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U HEEFT EEN TAAK.  
WIJ HEBBEN DE OPLOSSING.
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KIRA

HET BEGIN  
VAN EEN  
NIEUW  TIJDPERK
De KIRA B50 is een ware innovatie.  
We hebben ons sensorsysteem gecombineerd 
met het dockingstation om een systeem te 
creëren dat niet alleen economisch en 
 betrouwbaar is op grote oppervlakken,  
maar ook uitstekende resultaten levert op 
 oppervlakken kleiner dan 1.000 m².  
Met de intuïtieve bediening en vier 
 automatische reinigingsmodi is de  
KIRA B50 uitzonderlijk flexibel inzet-
baar en zeer gebruiksvriendelijk.  
Samenwerken met een robot was  
nog nooit zo gemakkelijk!
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KIRA

De unieke rolbezem van de KIRA maakt vooraf vegen 
overbodig. Bovendien reinigt de rolbezem de zijborstel 
die helemaal tot aan de wand veegt. De menustructuur 
op het touchscreen is zo intuïtief en duidelijk dat u het 
apparaat slapend kunt bedienen. En u kunt de KIRA 
autonoom geplande routes laten reinigen of in de 
handmatige modus overal schoonmaken. Wees erbij en 
maak het aanbreken van een nieuw tijdperk in autonoom 
reinigen mee.

KIRA – ONZE NIEUWE  
INTELLIGENTE 
 REINIGINGSROBOT

Het innovatieve KIRA dockingstation is niet 
minder dan een mijlpaal in autonoom reinigen. 
Hier worden de krachtige li-ion accu’s 
 opgeladen, wordt schoon water bijgevuld, 
vuil water afgevoerd en de vuilwatertank 
gespoeld. Het hele systeem is ontworpen voor 
eenvoud en veelzijdig gebruik. De KIRA kan 
autonoom werken, maar kan ook handmatig 
bediend worden. U heeft dus geen 
 traditionele schrob-/zuigmachine meer  
nodig. En u profiteert van het innovatieve, 
gebruiksvriendelijke ontwerp en de  
intuïtieve bediening via een touchscreen.
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CONNECTED CLEANING

CONNECTED CLEANING:
DE TOEKOMST IS VERBONDEN.
Maak kennis met de wereld van Connected Cleaning.  
Bent u er klaar voor? Met Connected Cleaning ontwikkelen 
we een productportfolio dat op maat is gemaakt voor u en 
waarin alle componenten van uw reinigingssysteem 
samenwerken als deel van een intelligent systeem.  
In de eerste stap brengen we twee fantastische digitale 
producten, Kärcher Fleet en Kärcher Manage, samen op 
één platform. Op een gemeenschappelijk softwareplatform 
zorgen beide producten voor synergie-effecten tussen 
machinale en handmatige reiniging.  
De hele infrastructuur van uw reinigingspark zoals 
locatiedata, inzetplanning, rapportage en intuïtieve service 
- wordt ingezet voor economisch en doeltreffend reinigen. 
De toekomstige mogelijkheden van Connected Cleaning 
zijn vrijwel onbeperkt. Stelt u zich eens voor dat uw 
reinigingsplan autonoom wordt uitgevoerd, afgestemd op 
de actuele weersomstandigheden of het aantal personen 
op elke verdieping zoals gemeld door een waterdispenser 
of lift. En zou het niet handig zijn als reinigingsmiddelen 
automatisch besteld en geleverd worden net voordat u 
zonder komt te zitten? We werken er continu aan 
dergelijke services te realiseren en willen u in de 
toekomst nog meer functionaliteiten bieden.  
Uw Kärcher verkoopadviseur kan u op de schoonmaak-
beurs Interclean meer vertellen over de mogelijkheden 
die Connected Cleaning nu al biedt en wat u in de nabije 
toekomst kunt verwachten.
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KÄRCHER MANAGE

Beheer en optimaliseer uw processen en 
werkactiviteiten voor handmatig schoon-
maken. Met Kärcher Manage krijgt u een 
digitale oplossing waarmee u uw reinigings-
taken en -activiteiten kunt plannen en sturen 
en de kwaliteit kunt waarborgen.  
Alle relevante data worden online verstuurd 
en zijn direct beschikbaar. Handmatig reinigen 
was nog nooit zo transparant.

