Fylld med smarta funktioner och tillbehör för en
dammfri och trevlig arbetsplats.

Drill Duster

295:-

EN REN ARBETSPLATS ÄR
EN SÄKER ARBETSPLATS
Och rätt trevlig också...
Kärcher erbjuder kraftfulla rengöringslösningar som garanterar användarvänlighet och ett skinande rent resultat
utan att efterlämna rester. Alla rengöringsmaskiner och rengöringsmedel har tagits fram för att konstant garantera
arbets- och processäkerhet på din arbetsplats.

SNABBARE OCH BEKVÄMARE MED EASY!FORCE
Branschrapport visar på

av smutsen kommer in genom
din entré! Så här minskar du
nedsmutsningen i dina lokaler
kärcher.se/zon123

Osäkerhet om säkerhet.
Hälsovådligt kvartsdamm som sopas bort och bristande skyddsutrustning. Det är bara några av de brister som konstateras i en
säkerhetsrapport från Kärcher. Läs eller ladda ner den på...
WWW

Ett rent intryck
börjar redan
vid entrén

MYNEWSDESK.COM/SE/KAERCHER_AB

Proffstvättar

Grovdammsugare

fr.

fr.

4 995:-

2 995:-

Gör som proffsen.
Städa i zoner

Varmt eller kallt
i vinter?

Jobba smart, och
dammfritt

Professionella städrutiner kombinerat med anpassade
mattor minskar nedsmutsningen i din fastighet med
upp till 99%. Vi har maskinerna som håller både entré
och mattorna rena.

Jämfört med rengöringsmetoder utan tryck, ger högtryckstvättar fördelar vad gäller ekonomi, rengöringsresultat och miljöpåverkan. Men när är en hetvattentvätt att föredra? Vi rätar ut frågetecknen.

Se till att du är rätt rustad för din arbetsmiljö med
en professionell grovdammsugare. Med robusta
komponenter, genomtänkta detaljer och smarta tillbehör jobbar du både smart och dammfritt.

.COM/GOLVVARDA

.COM/HOGTRYCKSTVATTPRO

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV RENGÖRINGSTEKNIK - KARCHER.SE

.COM/GROVDAMMSUGAREPRO

SÅ FUNGERAR DET
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En ny generation grovdammsugare

KÄRCHER VINTERKAMPANJ 2018

.COM/GROVDAMMSUGAREPRO

RÄTT RUSTAD FÖR
DIN ARBETSMILJÖ
Pålitliga och effektiva maskiner är livsviktiga när det gäller avlägsning
av olika typer av smuts inom hantverks- och byggnadsindustrin. Med
Kärchers effektiva lösningar är du alltid rätt utrustad oavsett om det
gäller rengöring av fordon, maskiner, fasader eller golv.
MER INFO

Kvarts finns i
byggmaterial som
betong, tegel, puts
och murbruk.

WWW.KARCHER.SE/BYGG

HÖJDEN AV
STYRKA

Kampanjpris

En ny generation
grovdammsugare

4 495:-

fr.

Kärchers nya generation Tact
grovdammsugare är här. Med
högre prestanda, robusta komponenter och genomtänkta
ergonomiska detaljer levererar
den ett professionellt resultat
som gör mer skillnad än
någonsin tidigare!
MER INFO

Skydda dig och dina
arbetskamrater.
Industriarbetare exponeras ofta för olika typer av
damm på sina arbetsplatser. Industridamm kan orsaka
till exempel kol, silikos, cancer och allergier. Exponering för i synnerhet kvartsdamm bidrar väsentligt till
försämrad hälsa. Kvarts är småpartiklar som når ända
ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att
lungornas volym gradvis minskar. Det allra tidigaste
stadiet i sjukdomen kan vara svår att upptäcka, även
på röntgen. Vi har produkterna för att skapa en
säkrare arbetsmiljö.

VI SES PÅ DIN
FACKMÄSSA

WWW.KARCHER.SE/TACT

Kärcher professional
på plats.

