
TRYGG. 
MILJØVENNLIG.

Kärcher anbefaler forskjellige rengjørings-
midler avhengig av hvor det skal rengjøres, 
hvilken gulvtype det er og hvor skittent  
arealet er. Alle er selvfølgelig skredder-
sydde, og trygge og miljøvennlige å bruke. 

FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform 
Denne universalløsningen kan nærmest  
brukes hvor som helst og på vannbestandige 
og alkoholbestandige harde og fleksible 
overflater. Rengjøringsmiddelet fjerner  
pålitelig fotavtrykk, støv, smuss forårsaket 
av utslipp, hindrer rask avlagring av ny 
smuss, og leverer stripefri rengjøring  
selv på overflater med kraftig glans.  
I tillegg har CA 50 C eco!perform  
EU Ecolabel-sertifisering. 

FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753
Denne spesialløsningen for steinfliser fjerner 
pålitelig selv gjenstridig smuss med olje, fett 
og mineraler, samtidig som det bevarer den 
sklisikre effekten til flisene. Dette gjør det 
spesielt godt egnet til bruk hos forhandlere 
og i kjøpesentre. 

FloorPro Wipe Care Extra RM 780
Kraftig rengjørings- og pleiemiddel for  
vedlikeholdsrengjøring på alle vann- 
bestandige, harde og slitesterke gulv  
og gulvbelegg. Antiskli-sertifisert  
i henhold til DIN V 18032-2:2001-04  
og derfor spesielt egnet til bruk  
i treningshaller og flerbrukshaller.

FloorPro Industrial Cleaner RM 69 
Den industrielle rengjøringsløsningen sikrer 
pålitelig fjerning av gjenstridige smuss, uten 
mye skumdannelse, i f.eks. industrien eller 
transportsektoren. Fjerner selv gjenstridig 
smuss med fett, olje, sot og mineraler på 
vannbestandige, alkaliesensitive og alkalie-
bestandige gulv. 

FloorPro Cleaner  
CA 50 C eco!perform

FloorPro Fine Stoneware Cleaner  
RM 753

FloorPro Wipe Care Extra  
RM 780

FloorPro Industrial Cleaner  
RM 69 



rådgivning servicetjenester

servicepakker

brukt

utleie

service for alle merker

finansieringsløsninger

originale reservedeler

betal for bruk

Av profesjonelle for profesjonelle –  
Kärcher er en av de globale markedslederne 
og vi tilbyr en rekke tjenester, samt  
innovative og tilpassede løsninger som  
dekker behovene dine. Vi hjelper deg gjerne. 
Hver gang du trenger hjelp.

VI ER  
KUN ETT  
SPØRSMÅL  
UNNA.

På kurs mot klimabeskyttelse 

Vi er et ledende, klimavennlig firma i  

bransjen vår, og produksjonsanleggene 

våre har vært CO₂-nøytrale siden 2021.  

I tillegg bruker vi grønn elektrisitet og 

kompenserer for utslipp ved å finansiere 

klimabeskyttende prosjekter. Mange av 

anleggene våre har solcellesystemer som 

produserer strøm til eget forbruk. Vi gjør 

også forretningsreisene våre CO₂-nøytrale 

med digitale konferanser og elektriske  

kjøretøy.

Du finner mer informasjon om bærekraft  
i firmaet på nettsiden vår kaercher.com.

Bevaring av ressurser 

Vi designer rengjøringssystemene våre slik 

at de er så miljøvennlige som mulig, fra 

produksjon og hele veien til avhending. 

Målsettingen vår er å redusere førstegangs 

bruk av råvarer ved å kjøpe inn materialer 

fra bærekraftige kilder, øke andelen av 

resirkulert plast i produktene og lage  

maskiner med lang levetid. Vi arbeider 

også med å innføre bærekraftige for- 

pakninger og forebygge plastavfall. 

Ansvarlighet er rettesnoren vårt

I leverandørkjeden vår verdsetter vi også 

miljøvennlig adferd, langvarige relasjoner, 

strenge sosiale standarder og åpenhet. Vi 

har tydelige kriterier som vi måler oss 

selv og våre partnere opp mot. Vi tar det 

sosiale ansvaret vårt på alvor og støtter 

derfor organisasjoner og individer som 

arbeider for natur, kultur og samfunn.