Kärcher Manage webportal Kärcher Manage hardware 

Kärcher Manage app

KÄRCHER MANAGE:
HANDMATIGE  
REINIGING SUCCESVOL 
BEHEREN.
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REINIGINGS- EN VERZORGINGSMIDDELEN

COMPLETE OPLOSSING VOOR 
SCHOONMAAKBEDRIJVEN

Kärcher reinigings- en verzorgingsmiddelen 
zijn net zo veelzijdig en krachtig als de 
machines waarin ze worden gebruikt – omdat 
ze speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met 
Kärcher reinigingsmachines. Dit is de enige 
manier om optimaal te profiteren van de 
prestaties van het systeem dat bestaat uit 
machine en reinigingsmiddel. 

Als wereldwijd toonaangevend leverancier 
van reinigingstechnologie breiden we ons 
assortiment professionele en hoogwaardige 
hulpmiddelen voor handmatige reiniging 
constant uit. De huidige productrange is 
modulair en onderverdeeld in de gebieden 
nat reinigen, droog reinigen en glas reinigen.

Oppervlakken reinigen

Glas reinigen

Vloeren reinigen

Ruiten reinigen

Afval afvoeren

Toiletruimtes reinigen

Tapijten en bekleding reinigen

In buitenlucht reinigen

1

2

3

4

5

6

7
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KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE

Meer dan 1.000 getrainde en deskundige 
servicemonteurs in 65 landen staan klaar 
om u van dienst te zijn. Uit welke merken en 
machines uw park ook bestaat, we verzorgen 
ze allemaal voor u. Zonder enig verschil en 
conform alle standaarden. En de voor-
geschreven veiligheidsinspecties maken 

natuurlijk deel uit van de service. Met onze 
vakkennis als wereldwijd marktleider kunnen 
we optimale service bieden voor uw hele 
machinepark. Terwijl u zich op uw bedrijf richt, 
zorgen wij ervoor dat uw machines werken. 
En u heeft één contactpersoon voor alles: voor 
service en reparatie, voor reserve- en 
slijtdelen, voor toebehoren en 
reinigingsmiddelen.

KÄRCHER  
ALL BRANDS SERVICE
Wilt u één partner voor onderhoud van uw 
hele machinepark, maar heeft u machines van 
andere producenten dan Kärcher in uw 
reinigingsvloot? Kies dan voor onze Kärcher 
All Brands Service voor reparatie en service 
van machines van andere merken.  
Precies wat u kunt verwachten van onze 
service: deskundig, betrouwbaar en snel.
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KÄRCHER RENT

VOOR SUCCES IS MEER 
NODIG DAN TECHNISCHE 
EXPERTISE
Een solide financiële basis, effectieve, betrouw-
bare machines en services die ervoor zorgen 
dat alles soepel loopt. Dit alles met zo laag 
mogelijke kosten en het liefst van één partner.  
Kärcher Full Service Rent is exact afgestemd op uw 
behoeften. U betaalt één maandelijks bedrag voor 
alles. Zo heeft u de kosten volledig onder controle 
zonder dat dit ten koste gaat van de liquiditeit. 
De Kärcher-machine die u huurt, is altijd gebruiks-
klaar. En bij een storing zorgen we ervoor dat uw 
machine snel weer volledig operationeel is. 
Profiteer van de vele voordelen van de nieuwe 
financieringsoplossing van de wereldwijde 
marktleider.