10-13 APRIL
Nordens största mötesplats för
bygg- och fastighetsbranschen

LÄS MER

HEPA 13 FILTER

WWW.KARCHER.SE/BYGGDAMM

DRILL DUSTER
Din arbetsplats är unik
och halterna av kvartsdamm varierar. Kärcher kan med
bakgrund av det bara rekommendera
lämplig säkerhetsdammsugare.
Arbetsgivaren är skyldig av utföra
exponeringsmätningar så att rätt
klassning på dammsugare
används.

KÖP TILL

890:-

295:-

KÄLLA: ARBETSMILJÖVERKET

HEPA 13-filter renar luften upp till 99,95%. Med glasfiberlager som ökar filterkapaciteten vid dammsugning
av hälsofarligt och cancerframkallande damm. Passar
NT: 25/1, NT 35/1, NT 45/1.

Borra dammfritt med Kärchers borrstoftmunstycke. Genom vakuum fäster munstycket på alla konventionella
vägg- och takytor. Det betyder att du har båda händerna fria och kan koncentrera dig på arbetsuppgiften. Kompatibelt med ID 35 anslutningssystem. För borrstorlekar upp till 15 mm i diameter. Ett robust borrhål i rostfritt
stål skyddar munstycket mot skador. Lämplig för både inomhus och utomhusbruk

Art.nr. 69042420

Art.nr. 26790000

Rek. ca. pris 1 163:-

Rek. ca. pris 343:-

GROVDAMMSUGARE

Tekniska data

NT 30/1 Tact L

NT 30/1 Tact Te L

NT 65/2 Ap

NT 35/1 Tact Te M

NT 35/1 Tact Te H

■■ Semiautom. filterreng. system
■■ Elektroniskt överfyllnadsskydd
■■ 2,5 m sugslang med böj

■■ Helautomatiskt
filterrengöringssystem
■■ Ergonomiskt handtagssystem

■■ Eluttag för verktyg
■■ Helautom. filterreng. system
■■ Ergonomiskt handtagssystem

■■ Semiautom. filterreng. system
■■ Integrerad tömningsslang
■■ Dubbla motorer för extra kraft

Används vid rivning, sågning,
kapning, slipning och håltagning.

I miljö med möjlig exponering för direkt
farligt damm, t.ex. Krom 6+, platina eller
kadmium.

Luftmängd

l/s

74

Vakuum

mbar

254

Behållarvolym l

25

Max effekt

1380

W

SÄKERHETSKLASSAD GROVDAMMSUGARE

NT 25/1 Ap

74
KÖP TILL

Kampanjpris HEPA 13

2 995:-

FILTER!

74

254

Kampanjpris

30

4 495:-

1380

254
30
1380

2 x 74

Kampanjpris

5 490:-

254
65
2760

74

Kampanjpris

6 590:-

254
35
1380

74

Kampanjpris

5 995:-

254
35
1380

Art.nr.

11845030

11482010

11482110

16672910

11848570

11848580

Rek. ca. pris

3 536:-

5 420:-

6 380:-

8 494:-

9 234:-

10 380:-

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV RENGÖRINGSTEKNIK - KARCHER.SE

Kampanjpris

6 995:-

VI SES PÅ DIN
FACKMÄSSA

.COM/HOGTRYCKSTVATTPRO

Kärcher professional
på plats.

13-16 MARS

Norra Europas största fackmässa
för drift och underhåll.

Stoppa tjuven!
På byggarbetsplatser runt i landet är inbrott och stölder ett återkommande och tyvärr ökande problem. Vi listar några tips för att
hålla tjuven borta från din arbetsplats.
■■ Bra belysning förebygger brott.
Inbrottstjuven gillar inte upplysta
inbrottsvägar.

■■ Installera spårsändare i maskinerna. Om dem blir stulna så ökar
möjligheten att de kan lokaliseras.

■■ Förvaringsutrymmen placeras på
ett sätt som försvårar angrepp och gör
att risken ökar för att bli upptäckt. Det
ska vara svårt att köra upp bredvid
bodarna!

■■ Dna-metoden rekommenderas av
bl.a. polis. Märkningen är enkel och
smidig att använda. Den osynliga
märkningen innehåller en dna-kod som
gör dina prylar spårbara, världen över.

