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RENT NYTT
Kärcher rengjøringsutstyr

Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.08.2019.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere
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HØYTRYKKS-
VASKERE
Høytrykksvasking med Kärcher - uslåelig resultat 
og utmerket brukervennlighet. Om du er ute etter 
tekniske finesser eller fleksibilitet, varmtvanns-
vasker eller kaldtvannsvasker, elektrisk motor 
eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller 
stasjonæranlegg finner du en profesjonell 
kvalitetsløsning hos Kärcher.
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KÄRCHERS IMPONERENDE
FORDELER:

 ■ Sylinder i rustfritt stål, sylindertopp i 
messing og automatisk trykkavlastning 
for lang levetid.

 ■ Patentert EASY!Force høytrykkspistol 
og EASY!Lock hurtigkobling for å gjøre 
arbeidet enklere og spare tid.

 ■ Kraftdyse som gir 40 % bedre  
vaskeresultat.

** Når du kjøper en Kärcher høytrykksvasker skal du ikke være 

i tvil om kvaliteten. Derfor gir vi 5 års garanti på pumpen om 

maskinen gjennomgår årlig forebyggende vedlikehold. 

* På våre varmtvannsvaskere gir vi 5 års garanti på varmespiralen 

mot at du alltid benytter RM 110 eller RM 111 Adv systempleie som 

beskytter maskinen mot forkalkninger og korrosjon, samt at du 

registrerer Kärcher garantikort på våre hjemmesider 

(garantiregistrering).

*

ÅRS 

GARANTI
PÅ SPIRAL*

5
**

ÅRS 

GARANTI
PÅ PUMPE**

5

RM 110: 6.295-625.0

RM 111: 6.295-629.0
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100 % reduksjon av motstanden 80 % mindre tidsbruk

KERAMISKE 
VENTILER

LEVETID

Forlenget levetid

KERAMISK-Teknologi sikrer en 
levetid som er opp til 5x lengre 
enn  eksisterende løsninger 
tilgjengelig på markedet.

EASY!Force-teknologien gjør at 
 motstanden reduseres til null, 
noe som gir store ergonomiske 
fordeler.

EASY!Lock-System gjør monte-
ring og tilpasning av tilbehør 
5x raskere en tidligere system 
M22x1,5 og M18x1,5.

PRISVINNER
EuroTier, verdens ledende messe for landbruk, har etablert seg 
som den mest framtredende plattformen for innføring av innovasjoner. 
Av hele 251 innova sjoner presentert på Europas største 
landbruksmesse fikk EASY!Force sølv medaljen.

EASY!FORCE

Vår nye EASY!Force HD høytrykks-
pistol gir deg muligheten til å 
 bruke høytrykk mer uanstrengt, 
ergonomisk og stressfritt. 
EASY!Force pistolen bruker rekyl-
kraften av høytrykk, og reduserer 
med dette behovet for klemme-
kraft på utløseren til null.

Opplev den nye dimensjonen av 
ergonomi med høytrykksrengjøring. 
Med den nye EASY!Force høytrykks-
pistolen, trenger du null holdekraft og 
kan rengjøre uanstrengt med mindre 
stress.

Ergonomi er en viktig faktor
Å arbeide med høytrykksvaskere kan 
være fysisk krevende. Det er derfor 

ergonomi er viktig. Ved å stadig holde 
avtrekkeren inne med fast håndgrep, 
kan en få smertefulle hender på grunn 
av dårlig arbeidsstilling. Omfattende 
rengjøring blir derfor vanskelig uten å 
ta hyppige pauser eller å bytte på 
arbeidet. Vår EASY!Force-teknologi 
endrer dette en gang for alle - ingen 
mer motstand. Det har aldri vært så 
enkelt å rengjøre med høyt trykk.

Full keramisk ventil for lengre levetid
Når høytrykkspistoler blir ødelagt, er 
dette i stor grad på grunn av defekte 
ventiler skadet av partikler. Vår 
EASY!Force pistol setter også en 
stopper for dette. Ventilen består av en 
keramisk kule med keramisk 
tetningssete som er motstandsdyktig 
mot eventuelle partikler som ellers 

kan medføre potensiell skade på 
ordinære pistoler. Dette gir pistolen en 
levetid som er fem ganger lengre enn 
høytrykkspistoler med konvensjonell 
ventil.

Intuitiv for trygt arbeidsmiljø
Avtrekkersikringen på den nye 
høytrykkspistolen hindrer utilsiktet 
drift, og gir maksimal sikkerhet under 
bruk uten at det går utover bruker-
vennligheten. Du trenger bare trykke 
på avtrekkeren én gang for å frigjøre 
høytrykket. EASY!Force pistolen forblir 
åpen så lenge utløseren holdes i 
 arbeidsstilling. Når du slipper 
av trekkeren, skrus høytrykkspistolen 
umiddelbart av.
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EASY!FORCE FINN RIKTIG ADAPTER

4.111-029.0

4.111-030.0

4.111-031.0

4.111-032.0

Ny EASY!Lock Dagens løsning

*  For eksempel, høytrykksvasker med M22x1,5 tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock systemet med adapter 2.

1

2

EASY!Lock – M 22 × 1.5 
Art no. 4.111-029.0 
Adapter for tilkobling av høytrykks-
slanger med EASY!Lock og slanger 
med M22×1.5-tilkobling.

4.111-034.0

6
EASY!Lock – M 22 × 1.5 
Art no. 4.111-034.0 
Adapter for tilkobling av slanger med 
M22×1.5 og EASY!Force pistol/
høytrykks   vaskere med EASY!Force

EASY!Lock – M 22 × 1.5 
Art no. 4.111-030.0 
Adapter for tilkobling av høytrykks-
vaskere/ HD-pistol med M22×1.5 og 
høytrykks slange med EASY!Lock.