ZONDER INVESTERINGEN

LAAG MAANDELIJKS BEDRAG

OPTIMAAL WAARDEBEHOUD MAXIMALE ZEKERHEID

FLEXIBELE SERVICE

MAXIMALE BESCHIKBAARHEID

FINANCIERING KÄRCHER FULL SERVICE

FULL SERVICE RENT
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ACCU TECHNOLOGIE

Accu technologie is een sleuteltechnologie 
met uniek potentieel. Als innovatieleider 
hebben we dit al vroeg onderkend en zijn we 
gelijk begonnen met de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor de reinigings-
technologie. Onze accu technologie is efficiënt 
en duurzaam en biedt ongekende voordelen 
bij het werken. In het proces kunnen we onze 
sterke punten als systeemontwikkelaar 
inzetten en onze accu technologie integreren 

in efficiënte 'overall systems'. Want zelfs het 
krachtigste accupack heeft weinig zin als het 
systeem niet perfect is afgestemd. Met onze 
accusystemen krijgt u de zekerheid dat 
accupack, machine en toebehoren als perfect 
team samenwerken. U merkt dit elke dag op 
het werk. Jaar na jaar. Want onze accupacks 
zijn robuust, krachtig en veelzijdig.  
Precies wat u verwacht van Kärcher.

ECHTE KRACHTPATSERS
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ACCU TECHNOLOGIE

GEEN KABELS 
EN GEEN 
GRENZEN 
De voordelen van onze nieuwe 
lithium-ion accu’s met 50-V 
technologie zijn indrukwekkend: 
compatibel met alle Lawn & Garden 
machines met accu-aandrijving, snel 
vervangbaar, uiterst krachtig en tot 
50% snellere oplaadtijd dan con-
ventionele lithium-ion accu's. 

Onze nieuwe Bp 750 is grens-
verleggende lithium-ion technologie: 
36 V met 7,5 Ah en 270 Wh met 
indicatie van laadstatus voor 
aanzienlijk meer vermogen en 
langere gebruiksduur. De eencellige 
oplader met bewaking van het 
laadproces staat garant voor 
maximale capaciteit  en veilig 
gebruik.

Lithium-ion accu's bieden een hoge 
capaciteit in een compact formaat. 
Onze lithium-ion accu met 25,2 V en 
21 Ah kan snel worden opgeladen, is 
volledig onderhoudsvrij en heeft een 
zeer lange levensduur. Dankzij deze 
accu zijn onze schrob-/zuigmachines 
zeer licht en wendbaar.

Li-ion accu
50 V* 

*Beschikbaar in 100, 200, 375 en 1.160 Wh

Li-ion accu
36 V

Li-ion accu
25,2 V
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APPARATUUR VOOR GROENVOORZIENINGEN

Dankzij onze innovatieve machines met 
lithium-ion technologie kunt u overal 
onafhankelijk en flexibel werken. Met onze 
accu-aangedreven kettingzagen, bladblazers 
en heggenscharen komt u moeiteloos op 
lastig bereikbare plekken. Al deze machines 
imponeren met hun uitstekende prestaties 
en gebruiksduur. En in vergelijking met 
machines met een verbrandingsmotor zijn 
ze milieuvriendelijk en zeer stil.

DEZE PROFESSIONALS  
HEBBEN WERK NODIG.  
NIET EEN KABEL.

Accu in plaats van benzine - uw voordelen:

0,0% CO₂-uitstoot 
Geen milieuverontreiniging, geen brandstofverbruik en 
geen uitlaatgassen.

Tot 50% lager geluidsniveau 
Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen 
zoals scholen, parken en woongebieden, en voor 's 
nachts.

Tot 80% minder trillingen 
Het lage trillingsniveau voorkomt dat gebruikers snel 
moe worden en zorgt ervoor dat ze veilig en efficiënt 
kunnen werken.