NULL UTSLIPP REDUSER, GJENBRUK, 
RESIRKULER

SOSIALT ENGASJEMENT

BÆREKRAFT  
UTGJØR  
FORSKJELLEN.
Hos Kärcher er bærekraft både en ambisjon og en drivkraft. 
Det er derfor vi ikke bare utvikler kraftige rengjøringssystemer,  
men også tar et stort ansvar – for miljøet, produktene våre,  
leverandørkjeden, samfunnet og medarbeiderne våre. 
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KÄRCHERS TJENESTER
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14 monumenter og bygninger er 
rengjort som en del av det  
kulturelle engasjementet vårt i 
2021

180 000 hektar med skog  
blir beskyttet med penger fra 
kompenseringsprosjekter

37 % av alle prosjekter for en mer 
bærekraftig produktforpakning 
er gjennomført

68 % av alle prosjektene 
fokuserer på å bevare verdi

18 fabrikker i sju land  
er CO₂-nøytrale

1,5 tonn med avfall samlet på en 
strandlinje på 40 km i 2021

Siden 2021 ... 
 ■ Har alle fabrikkene til Kärcher vært CO₂- 

nøytrale
 ■ Har forretningsreiser i Tyskland og fra  

Tyskland til utlandet, vært CO₂-nøytrale

Innen 2025 ...
 ■ Skal Kärcher redusere direkte utslipp (scope 

1) og indirekte utslipp fra innkjøpt energi 
(scope 2), med 21 % sammenlignet med  
verdiene fra 2020. Og innen 2030 skal dette 
reduseres ytterligere med 21 % (totalt: 42 %)

 ■ Skal Kärcher opprette et administrasjons- 
system for indirekte utslipp fra innsats- 
faktorer (scope 3), og gjøre karbonavtrykket 
for produktene offentlig tilgjengelig

NULL UTSLIPP 

Siden 2020 ...  
 ■ Har vi støttet reduksjonen av havbundet plast

Innen 2025 ...
 ■ Skal vi optimere bærekraften for all produkt- 

forpakning 
 ■ Utvalgte maskiner både til forbrukere  

og profesjonelle, vil bestå av opptil  
50 % resirkulert plast.

 ■ Vi sikter på å opprette en pilotproduksjon  
uten plastavfall

 ■ Bærekraft blir en integrert del av den  
nye forretningsmodellen vår

REDUSER, GJENBRUK, RESIRKULER

Innen 2025 ... 
 ■ Den sosiale forpliktelsen vår rettes  

mot å bevare verdi 
 ■ Vi skal opprette et proaktivt risikostyrings-

system innen bærekraft for leverandørene

SOSIALT ENGASJEMENT

Status Status Status

KÄRCHERS 
BÆREKRAFT- 
STRATEGI 
FOR 2025
Forpliktelsene våre frem mot 2025 kan 
oppsummeres i tre initiativer. Disse 
består av tydelige målsetninger og 
tiltak vi ønsker å implementere i årene 
som kommer. Her finner vi blant annet 
klimanøytral produksjon, resirkulering 
av råvarer, reduksjon av plastfor-
pakning, en mer bærekraftig global 
leverandørkjede og ytterligere utvikling 
av de sosiale forpliktelsene våre. 
 

I Norge er vi Miljø-
fyrtårn-sertifisert!

I trå med de nye globale utviklingmålene 
våreer Kärchers nye bærekraftstrategi for 
2025 utviklet basert på FNs bærekrafts-
mål. Bærekraftsmålene til FN er et godt 
rammeverk for oss som firma, siden de 
knytter sammen våre egne handlinger med 
relevante globale utfordringer. Med de tre 
initiativene våre gjør vi et spesifikt bidrag 
tiltotalt 13 av FNs bærekraftsmål. Dette  
er resultatet av en omfattende analyser 
basert på de internasjonalt anerkjente  
retningslinjene i SDG Compass.
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