3
EASY!Lock – M 22 × 1.5 
Art no. 4.111-031.0 
Adapter for å koble HD-pistol 
med M22×1.5 og spraylanse eller 
servokontroll med EASY!Lock.

4
EASY!Lock – AVS 
Art no. 4.111-032.0 
Adapter for tilkobling av høytrykks-
slanger med AVS dreibar tilkobling 
og EASY!Force høytrykkspistol.

7
EASY!Lock – M 18 × 1.5 
Art no. 4.111-035.0 
Adapter for tilkobling av spraylanse 
med M18×1.5 og dyser med 
EASY!Lock.

4.111-033.0

5
EASY!Lock – M 22 × 1.5 
Art no. 4.111-033.0 
Adapter for tilkobling av EASY!Force 
høytrykkspistol og spraylanse med 
 M22×1.5-tilkobling.

4.111-036.0

EASY!Lock – M 18 × 1.5 
Art no. 4.111-036.0 
Adapter for tilkobling av spraylanse 
med EASY!Lock og dyser med  
M18×1.5 tilkobling.

8

4.111-046.0

Svivel M 22 × 1.5 til Easy!Lock 
Art no. 4.111-046.0 
Svivelkobling som passer til eldre 
Kärcher høytrykksslanger med 
overgang til EASY!Force pistolene.

9

4.111-035.0
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VARMTVANNSVASKERE
HDS 5/13 UX
Varmtvannsvasker
1.064-909.0

Kompakt og effektiv 1-fas høy-
trykksvasker. Svært brukervennlig 
og praktisk "Upright" design som 
er enkel å transportere. Med 
slangetrommel. 

Kampanjepris:

18.790,-

500 l/t, 550 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

125 bar, 180 maks

15 m slange

Maks 80° C

Veil. 20.995,-

ekskl.
mva

HDS 10/20 -4M/MX HDS 12/18 -4S HDS 13/20 -4S
Varmtvannsvasker Varmtvannsvasker Varmtvannsvasker

1.071-901.0/ 913.0 (230 V)
1.071-900.0/-912.0 (400 V) 

1.071-915.0 (230 V)
1.071-914.0 (400 V)

1.071-931.0 (230 V)
1.071-927.0 (400 V)

Effektiv og brukervennlig høytrykks-
vasker. Den kraftigste i mellomklassen. 
Velegnet for kommunal og offentlig 
sektor, landbruk, industri, bygg- og 
anlegg m.m.

En kraftig høytrykksvasker for 
rengjøringsoppgaver som krever 
optimal ytelse og kvalitet fra en 
mobil maskin. Velegnet for vask av 
større kjøretøyer, anleggsmaskiner 
m.m.

En kraftig høytrykksvasker for 
rengjøringsoppgaver som krever 
optimal ytelse og kvalitet fra en 
mobil maskin. Velegnet for vask av 
større kjøretøyer, anleggsmaskiner 
etc.

500-1000 l/t, 1300 maks

3 ~ / 230 V/ 400 V / 50 Hz

30-200 bar, 240 maks

10/20 m slange

Maks 155° C

600-1200 l/t, 1500 maks

3 ~ / 230 V/ 400 V / 50 Hz

30-180 bar, 215 maks

10 m slange

Maks 155° C

650-1300 l/t, 1500 maks

3 ~ / 230 V/ 400 V / 50 Hz

30-200 bar, 240 maks

10 m slange

Maks 155° C

Kampanjepris (M):

36.490,-
Veil. 41.175,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

44.290,-
Veil. 46.900,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

49.590,-
Veil. 52.410,-

ekskl.
mva

Kampanjepris (MX):

39.990,-
Veil. 45.180,-

ekskl.
mva

HDS 1000 De
Varmtvannsvasker
1.811-943.0

Kraftig høytrykksvasker med 
forbrenningsmotor som kan 
brukes uten strømtilførsel. 
For byggeplassen, land- og 
skogbruk og andre krevende 
felt.

PS! Finnes også med 
bensinmotor til pumpen og 
dieselbrenner til vannet.

450-900 l/t, 1000 maks

40-200 bar, 230 maks

7,4 kW Yanmar diesel

10 m slange

Maks 98° C

Kampanjepris:

79.900,-
Veil. 87.595,-

ekskl.
mva
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HDS 6/14 C /-4 C

HDS 9/17 -4 C

Varmtvannsvasker

Varmtvannsvasker

1.169-900.0/1.170-900.0

1.174-917.0

Kompakt 1-fas høytrykksvasker 
med Eco-modus for økonomisk 
og miljøvennlig drift. Easy-Press 
høytrykkspistol med softgrip og 
servobetjening for regulering av 
vannmengde og trykk.

Kompakt 3-fas varmtvannsvas-
ker med høy ytelse og avansert 
utstyr ideell for håndverkere, 
bedriftseiere eller rengjørings-
bedrifter. Pumpen kobles ut når 
høytrykkspistolen ikke er i drift.

240-560 l/t, 800 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

30-140 bar, 180 maks

10 m slange

Maks 98/155° C

350-900 l/t, 1000 maks

3 ~ / 230 V / 50 Hz

30-170 bar, 205 maks

10 m slange

Maks 155° C

Kampanjepris C:

25.990,-
Veil. 28.135,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

27.990,-
Veil. 31.770,-

ekskl.
mva

Kampanjepris -4 C:

28.490,-
Veil. 32.680,-

ekskl.
mva

HDS 7/16 C
Varmtvannsvasker
1.173-901.0 (230 V) | 1.173-900.0 (400 V)

Kompakt 3-fas varmtvannsvas-
ker med høy ytelse og avansert 
utstyr ideell for håndverkere, 
bedriftseiere eller rengjørings-
bedrifter. Pumpen kobles ut når 
høytrykkspistolen ikke er i drift.