Tot 90% lagere kosten 
Onderhoudsarme machines, geen benzine en de accu 
met lange gebruiksduur dragen allemaal bij aan lagere 
kosten.
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COMPACTE SCHROB-/ZUIGMACHINES

Vergeleken met gel-accu's zijn onze lithium-ion 
accu's onderhoudsvrij en ze gaan drie keer zo 
lang mee met 1.500 oplaadcycli en zeer lage 
zelfontlading. U hoeft de accu niet langer te 
vervangen en profiteert van fors lagere 
bedrijfskosten. De accu's zijn vier keer zo snel 
opgeladen en kunnen dus meerdere keren op 
een dag worden gebruikt. Dit betekent dat de 
downtime van een machine omlaag gaat en 

LITHIUM-ION ACCU'S  
KUNNEN MEER

de productiviteit omhoog. Korte oplaad-
processen zijn geen probleem en uw machine 
is snel weer inzetbaar, bijvoorbeeld voor 
spotreiniging. Lithium- ion accu's hebben 
slechts ¼ van het gewicht en ⅓ van de 
omvang van loodaccu's. Hierdoor zijn onze 
machines met accu -aandrijving zeer compact, 
uiterst licht, handzaam en liggen ze goed in de 
hand.

BR 45/22 C Bp Pack BD 30/4 C Bp PackBD 38/12 C Bp Pack  
+ BR 35/12 C Bp Pack

BR 30/4 C Bp Pack
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ZITSCHROB-/ZUIGMACHINES

BD 50/70 R Classic

B 200 R

MOEITELOOS 
EEN STRALEND 
RESULTAAT

MEER VAN 
ALLES

Rijden in plaats van lopen! 
Comfortabel op een machine met 
schoonwatertank van 70 liter en 
51 cm brede schijfborstel, maakt u 
smalle gangpaden en de vloer rondom 
kassa's of liften moeiteloos schoon. 
Geen probleem met onze BD 50/70 R 
Classic zitschrob-/zuigmachine. 
De gebruiksduur van 2,5 uur op één 
acculading is  perfect voor middelgrote 
oppervlakken. De machine is zeer 
gebruiksvriendelijk met de eenvoudige 
en robuuste bediening, achter-
wielaandrijving en de Kärcher 
kleurcodering voor bediening en 
service. In de Home Base Kit is plaats 
voor een voorveegmop, houder voor 
een afvalzak, vuiltang en andere 
hulpmiddelen. En dankzij de optionele 
module voor fleetmanagement zijn 
belangrijke gegevens, zoals de locatie, 
altijd en overal beschikbaar.

Meer schoon water, grotere 
werkbreedte om grotere oppervlakken 
nog sneller te reinigen. Met 200 liter 
schoon water en een vuilwatertank 
van hetzelfde volume heeft de B 200 R 
voldoende water aan boord om ook de 
extra brede borstelkop D 110 van 
water te voorzien. Met de optionele 
schijfborstels of rolbezems met 75 of 
90 cm werkbreedte kunt u nu ook 
kiezen voor de 110 cm brede 
schijfborstelkop. Zo krijgt u 
productiviteit van hoog niveau  tegen 
een aantrekkelijke prijs, inclusief 
bescherming door robuuste bumpers 
aan beide zijden. Unieke opties zoals 
de KIK Kärcher Intelligent Key voor 
verschillende gebruikersrechten en 
de automatische tankspoeling maken 
uw B 200 R nog veelzijdiger en 
comfortabeler. Meer pluspunten zijn 
het doseersysteem voor reinigings-
middel en andere opties zoals de 
werkverlichting, Kärcher Fleet, 
het zwaailicht en de verschillende 
zuigstrips. U kunt de configuratie 
van de B 200 R volledig afstemmen 
op uw behoeften.
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STOFZUIGERS

Tact Range NT 22/1 Ap Te LT 8/1 L

SCHONER. 
STILLER.  
SNELLER.