■■ Dieseltanken bör inte placeras i
anslutning till infarten. låsbart lock,
slangningsskydd, larm och blåmärkning
av dieseln är fler bra åtgärder för att
behålla ditt bränsle.

■■ Larm- och kameraövervakning
fungerar avskräckande. Normalt
behöver du inget kameratillstånd, men
kontrollera först med länsstyrelsen.
Skylta tydligt!

SKUMRENGÖRING RM 838, 20 L

SKUMPÅLÄGGARE

ZERO FORCE.
FULL POWER.

KÖP TILL

Rengöring för fordonstvätt. Avlägsnar tungolja, fettfläckar, insektsrester och vägsmuts. Skonsam mot lacken

Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare.
Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. EASY!Lock.

Art.nr. 62958380

Art.nr. 21120170 (För 3-fas med servopresspump)

Rek. ca. pris 1298:-

Rek. ca. pris 795:-

Art.nr. 21120180 (För 1-fas utan servopresspump)

Nya EASY!Force spolhandtag
Kärchers nya EASY!Force spolhandtag kräver ingen
styrka för att orka hantera och ger en mindre ansträngande, stressfri användning. Tillsammans med
ett nytt patenterat snabbkopplingssystem får du
ett professionellt resultat snabbare och bekvämare
än någonsin tidigare.
MER INFO

Varmt eller kallt i vinter?

VILKET VAL
ÄR RÄTT
FÖR DIG?

EASY!FORCE TEKNOLOGI
• Ingen styrka krävs
• Ergonomiskt utformad
• Underlättar för användaren

HD - Högtryckstvättar
Anslagstrycket är en särskild egenskap för högtryckstvättar – perfekt
för att ta bort löst sittande smuts och för rengöring av stora mängder
smuts, t.ex. damm, mossa och jord. Fördelarna med en högtryckstvätt
(HD) är bl.a...

HDS - Hetvattentvättar
HDS ökar vattnets temperatur till så mycket som
155 °C – för borttagning av hårt sittande smuts, t.ex.
olja, fett och rost. Fördelarna med en hetvattentvätt
(HDS) är bl.a...

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Lägre investeringskostnad
Inga höga uppvärmningskostnader
Färre komponenter
Kompakt konstruktion
Låga service- och reparationskostnader

Samma rengöringseffekt med lägre arbetstryck
Bättre rengöringsresultat med samma arbetstryck
Effektivare upplösning av smörjmedelsrester
Korta rengöringstider och lägre arbetskostnader
Kortare torktid
Mild mot känsliga ytor

HÖGTRYCKSTVÄTT

Tekniska data

WWW.KARCHER.SE/EASYFORCE

NYTT PATENTERAT SNABBKOPPLINGSSYSTEM
• Snabb och enkel anslutning
• Driftklar 5 gånger snabbare
• Stark som en traditionell skruvkoppling

FÖRBÄTTRAD LIVSLÄNGD
• Keramiskt innehåll i spolhandtaget
• För de tuffaste miljöerna
• 5 gånger längre livslängd

HETVATTENTVÄTT

HD 5/11 P Plus

HD 9/19 MX Plus

HDS 5/11 U

HDS 5/15 UX

■■ Enfas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 10 m högtrycksslang

■■ Trefas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 15 m högtrycksslang

■■ Enfas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 10 m högtrycksslang

■■ Enfas
■■ Easy!Force och Easy!Lock
■■ 15 m högtrycksslang på vinda

40-185

110

150

Arbetstryck

bar

110

Vattenkapacitet

l/tim

490

Effekt

kW

2,2

Kampanjpris

4 995:-

450-490
6,8

Kampanjpris

14 990:-

450
2,2

Kampanjpris

14 290:-

450
2,7

Art.nr.

15209610

15249220

10649000

10649130

Rek. ca. pris

6 848:-

19 700:-

17 503:-

22 877:-

Kampanjpris

17 995:-

KAMPANJERBJUDANDEN GÄLLER TILL OCH MED 31 MARS 2018 ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.