270-660 l/t, 900 maks

3 ~ / 230/400 V / 50 Hz

30-160 bar, 195 maks

10 m slange

Maks 98° C

Kampanjepris:

25.990,-
Veil. 30.025,-

ekskl.
mva
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Alle Kärchers varmtvannsvaskere 

utstyres nå med dette symbolet som et 

tegn på sertifiseringen. 

 ■ Brennere med høy effektivitet

 ■ Lavt drivstofforbruk

 ■ Lave utslipp

 ■ Eksosutslipp maks. 11%

 ■ CO-utslipp maks. 75 ml/l

 ■ Sotmengde maks 1 

Sertifiserte varmtvannsvaskere
Kärchers varmtvannsvaskere er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i henhold til spesifikasjoner 
utarbeidet av den uavhengige europeiske organisasjonen ”European Cleaning Machines Association”. Kärcher er den første 
verdensomspennende leverandøren av varmtvannsvaskere       med en slik sertifisering. Det er derfor garantert at alle våre varmt-
vannsvaskere oppfyller følgende testkrav eller overholder følgende grenseverdier: 

VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

 

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv med varmt-
vann. Den høye temperaturen på vannet fra høytrykks-
vaskere med varmtvann, gjør det mulig å redusere vann-
trykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre kjemi. Bruk 
av varmtvann sørger for  t idsbesparelse på opptil 35 
prosent samtidig som en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler
Høytrykksvaskere med varmtvann kan levere temperatur 
opptil 155 °C. Dette gjør at vanntrykket kan reduseres,  
jobben kan gjøres raskere og det trengs mindre mengde 
kjemi. Rengjøring med varmtvann gir dermed utallige  
muligheter for optimalisering av rengjøringsprosessen.
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HDS-trailer

HD 9/23 De Tr

Mobil varmtvannshenger

Mobil kaldtvannshenger

Ikke 
registerings-

pliktig

500 bar

900 l/t

HDS 9/50 De Tr1

350 bar

1300 l/t

HDS 13/35 De Tr1

200 bar

1300 l/t

HDS 13/20 De Tr1

200 bar

1700 l/t

HDS 17/20 De Tr1

DREP UGRESS SYSTEMATISK
Tips: Rengjør til rett tid

Visste du at ugress effektivt kan fjernes i løpet av én etter-
middag? Grunnen til dette er at mengden vann som er lagret 
i planten er varierende avhengig av tidspunktet på dagen- og 
når sitt høydepunkt på ettermiddagen. I dette  tilfellet, er det 
faktisk ikke tidlig fugl som fanger ormen. Men tidlig behan-
dling av ugress er likevel lønnsomt. Med økende alder, blir 
plantene mer motstandsdyktig mot varmtvann. Det er derfor 
best å starte med varmtvann kort tid etter det er begynt å 
spire på våren.

Pris på 

forespørsel

Pris på 

forespørsel

1.524-954.2

40-230 bar

400-930  l/t

NYHET
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KALDTVANNSVASKERE
HD 5/15 C HD 5/15 CX PLUS
Kaldtvannsvasker Kaldtvannsvasker
1.520-930.0 1.520-932.0

Kompakt og hendig 1-fas 
høytrykksvasker med høy 
rengjøringskapasitet og bruker-
komfort. Det er en robust og 
mobil maskin for daglig 
profesjonell bruk.

HD 5/15 CX Plus er en kompakt 
og hendig 1-fas høytrykksvasker 
med høy rengjøringskapasitet og 
brukerkomfort. Robust og mobil 
maskin for daglig profesjonell 
bruk. Med slangetrommel. 

500 l/t, 720 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 200 maks

10 m slange

500 l/t, 720 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 200 maks

15 m slange

Kampanjepris:

7.490,-
Veil. 7.940,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

8.790,-
Veil. 9.780,-

ekskl.
mva

HD 10/25 -4 SX PLUS
Kaldtvannsvasker
1.286-928.0 (230 V) 
1.286-927.0 (400 V)

Robust og mobil maskin for daglig 
profesjonell bruk. Stående design gjør 
den komfortabel å jobbe med. 
Med slangetrommel.

500-1000 l/t, 1200 maks

3 ~ / 230 / 400 V / 50 Hz

30-250 bar, 275 maks

20 m slange

Kampanjepris:

24.990,-
Veil. 28.505,-

ekskl.
mva

HD 7/15 G
Kaldtvannsvasker med 
forbrenningsmotor

1.187-903.0

HD 7/15 G er en bensindrevet kaldt-
vannsvasker med 150 bar trykk som 
gir maksimal mobilitet og de beste 
rengjøringsresultatene selv under tøffe 
forhold.

Honda bensinmotor

650 l/t

150 bar

10 m slange

Kampanjepris:

20.850,-
Veil. 21.915,-

ekskl.
mva
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HD 6/13 CX PLUS
Kaldtvannsvasker
1.520-952.0

Robust og mobil maskin for daglig 
profesjonell bruk. Stående design 
gjør den komfortabel å jobbe med. 
Det er en robust og mobil maskin 
for daglig profesjonell bruk. 
Med slangetrommel.

590 l/t, 780 maks

1 ~ / 230 V / 50 Hz

130 bar, 180 maks

15 m slange

Kampanjepris:

9.340,-
Veil. 10.460,-

ekskl.
mva

HD 7/14 -4 M Cage
Kaldtvannsvasker
1.524-942.0

Robust kaldtvannsvasker med 
saktegående 4 polet motor, robust 
stålrørramme, automatisk trykkav-
lastning og 140 bar arbeidstrykk.