IDEAAL  
VOOR RETAIL

Onze nieuwe Tact stofzuigers hebben 
alles wat belangrijk is voor 
 professionele gebruikers: enorm 
zuigvermogen, slimme integratie 
van toebehoren, extreem robuust en 
een lange levensduur. En het Tact-
systeem is nu nog stiller en 
efficiënter. 

Met een uitzonderlijk laag gewicht van slechts 
3,5 kilo is onze T 8/1 L ongeveer 50% lichter 
dan vergelijkbare stofzuigers. Met de T 8/1 L 
die is gecer tificeerd voor stofklasse L en een 
zuigdruk van 230 mbar heeft, maakt u alles 
uitstekend schoon en bespaart u veel tijd.  
Als u op zoek bent naar een compacte, 
lichtgewicht zuiger op instapniveau, is onze 
NT 22/1 Ap stof-/waterzuiger met stopcontact 
en automatische startfunctie, groot zuig-
vermogen en semi-automatische reiniging de 
juiste keuze.



STOFZUIGERS

ALTIJD IN 
 BEWEGING EN 
OVERAL 
 PERFECT

Onze T 12/1 Hf werkt op de 
standaard boordspanning die 
wereldwijd in alle vliegtuigen wordt 
gebruikt. Dankzij de gele stroom-
kabel van 25 meter kunt u op grote 
afstand van stopcontacten werken. 
U heeft meer bewegings vrijheid en 
kunt moeiteloos werken. Met de 
ergonomische voetschakelaar en 
handgreep is de stofzuiger ideaal 
voor nauwe gangpaden. 

Onze HV 1/1 Bp heeft het beste reinigings-
resultaat in zijn klasse. Eenvoudige hantering, 
eco!efficiency-stand, indicatie van laadpeil en 
toebehoren voor specifieke doelgroepen leggen 
de basis voor efficiënter en productiever schoon-
maken. De HV 1/1 Bp met accu-aandrijving maakt 
een einde aan tijdrovende taken zoals uit- en 
oprollen van de kabel, de stofzuiger meetrekken, 
zoeken naar een stopcontact en de stekker 
insteken en loshalen. Dit is goed voor een 
besparing van tot 25% op de werktijd.

Onze BV 5/1 Bp en T 9/1 Bp met 
36 V lithium-ion accu bieden de 
beste reinigingsresultaten op de 
markt, vergelijkbaar met die van 
stofzuigers op netstroom. Stofzuigen 
met de snoerloze T 9/1 Bp bespaart 
tijd en moeite en verhoogt de 
productiviteit. In de stand 
eco!efficiency gaan verbruik en 
geluidsniveau omlaag en de 
gebruiksduur omhoog.

HV 1/1 BpBV 5/1 BpT 9/1 BpT 12/1 Hf
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REINIGINGSMIDDEL

KRACHTIG. ECONOMISCH.  
VEILIG.
Onze nieuwe FloorPro Industrial Cleaner 
RM 69 is ontwikkeld voor veilig en 
doeltreffend reinigen. U profiteert van de 
lage dosering en grote oppervlakteprestatie 
dankzij het grote reinigingsvermogen. 
De laagschuimende formule maakt de 
werktijd met de machine korter.  
En de indeling in lage gevarenklasse 
geeft een veilig gevoel tijdens het hele 
reinigingsproces.
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SGG 1 / WVP 10

WVP 10

PROBLEMEN 
MET 
 KAUWGOM?
OPGELOST!

VOOR ALLE 
AFMETINGEN

Onze nieuwe SGG 1 kauwgom-
verwijderaar verwijdert gegarandeerd 
alle kauwgomresten van alle harde 
vloeren. In slechts 3 tot 5 seconden haalt 
de SGG 1 alle kauwgom helemaal weg. 
Met de SGG 1 bent u zeer mobiel en zit u 
niet vast aan een stopcontact. 
De backpack met li-ion accu levert 
energie voor meer dan 8 uur 
ononderbroken gebruik.