KÄRCHER VINTERKAMPANJ 2018

.COM/GOLVVARDA

94% AV SMUTSEN
KOMMER IN GENOM
*
DIN ENTRÉ
Professionella städrutiner i kombination med anpassade mattor
minskar nedsmutsningen i din fastighet med upp till 99%. Vi har
maskinerna som håller både entré och mattorna rena.
Läs mer på www.kärcher.se/zon123

*Studien är utförd av ISSA (international Sanitary Supply Association).

ETT RENT INTRYCK
BÖRJAR VID ENTRÉN

Energisnål dammsugare med stor
ytkapacitet. Lämplig för en mängd
olika golvbeläggningar. Hållbara
fleecefilter säkerställer konstant
hög sugeffekt.

Sopar, skurar och dammsuger i ett moment.
Renhet betyder allt när du skapar en behaglig atmosfär för säljkonversationer.
Samma gäller för verkstäder där renhet är ett grundkrav för säkert arbete.
Kombiskurmaskiner avlägsnar de mest envisa typerna av smuts, som olja, fett,
sot och gummi från däck från ytor som kan bli halkiga.

Kampanjpris

Kampanjpris

2 490:-

DAMMSUGARE
T 12/1 Hepa
■■ Silikonsladd förhindrar trassel
■■ Teleskoprör för bästa ergonomi
■■ Energiklass D

Tekniska data
Luftmängd

l/s

61

Behållarevolym

l

12

Effekt

W

1300

Vikt

kg

6,6

BR 45/22 C Bp Pack

T 12/1

A
B
C
D
E
F
G

Tekniska data
33,2

ABCDEFG

13551490

Rek. ca. pris

3 324:-

77dB

ABCDEFG
665/2013 ‐ I

■■ Litium-ion batteri
■■ Inbyggd laddare ingår
■■ Justerbart körhandtag

B

kWh/annum

Art.nr.

36 995:-

SKURMASKIN

Arbetsbredd

mm

450

Ren-/smutsvattentank

l

22 / 22

Skurtryck

g/cm2

150

Vikt (med batteri)

kg

48

Art.nr.

17834600

Rek. ca. pris

46 453:-

ANLITA ETT PROFFS!

DU TRÄFFAR OSS PÅ
MATCH- OCH MASKINVISNINGSDAGARNA

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin för dina behov.
När det gäller lite större maskiner så kommer vi till
din arbetsplats och demonstrerar hur vi kan göra
skillnad i just din verksamhet.
BOKA PÅ

11-12 Jan. Ängelholm
(Rögle-Brynäs)
23-24 Jan. Linköping
(Linköping-Örebro)
25-26 Jan. Stockholm
(Dif-Rögle)
27-28 Feb. Karlskrona
(Karlskrona-Örebro)
6-7 Mar. Örebro
(Örebro-Karlskrona)
8-9 Mar. Gävle
(Brynäs-LHC)

WWW.KARCHER.DEMOVISNING

SUPPORT FÖR PROFFSEN
Som företagskund kan du få support när som helst och
var som helst tack vare Kärcher serviceapp. Här kan du
enkelt skicka in felanmälan, begära underhållsservice
eller säkerhetsinspektion.
LADDA NER APPEN PÅ

WWW.KARCHER.SE

Auktoriserad
Återförsäljare

VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIGT STARK LAGINSATS
Maskinvisningar på en hockeyarena nära dig
På Kärcher älskar vi en riktigt bra laginsats. Ett starkt lagspel där varje länk är perfekt
anpassad för sin uppgift kommer alltid vara en vinnare. Passa på att träffa Kärcher när vi
reser runt i hockey-Sverige och visar upp några av våra stjärnor. Tillsammans kan vi göra
skillnad i just din verksamhet.

HITTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ WWW.KARCHER.SE

Info/villkor: angivna priser är exkl. moms. Gäller t.o.m. 30 April 2018 eller så långt lagret räcker. Lokala avvikelser i sortimentet och pris kan förekomma. Reservation för tryck- och skrivfel.

ENERGISNÅL
OCH TYST