700 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

140 bar, 210 maks

10 m slange

Kampanjepris:

14.990,-
Veil. 15.990,-

ekskl.
mva

HD 6/15 MX PLUS
Kaldtvannsvasker
1.150-931.0

HD 6/15 MX er en vekselstrømsdrevet mobil 
høytrykksvasker med automatisk start/stopp. 
integrert slangetrommel for enkel håndtering av 
høytrykksslangen og en rekke muligheter for 
plassering og oppbevaring av tilbehør. 

560 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 200 maks

15 m slange

Kampanjepris:

12.950,-
Veil. 14.010,-

ekskl.
mva

HD 7/14 -4 MX PLUS
Kaldtvannsvasker
1.524-931.0

HD 7/14-4 MX er en kompakt kaldt-
vannsvasker med vekselstrømsmotor, 
slangetrommel for enkel håndtering av 
høytrykksslangen, arbeidstrykk på 
140 bar og automatisk trykk- 
avlastning.

700 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

140 bar, 190 maks

15 m slange

Kampanjepris:

18.740,-
Veil. 19.915,-

ekskl.
mva

NYHET
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HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST
Stasjonære kaldtvannsvaskere
Husk å oppgi spenning ved bestilling

Stasjonære kaldtvannsvaskere gir mulighet til 
direkte tilkobling for opptil 6 uttakspunkt. 
Pulseringsdemper for montering til fast røropplegg. 
Ekstra fintfiltrerende vannfilter som standard. Den 
innebygde timeren kan justeres slik at maskinen slår 
seg automatisk av fra 5-120 minutter etter siste 
bruk. Kan kobles til fjernkontroll. 

300-700 l/t | 460-900 l/t | 650-1300 l/t

3 ~ / 230 V / 50 Hz

30-160 bar | 40-180 bar | 30-120 bar

4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Kampanjepris:

39.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

42.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

45.790,-
ekskl.
mva

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksvaskere. Kontakt oss for mer informasjon.
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HD 7/17 M ST HD 6/15 M ST
Stasjonær kaldtvannsvasker Stasjonær kaldtvannsvasker
1.151-950.0 1.150-950.0

HD 7/17 M ST har kraftig og 
robust 3-stempel aksialpumpe 
med herdet rustfritt stålstempler, 
trefasemotor og veggmontering 
for stasjonær bruk.

HD 6/15 M St er en kompakt, pålitelig og 
energieffektiv stasjonær kaldtvannsvas-
ker med vannmengde på 600 l/t, veksel-
strømsmotor, automatisk trykkavlastning 
og veggfeste.

400-700 l/t

3 ~ / 400 V / 50 Hz

30-170 bar, 220 maks

4,2 kW

560 l/t

1 ~ / 230 V / 50 Hz

150 bar, 225 maks

3,1 kW

Kampanjepris:

15.650,-
Veil. 16.185,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

XXXX,-
Veil. 13.950,-

ekskl.
mva
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TILBEHØR

Skumleggingssett EASY!Force
Inneholder RM 81 eco!efficiency (10 l), skumdyse 
EASY!Force (1 l), hurtigkobling EASY!Force (hun) 

og 2 stk hurtigkobling EASY!Force (han).

Art. nr. 9.549-006.0

3.190,-
ekskl. mva

4.535,-
ekskl. mva

6.990,-
ekskl. mva

10.975,-
ekskl. mva

4.855,-
ekskl. mva

8.210,-
ekskl. mva

Skumdyse næringsmiddel EASY!Force
Inneholder skumdyse for skumanlegg, adapter 
nr 5, hurtigkobling (hun), hurtigkobling (han). 

Dysesett bestilles separat. 

Art. nr. 9.549-056.0

Slangetrommelsett kompositt 20 m
Inneholder trommel kompositt, veggfeste, 
høytrykkslange DN 8 (20 m) og adapter M22 

(EASY!Force).

Art. nr. 9.549-929.0

Slangetrommelsett rustfritt EASY!Force
Inneholder trommel og svingbart feste i rustfritt 
stål, høytrykkslange DN 8 (20 m) og adapter 

M22 (EASY!Force).

Art. nr. 9.549-930.0

Flexilansesett og skumsett EASY!Force
Inneholder flexilanse 1 m (EASY!Force), 
hurtigkobling (hun), 3 stk hurtigkobling (han) og 
skumflaske EASY!Force (1 l). 

Dysesett bestilles separat. 

Art. nr. 9.549-017.0

Slangetrommelsett m/ svivel
Inneholder trommel kompositt, veggfeste 
og  longlife høytrykkslange DN 8 med 

svivel (20 m). 400 bar.

Art. nr. 9.549-060.0

Har du en pent brukt Kärchervasker? 
Da kan du oppgradere til de ekstra solide og 

behagelige EASY!Force pistolene!

4.000,-
ekskl. mva

Oppgraderingssett EASY!Force
Gi din nye Kärcher nytt tilbehør. Inneholder EASY!Force høytrykkspistol, 

EASY!Force lanse, høytrykkslange (10 m), adapter 8 og adapter 2. 

Art. nr. 9.549-057.0
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Dysesett FRV 30    Kompatibel maskin

2.642-430.0    HD 6/15 C

2.642-431.0    HD 6/13, 
HD 7/18,                       
HD 6/16 -4M, 
HD 801

2.642-432.0    HD 6/12 C, 
HD 7/18 M

2.642-433.0    
                      
                      

HD 9/19 M, 
HD 9/20 4M, 
HD 10/21-4S, 
HD 10/25-4SX                  

Flexilansesett 1 m EASY!Force
Inneholder flexilanse, hurtigkobling (hun) og hurtigkobling (han). Dysesett 

bestilles separat. 