Onze nieuwe WVP 10 waterzuiger is 
een lichtgewicht waterzuiger voor 
vensters en alle soorten gladde 
oppervlakken. Als u de WVP 10 een keer 
hebt gebruikt voor het handmatig 
reinigen van glazen deuren, spiegels, 
gladde tafels, vensters, tegels en 
dergelijke, wilt u nooit meer iets 
anders. Met de WVP 10 zuigt u het 
vuile water dat is achtergebleven na 
het reinigen, gewoon op. Alles wordt 
streeploos schoon zonder vuilresten. 
De vuilwatertank met een volume van 
200 milliliter is ontworpen om 
horizontaal en verticaal of zelfs boven 
uw hoofd druipvrij te werken. 
Met 750 gram weegt onze WVP 10 
niet meer dan een tablet-pc. Met een 
acculading kunt u ongeveer 
30 minuten schoonmaken. Dat is  genoeg 
voor een oppervlak van circa 110 m². 
En als u klaar bent, spoelt u de tank 
gewoon met schoon water of reinigt u 
die in de vaatwasser.SGG 1
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EASY!Force

Moeiteloos in gebruik. Het EASY!Force HD 
hogedrukpistool maakt gebruik van de 
terugstootkracht van de hogedrukstraal om de 
houdkracht voor de operator terug te brengen 
tot nul. Operators hoeven de hand niet langer 
strak om de hendel te spannen, maar kunnen 
hun vingers vrij bewegen. Dit voorkomt 
ongemak zodat langer achtereen kan worden 

gewerkt. Zowel de kogel als de afdichting van 
het ventiel van het EASY!Force Advanced 
hogedrukpistool zijn keramisch en veel harder 
dan mogelijke vreemde deeltjes. Het volledig 
keramische ventiel zorgt voor een levensduur 
die vijf keer zo lang is als die van andere 
hogedrukpistolen.

EASY!Force

ZERO FORCE. FULL POWER.
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ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

ALLES PAST ERIN Legen kost tijd. U kunt nu veel tijd besparen. 
De nieuwe XXL afvalzak voor de 
KM 105/100 R biedt ruimte aan 300 liter 
veeggoed. Ideaal voor grote hoeveelheden 
bladeren en andere grote volumes veeggoed. 
De stevige afvalzak voor bladeren is gemaakt 
van slijtbestendig  materiaal op een robuust 

stalen frame. De afvalzak is volledig afgesloten 
en dicht overeenkomstig regelgeving. U kunt de 
afvalzak voor bladeren eenvoudig loshalen en 
legen. U kunt ook eenvoudig zonder gereed-
schap wisselen tussen de afvalzak voor 
bladeren en het reservoir voor normaal 
veeggoed.

Afvalzak voor bladeren  
KM 105/100 R
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ZITVEEG-/ZUIGMACHINES / INDUSTRIËLE ZUIGERS

COMFORTABEL 
INSTAPMODEL  
IN DE ZITKLASSE

KRACHTIG 
INSTAPMODEL 
IN DE INDUS-
TRIËLE KLASSE

Maak kennis met de wereld van zitveeg-/ 
zuigmachines met accu-aandrijving.  
Omdat rijden gewoon leuker is dan er 
achteraan lopen. Onze KM 85/50 R is niet 
alleen zeer compact en wendbaar maar ook 
comfortabel in gebruik. Bovendien werkt u 
snel met een oppervlakteprestatie die 
ongeveer 30 procent per uur hoger is dan 
die van een handgeleide veegmachine met 
dezelfde werkbreedte.

Het nieuwe instapmodel van industriële 
veegmachines is de KM 120/250 R Classic. 
Deze machine biedt dezelfde reinigings-
prestaties, robuustheid, betrouwbaarheid en 
gebruiksgemak als de grotere modellen.  
De KM 85/50 R is ontworpen voor gebruik in 
de zware industrie zoals gieterijen of metaal-
verwerkende en logistieke sectoren. 
De machine is verkrijgbaar met diesel- of  
LPG-motor of emissieloze accu-aandrijving.

KM 85/50 R

KM 120/250 R Classic



GEMEENTEDIENSTEN

DE KRACHT VAN 
 INTUÏTIEVE BEDIENING
Onze MIC 42 met hydrostatische vierwiel-
aandrijving en standaard tractie controle is 
een genot voor beheerders,  chauffeurs en 
reparatie werkplaatsen. De dieselmotor van 
31 kW (42 pk) met roetfilter voldoet aan de 
regels van EU STAGE V en is toegestaan 
in milieuzones. 

De ruime cabine is comfortabel en in de 
armleuning is de bedieningsterminal van 
onze 3,5-ton range ingebouwd waarmee u 
de MIC 42 intuïtief kunt  bedienen. Aan de 
voorzijde kunnen aanbouw werktuigen 

worden gemonteerd met een universele 
koppeling. Aanbouwwerktuigen aan de 
achterzijde kunnen eenvoudig worden 
vervangen met ons gepatenteerde snel-
wisselsysteem met hydraulisch hefframe. 
Het professionele dubbele borstelsysteem 
met indivi duele borstelbediening en 
individuele hefvoorziening staat garant 
voor een optimaal veegresultaat.  
Dankzij het 800 liter afvalreservoir 
met geoptimaliseerde luchtstroom en 
watercirculatiesysteem kan de MIC 42 
lang achtereen worden ingezet.
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INDUSTRIEZUIGERS

ONZE  
GROOTSTE EN 
KRACHTIGSTE 
APPARATEN

ROESTVRIJ STAAL:  
DUURZAAM EN 
HYGIËNISCH

UNIEK:  
HET INNOVATIEVE 
BESTURINGS-
CONCEPT

INDRUK-
WEKKEND: 
COMFORT EN 
 BEDIENING

Voor echt grote volumes afval zijn 
onze IVS zuigers uit de superklasse 
ideaal. Stof, vast materiaal, zelfs lastig 
zuiggoed zoals gevaarlijke en 
explosieve stoffen maken geen 
schijn van kans. 
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HD MIDDENKLASSE

HD 7/17 M St

HOGE DRUK VOOR  
ELKE TOEPASSING

Onze modulaire HD middenklasse heeft alles 
wat Kärcher hogedrukreinigers zo uniek 
maakt: robuustheid, kracht en betrouw-
baarheid. De automatische drukontlasting 
beschermt de pomp en verlengt de levensduur. 
Het grote water-fijnfilter  beschermt de pomp 

tegen besmetting. De hogedrukpomp met 
geoptimaliseerde stroming voorkomt 
drukverlies en vergroot de reinigings-
prestaties met maximaal 20%. Precies de 
uitvoering die u wilt: als stationair apparaat, 
all-round machine of in robuust cage-frame.

HD 8/18-4 M CageHD 8/18-4 MX Plus
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ULTRAHOGEDRUKREINIGERS

ULTRAHOGEDRUK TEGEN 
HARDNEKKIG VUIL

Hardnekkig vuil is kansloos tegen de 1000 bar 
werkdruk van onze nieuwe HD 9/100 
ultrahogedrukreiniger. Onze uiterst krachtige 
industriële hogedrukpomp van WOMA 
combineert indrukwekkende  reinigings-

prestaties  met een laag waterverbruik.  
U kunt de flexibiliteit van de HD 9/100 
inzetten voor verschillende toepassingen.

HD 9/100-4 Cage
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ONKRUID VERWIJDEREN

ONKRUID EFFICIËNT 
 VERWIJDEREN – ZONDER 
 CHEMICALIËN!

U kunt onkruid nu twee keer zo gemakkelijk 
verwijderen. Met onze twee nieuwe 
onkruidverwijderaars. De WR 10 is licht en 
compact voor onkruidbestrijding op 

verschillende plekken en in kleinere gebieden. 
De WR 100 is ontworpen voor grotere 
oppervlakken. Beide apparaten gebruiken heet 
water om allerlei soorten onkruid te verdelgen.