Art. nr. 9.549-014.0

3.680,-
ekskl. mva

9.550,-
ekskl. mva

855,-
ekskl. mva

1.205,-
ekskl. mva

2.575,-
ekskl. mva

2.930,-
ekskl. mva

8.875,-
ekskl. mva

635,-
ekskl. mva6.030,-

ekskl. mva

Pris på 
forespørsel

Dysesett til overflatevasker
Må utstyres med passende dysesett i 

henhold til maskinen som brukes. 

Se modell til høyre. 

Overflatevasker FRV 30 ME
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann 
som effektiviserer rengjøringen. Maks 250 

bar, 1000 l/t og 85 °C. 7,5 meter slange. 

Art. nr. 2.111-012.0 

Skumflaske Basic

Til bruk med alle profesjonelle høytrykksvaskere. 

Art. nr. 4.112-053.0      350-600 l/t
Art. nr. 4.112-054.0      700-800 l/t
Art. nr. 4.112-055.0      800-2500 l/t

Skumflaske Proff
Med doseringsjustering og vinkling av dyse og 

bredde på strålen. 

Art. nr. 2.112-018.0      450-600 l/t
Art. nr. 2.112-017.0      700 l/t og oppover

Rengjøringssett EASY!Force
Inneholder rørrengjøringsslange 250 bar (20 
m) og rotodyse 800 til 1000 liter. PS! ved 

større eller mindre maskin tilpasses dyse. 

Art. nr. 9.549-043.0

Slangetrommelsett til varmtvannsvaskere (HDS)
For maksimal komfort ved opprulling av 

høytrykkslangen. 

Art. nr. 2.110-011.0 (S-/M-klassen)
Art. nr. 2.110-012.0 (C-klassen)

Slangetrommel
Slangetrommel til høytrykksvaskere i C.-klassen. 

Kan påmonteres 15 m høytrykkslange.

Art. nr. 2.110-010.0 (uten slange)

Overflatevasker FRV 30
Integrert automatisk oppsuging av avløpsvann som effektiviserer 

rengjøringen. Maks 250 bar, 1000 l/t og 60 °C. 5 meter slange. 

Art.nr. 2.111-010.0 

WR 50 uressfjerner
For effektiv og enkel fjerning av ugress sammen med en Kärcher 

varmtvannsvasker. Høytrykksvaskeren gir optimal temperatur på 98 ° C.

Art.nr. 2.114-013.0
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STØVSUGERE
Støvsuging med Kärcher. Våre brukervennlige våt- 
og tørrstøvsugere, tørrstøvsugere og teppebørste-
sugere er optimale løsninger for industri, varehandel, 
bilbransjen, renholdsselskaper, leverandører av 
vedlikeholdstjenester m.m. Maskinene leverer svært 
gode rengjøringsresultater, er utstyrt med innovativ 
filterteknologi og er svært holdbare.
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NY GENERASJON VÅT- OG 
TØRRSUGERE

 ■ Forbedret filterrengjøringssystem som 
gjør at man kan suge opp større mengder 
støv uten avbrudd.

 ■ Enkel håndtering grunnet plasseringen 
av sugeslangen i toppen.

 ■ Mulighet for lagring av verktøykasse på 
toppen av maskinen.

 ■ Fleksibelt feste av sugeslange og  
strømkabel.

 ■ HEPA 13-filter som renser luften opp til 
99,95 %. Passer til modellene NT AP eller 
NT Tact.
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VÅT- OG TØRRSUGERE
NT 30/1 Tact TE L
Våt- og tørrsuger
1.148-211.0

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt 
og kommer med strømuttak (automatisk av/
på bryter) og Tact filterrengjøring for av-
brutt arbeid.

Luftmengde 74 l/s

Vakuum 254 bar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks)

NT 611 K
Våt- og tørrsuger
1.146-209.0

Profesjonell våt- og tørrstøvsuger med 
55 l beholderkapasitet og integrert 
skittenvannspumpe. beregnet for fag-
handel, rengjøringsbyråer, håndverkere 
og bygg- og anleggsbransjen. 
Med integrert lensepumpe.

Luftmengde 57 l/s 

Vakuum 235 mbar

Beholder 55 l

Effekt 2350 W (maks)

Kampanjepris:

14.990,-
Veil. 16.035,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

5.190,-
Veil. 7.095,-

ekskl.
mva

6.904-360.0

2.889-154.0

NT 27/1 Advanced
Våt- og tørrsuger
1.428-520.0

NT 27/1 er en kraftig våt og tørrsuger 
for profesjonelle brukere. Leveres 
standard med et stort utvalg av utstyr.

Luftmengde 67 l/s 

Vakuum 200 mbar

Beholder 27 l

Effekt 1380 W (maks)

Kampanjepris:

2.350,-
Veil. 2.530,-

ekskl.
mva

9.414-789.0

6.904-285.0

NT 22/1 AP TE L
Våt- og tørrsuger
1.378-610.0

Våtstøvsugeren NT 22/1 Ap har 
apparatkontakt for elverktøy, 
kraftig sugeeffekt og semiautomatisk 
filterrens. Ideell for håndverkere.

Luftmengde 71 l/s

Vakuum 255 bar

Beholder 22 l

Effekt 1350 W (maks)

Kampanjepris:

2.090,-
Veil. 2.305,-

ekskl.
mva

2.889-219.0

2.889-217.0

KVARTSSTØV

TRESTØV

MINDRE FARLIG STØV

NT 30/1 Ap Te L
Våt- og tørrsuger
1.148-231.0

Ny våt- og tørrsuger med halv- 
automatisk filterrengjøring samt 
uttak for el-verktøy. 

Luftmengde 74 l/s

Vakuum 254 bar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks)

Kampanjepris:

4.390,-
Veil. 5.590,-

ekskl.
mva

6.904-360.0

2.889-154.0

GOD BEDRE
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NT 65/2 AP
Våt- og tørrsuger
1.667-291.0

NT 65/2 Ap er en robust og kraftig våt- og 
tørrstøvsuger som håndter alt fra våt grovs-
muss til fint støv. Med Ap Clean-systemet 
har den semiautomatisk filterrens som 
muliggjør konstant høy rengjøringskraft.