WR 10

WR 100
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WPD 50

WATERDISPENSERS

UW NIEUWE 
WATER-
KLASSE
Net als alle mensen heeft u schoon 
water nodig. Om gezond en fit te 
blijven, moeten we per dag twee tot 
drie liter water drinken. En niets is aan-
genamer om je dorst te lessen dan koel, 
fris smakend water dat wordt 
geschonken op een comfortabele en 
hygiënische manier. Bescherm 
gezondheid en welzijn, prestaties en 
motivatie met onze WPD 
waterdispensers.

Onze WPD 50 is de nieuwe midden-
klasse in onze serie waterdispensers. 
Deze plaatsbesparende waterdispenser 
die gekoeld en ongekoeld water zonder 
koolzuur schenkt, is ideaal als de ruimte 
beperkt is. U zult aangenaam verrast 
zijn door de intuïtieve capacitieve 
knoppen.
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LUCHTREINIGING

AFG 100

AF 100

SCHONE LUCHT. 
ALTIJD. 
OVERAL.
Verontreinigde lucht is altijd een probleem, 
of het nu verbruikte lucht in een 
vergaderruimte betreft, geurtjes uit 
tapijten of zwevende pollen. Mogelijke 
gevolgen zijn concentratieproblemen, 
hoofdpijn, een verstopte neus en zelfs 
astma-aanvallen. Maar voor dit probleem 
is er een oplossing. Onze nieuwe lucht-
reinigers AF 100 en AFG 100 produceren 
onder alle omstandig heden schone en frisse 
lucht wanneer u die nodig heeft. 

Onze AFG 100 is getest op allergie-
vriendelijkheid wat inhoudt dat de 
AFG 100 in afgesloten ruimtes de lucht 
nog effectiever reinigt dan een HEPA-
filtersysteem. En daar profiteert iedereen 
van, niet op de laatste plaats mensen met 
een allergie of astma. Onze luchtreinigers 
genereren een plasma waar de lucht 
doorheen wordt geleid. Minuscule 
elektrostatisch geladen deeltjes maken 
contact met virussen en allergenen en 
vernietigen deze volledig. In combinatie met 
de voorfilter voor grotere deeltjes en 
drievoudige geurfilter verwijdert uw 
AFG 100 tot 99,98 procent van alle 
verontreinigende deeltjes uit de lucht in 
een kamer. In de automatische stand meet 
een sensor continu de luchtkwaliteit en 
wordt het vermogen van de machine 
hieraan aangepast.

SCHONE 
LUCHT

PLASMAGE-
NERATOR

AANSLUITEN 
EN  

ONTSPANNEN

AANSLUITEN 
EN  

ONTSPANNEN



Hoe meer Kärcher-producten u gebruikt, des 
te meer voordeel u ervan heeft. En des te 
groter het profijt is voor uw klanten, het 
milieu, de cultuur en vooral alle mensen. 
Overal ter wereld schenken steeds meer 
mensen hun vertrouwen aan onze reinigings-
systemen. In kloosters in de Himalaya en op 
gevels van de hoogste gebouwen.  
In stadions en op wereldberoemde 
monumenten. Voor archeologische 
uitgravingen, en voor sport en recreatie.  
Onze betrouwbare technologie levert altijd 
topprestaties onder alle omstandigheden.  
Voor waardebehoud, voor bescherming van 
hygiëne en gezondheid, voor verbetering van 
de winstgevendheid, efficiency en duur-
zaamheid. En om de wereld niet alleen 
schoner te maken, maar ook beter.

WAARDE 
BEHOUDEN. 
WERELDWIJD.
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We geven u graag advies:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel +31 76 750 17 50 
professional@nl.kaercher.com

www.karcher.nl