Luftmengde 2 x 74 l/s

Vakuum 254 bar

Beholder 65 l

Effekt 1380 W (maks)

NT 75/2 Tact2 Me Te NT 30/1 TACT TE M
Våt- og tørrsuger Våt- og tørrsuger
1.667-289.0 1.148-235.0

75 l beholder med 2 motorer og semiautomatisk 
filterrens. Over 1000 kg med kategori A finstøv 
kan suges opp før filteret må skiftes.

Vår anbefaling til kvartsstøv! 
Våtstøvsugeren NT 30/1 Tact Te M fjerner 
byggestøv i støvklasse M trygt og sikkert. Leveres 
med antistatisk slange og bend. 

Luftmengde 2 x 74 l/s 

Vakuum 254 mbar

Beholder 75 l i metall

Effekt 2760 W (maks)

Luftmengde 74 l/s 

Vakuum 254 mbar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks)

Kampanjepris:

13.490,-
Veil. 14.900,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

7.490,-
Veil. 8.080,-

ekskl.
mva

BESKYTT DEG OG DINE KOLLEGER

SIKKERHETSKLASSE HYGIENSIK GRENSEVERDI  
mg/m3 og filtreringsgrad

BRUKSOMRÅDE KOMMENTAR

>1 Rengjøring av avfall, jord, grus, sten og leire. Opptil 1 % av alt støv som suges inn blåses ut i din  
pusteluft uten bedre filterklasse.

>=0,1
og filtreringsgrad 99,5%  

(uten H13)

Under riving, saging, skjæring, sliping og bor-
ing i f.eks. tre, plast, stein, gips og ildfaste 
deler. Ved kvartsstøv må H13-filter erstatte 
M-filter.

Støv fra harde tresorter eller trykkimpregnert trevirke 
har grense på 0,5 mg/ m3 i løpet av en arbeidsdag. Ved 
oppsug av silkiastøv skal filteret være av klassen H13 i 
henhold til EN 1822.

<0,1
og filtreringsgrad 99,995%

Miljø med mulig direkte eksponering for 
farlig støv som f.eks kreftfremkallende eller 
allergifremkallende støv.

For eksempel støv som inneholer krom, 6+, bly, platina, 
kadmium eller kvikksølv.  

Bygningsarbeidere er ofte utsatt for ulike typer støv på arbeidsplassen. Anleggsstøv kan forårsake både COPD, silikose, kreft og allergier. Ekspo-
nering spesielt for kvartsstøv bidrar vesentlig til dette antallet da kvarts er en av naturens mest vanlige mineraler. Kvarts finnes i både stein, 
granitt, betong, mur, gips og mørtel. Din arbeidsplass er unik og nivåene av kvartsstøv kan variere. Kärcher kan med bakgrunn av dette anbefale 
passende sikkerhetsstøvsugere slik at riktig klassering på støvsugerne benyttes. 

Kampanjepris:

8.290,-
Veil. 10.140,-

ekskl.
mva

6.907-277.0

6.904-285.0

6.907-277.0

6.904-285.0

6.904-360.0

2.889-154.0

BEDRE

NT 30/1 Tact TE Adv
Våt- og tørrsuger
1.148-281.0

Vår anbefaling til statisk støv!
Denne maskinen leveres med
antistatisk bend og sugeslange.

Luftmengde 74 l/s

Vakuum 254 bar

Beholder 30 l

Effekt 1380 W (maks)

6.904-360.0

2.889-154.0

BEST

Kampanjepris:

5.690,-
Veil. 7.525,-

ekskl.
mva
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STØVSUGERE
T 12/1 eco!efficiency

T 15/1 eco!efficiency

CV 38/2 Adv
Støvsuger

Støvsuger

Børstesuger
1.355-135.0

1.355-251.0

1.033-336.0

Ekstremt stillegående støvsuger 
utviklet med fokus på bruker-
vennlighet og redusert strømfor-
bruk. Maskinen har integrert 
lagring av munnstykket og krok 
for lagring av strømkabel.

Toppmodellen i Kärchers serie.
Stillegående og tilfredsstiller de 
høye kravene fra renholdere, 
hoteller, butikker m.m. Leveres 
med HEPA-filter og 15 m kabel.

Stående teppebørstesuger med dobbel 
motor og stor arbeidsbredde. Ideell for 
rask og effektiv rengjøring av store 
områder på kontorer, hoteller, i 
butikker eller restauranter. 

Luftmengde 43 l/s 

Vakuum 229 mbar

Beholder 12 l

Kabel 12 m

Luftmengde 43 l/s 

Vakuum 230 mbar

Beholder 15 l

Kabel 15 m

Luftmengde 43 l/s 

Vakuum 200 mbar

Beholder 5,5 l

Kabel 12 m

Kampanjepris:

2.100,-
Veil. 2.650,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

2.250,-
Veil. 2.850,-

ekskl.
mva

6.904-315.0

6.907-017.0

6.904-305.0

Kampanjepris:

4.750,-
Veil. 5.530,-

ekskl.
mva
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TEPPERENSERE

Børstesuger
1.033-336.0

Kampanjepris:

48.990,-
ekskl.
mva

Puzzi 8/1

Puzzi 30/4

Puzzi 10/1

BRC 40/22 C

Tepperenser

Tepperenser

Tepperenser

Teppe- og møbelrenser

1.100-225.0

1.101-120.0

1.100-130.0

1.008-062.0

Kompakt og enkel møbelrensemas-
kin for rensing av mindre områder 
som f.eks. bilseter, sofaer og flekk-
fjerning på tepper og møbler.
Med hånddyse.

Mobil og svært stillegående maskin 
for rengjøring av store områder. 
Kort klargjøringstid og enkel 
håndtering. Uttak for PW 30/1 
kraftbørste.

Integrert teppe- og møbelmun-
nstykke. Maskinen er perfekt for 
rengjøring av små og mellomstore 
tekstiloverflater. Beregnet både for 
profesjonelt renhold og privat.

Den kompakte tepperenseren BRC 
40/22 er ideell for økonomisk og 
hurtig rengjøring av teppebelagte 
flater på mellom 250 og 1000 m². 
Rengjøringshodet kan dreies med 
rattet.

1 l/min = 1 bar

Beholder skitten 7 l

Beholder rent 8 l

Kapasitet 18 m2/t

3 l/min = 4 bar

Beholder skitten 15 l

Beholder rent 30 l

Kapasitet 60-75 m2/t

1 l/min = 1 bar

Beholder skitten 9 l

Beholder rent 10 l

Kapasitet 20-25 m2/t

Kapasitet 500 m2/t

Luftmengde 47 dm3/s

Beholder 22+19 l

Vekt 45,5 kg

Kampanjepris:

4.900,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

22.900,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

6.740,-
ekskl.
mva

Fugemunnstykke til tekstiler
4.130-010.0
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Ved å holde det rent på utsiden rundt inngangen 

reduseres mengden av skitt som dras til inngangen 

og til slutt det som når helt inn i bygningen. 

Kärchers feiemaskiner er tilgjengelige i alle stør-

relser, og med riktig modell og riktig kost får du full 

funksjonalitet uavhengig av årstid og vær. Det 

første trinnet i et rent inngangsparti bør bestå av 

gitter eller gummimatte. 

I denne sonen plasseres en matte i form av et 

kombinasjonsteppe. Dette for å fjerne de fineste 

partiklene og absorbere fuktighet ved vått vær. 

For å holde det rent må teppet vedlikeholdes ved å 

støvsuge teppet jevnlig. For tørr skitt kan en 

vanlig profesjonell støvsuger brukes, men ved opp-

suging av fukt eller grov skitt, bør en våt- og 

tørrsuger brukes.

Siste trinn i inngangen er en tørkematte for å fjerne 

det fine støvet fra skoene i tørt vær og fuktighet fra 

skoene i vått vær. Disse teppene har en avgjørende 

betydning for et rent, støvfritt og friskt innemiljø. 

Takket være høy absorberingsevne trekker de raskt 

til seg fukt og smuss, og for å opprettholde dette må 

teppet rengjøres jevnlig. Her er en teppe- og 

møbelrenser ideell.

 

SKITT KOMMER INN 
GJENNOM DØREN*

*Studien er utført av ISSA (International Sanitery Supply Association).

Ved besøk av 500 personer per dag legger 
5,5 kg skitt seg igjen i inngangspartiet. Vi 
har maskinene som holder både inngangen 
og tepper rene.

FEIEMASKINER

SONE 2
Inngangen

SONE 3
Innendørs

SONE 1
Utendørs

SONE 1
Utendørs

kg5,5
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HOVEDBØRSTEN 
FEIER SELV NÅR DU 

SVINGER!

KM 70/20 C KM 70/20 C 2 SB KM 75/40 W BP PACK
Gå-bak feiemaskin Gå-bak feiemaskin Gå-bak feiemaskin
1.517-106.0 1.517-107.0 1.049-207.0

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 
700 mm feiebredde. Hovedbørsten 
drives av begge hjulene, og går rundt 
uansett hvilken vei man svinger.

Hendig gå-bak feiemaskin med opptil 
960 mm feiebredde. Hovedbørsten 
drives av begge hjulene. Ideell for 
mindre områder som butikker, lager m.m.

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feie-
maskin for små og mellomstore områder. 
Overkastprinsipp sørger for at smusskas-
sen kan fylles opp 100 %.

Arbeidsbredde 700 mm (1 SB)

Beholder 42 l

Maks kapasitet 2800 m2/t

Arbeidsbredde 960 mm (2 SB)

Beholder 42 l

Maks kapasitet 3680 m2/t

Arbeidsbredde 750 mm (1 SB)

Beholder 40 l

Maks kapasitet 2375 m2/t

Kampanjepris:

6.650,-
Veil. 7.125,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

7.550,-
Veil. 8.415,-

ekskl.
mva

Kampanjepris:

40.690,-
Veil. 50.410,-

ekskl.
mva

SONE 2
Inngangen SONE 3

Innendørs
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Det er mange fordeler ved å bruke Kärchers 
profesjonelle rengjøringsmidler og kjemi. 
Våre løsninger bidrar til raskt og effektivt 
renhold med lavt energiforbruk og lite vann-
forurensning fra mineraloljerester. Reng-
jøringsmidlene og pleiemidlene fra Kärcher 
er utviklet spesielt for Kärchers rengjøring-
smaskiner, og er like allsidige og effektive 
som maskinene de brukes i.

KJEMI OG
KJEMISPRØYTER
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KJEMI OG
KJEMISPRØYTER

PIKTOGRAMMER 
OG FORKLARINGER

Teknisk informasjon

pH-verdi

Maskinrengjøring

Manuell rengjøring

Konsentrering

Bruksklar

Konsentrat

Rengjøring

Absorberer lukt

PU = Antall i pakken
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Universal Flekkfjerner 
RM 769

Kjemisprøyte i lakkert stål

Kjemisprøyte i rustfritt stål

Kjemisprøyte i lakkert stål

Kjemisprøyte i rustfritt stål

Kjemisprøyte i lakkert stål

Kjemisprøyte i rustfritt stål

CarpetPro RM 760,
pulver

CarpetPro RM 760,
tablett

Tepperensemiddel 
iCapsol RM 768 OA

6.295-490.0 | 0,5 l | PU 1 | kr 270

9.549-956.0 (bærbar) | kr 2595

9.549-959.0 (bærbar) | kr 4850

9.549-957.0 (mobil) | kr 2915

9.549-960.0 (mobil) | kr 5765

9.549-958.0 (mobil) | kr 4690

9.549-961.0 (mobil) | kr 8455

Fjerner olje, tjære, skokrem, 
lim, m.m. fra løsemiddel- 
bestandige overflater. For all 
tekstilkledning, møbeltrekk og 
hardt underlag.

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, 
spiralslange, sprøytepistol og lanse med 
munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange.
Til bruk med avfetting og olje. 

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, 
spiralslange, sprøytepistol og lanse med 
munnstykke. 16 liter og 7,5 m slange.
Til bruk med alkaliske midler blandet 
med vann. 

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, 
spiralslange, sprøytepistol og lanse med 
munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange.
Til bruk med avfetting og olje. 

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, 
spiralslange, sprøytepistol og lanse med 
munnstykke. 24 liter og 7,5 m slange.
Til bruk med alkaliske midler blandet 
med vann. 

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, 
spiralslange, sprøytepistol og lanse med 
munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange.
Til bruk med avfetting og olje. 

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, 
spiralslange, sprøytepistol og lanse med 
munnstykke. 40 liter og 7,5 m slange.
Til bruk med alkaliske midler blandet 
med vann.

Effektivt dyprengjøringsmiddel 
for rengjøring av tekstiler, gulv- 
belegg og møbeltrekk. Oppløser 
tung olje, fett, m.m. Ingen 
skylling nødvendig.

Effektiv rengjøring av tekstiler, 
gulvbelegg og møbeltrekk. 
Oppløser tung olje, fett og 
mineralforurensning. 
Oppløselige tabletter.

Sjampo for tepperens, tørrskum 
med innkapslingsteknologi. 
Smusset innkapsles og suges 
opp ved støvsuging. 
Lukteliminator.

6.295-849.0 | 0,8 kg | PU 1 | kr 215
6.295-847.0 | 10 kg | PU 1 | kr 1700
 

6.295-850.0 | 16 stk | kr 230
6.295-851.0 | 200 stk | kr 1685
 

6.295-634.0 | 10 l | PU 1 | kr 1710

 

KJEMI TIL TEPPER

KJEMISPRØYTER
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Olje- og fettløser eco!efficiency
konsentrat RM 31 ASF

Kärcher Mikro Ekstra Kärcher Autoshampo Kärcher Høytrykksvask

Kärcher Avfetting Plus Kärcher Forvask Bio + Kärcher Bilshampo

Vask av kjøretøy - Aktivrens 
eco!effiency RM 81

PressurePro Skumrens, alkalisk
RM 91 Agri

Høykonsentrat som fjerner de sterkeste 
forurensninger av olje, fett, tjære og sot.
Ekstra drøy i bruk.

Ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon
for fjerning av tyngre smussdannelser. 
fjerner effektivt trafikkfilm, olje, fett,  
asfaltrester, dekkmerker, støv, sot og alle 
typer smuss fra harde flater. 

Høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel 
spesielt utviklet for bruk i bilvaske-
maskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykks-
vaskere. Dosering kan tilpasses sesong. 

Konsentrert rengjøringsmiddel som kan 
brukes både for manuell rengjøring, med 
lavtrykkssprøyte eller høytrykksvasker, 
med kaldt eller varmt vann. 

Bruksklar løsning for fjerning av veisalt, 
olje, fett, tjære og asfaltflekker. Skader ikke 
metall, lakk eller gummi.

Alkalisk forvask/avfettingsmiddel uten 
løsemiddeltilsetninger spesielt utviklet for 
bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg 
og høytrykksvaskere.

Kärcher Bilshampo er et konsentrert  
alkalisk rengjøringsmiddel med voks.  
Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.

Skånsom konsentrat for høytrykks- 
rengjøring av sterke forurensninger fra 
olje, fett og mineraler. 

Skumrensen har gode fettoppløselige  
egenskaper og fjerner uanstrengt organisk 
materiale som møkk og skitt. Ideell for 
rengjøring av melkestaller.

6.295-646.0 | 2,5 | PU 4 | kr 250
6.295-647.0 | 10 l | PU 1 | kr 895
6.295-648.0 | 20 l | PU 1 | kr 1555
6.295-649.0 | 200 l | PU 1 | kr 8300

9.549-941.0 | 25 l | PU 1 | kr 1095
9.549-942.0 | 200 l | PU 1 | kr 8080

9.549-933.0 | 25 l | PU 1 | kr 1195
9.549-934.0 | 200 l | PU 1 | kr 8570

9.549-937.0 | 25 l | PU 1 | kr 735
9.549-938.0 | 200 l | PU 1 | kr 5465

9.550-380.0 | 1 l | PU 12 | kr 1140
9.549-945.0 | 25 | PU 1 | kr 1155
9.549-946.0 | 200 l | PU 1 | kr 8540

9.549-949.0 | 200 l | PU 1 | kr 8700

9.549-935.0 | 25 | PU 1 | kr 800
9.549-936.0 | 200 l | PU 1 | kr 6095

6.295-642.0 | 2,5 l | PU 1 | kr 340
6.295-643.0 | 10 l | PU 1 | kr 1130
6.295-644.0 | 20 l | PU 1 | kr 2085
6.295-645.0 | 200 l | PU 1 | kr 12340

6.295-654.0 | 10 l | PU 1 | kr 835

KJEMI TIL HØYTRYKK
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Kärcher Norge AS 
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil.

DU HAR OPPGAVEN, 
VI HAR LØSNINGEN. 


