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Ingen opgave er for lille, for stor 
eller for svær!
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DEN RETTE  
INDSTILLING  
TIL OPGAVEN!
Glæder du dig bare til snart at komme ud og nyde haven og 
terrassen? Eller bliver du en lille smule træt ved tanken om 
terrassen, havemøblerne og plankeværket, der lige skal rengø-
res, før du for alvor kan læne dig tilbage, smide benene op og 
tænde for grillen?

Det behøver du ikke. For teknologien er med dig, så det nu er 
nemmere, hurtigere og mere effektivt end nogensinde før at 
gøre rent udenfor. Med Kärchers nyeste redskaber til høj-
tryksrensning kan du komme til bunds i selv de vanskeligste 
rengøringsprojekter og få et flot og rent resultat. Hvad enten 
der er tale om alger, flisepest eller lignende, og uanset om du vil 
rengøre sten, murværk, plast, træ eller metal. 

5 FORDELE, DER GØR EN FORSKEL

1.  Full Control-pistol gør det nemt at gøre det rigtigt 

2.    3i1 MultiJetdyse kombinerer VarioPower,  
DirtBlaster og sæbetilførsel i en og samme dyse 

3.    Plug’n’clean gør det nemmere at anvende og skifte  
rengøringsmiddel 

4.    Fleksibel og blød højtryksslange, der er nem at  
arbejde med 

5.   Vandkølet motor giver maskinen længere levetid
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FULD KONTROL OG  OPTIMAL 
BRUGERVENLIGHED

Regulering af tryk og dosering af rengø-
ringsmiddel styres med +/- knapperne på 
pistolen, og LCD-displayet giver hurtigt 
visuelt overblik over indstillingerne og 
sikrer korrekt brug.

Full Control Plus-pistol  
Regulering af tryk og dosering af rengøringsmid-
del styres med +/--knapperne på pistolen, og 
LCD-displayet giver hurtigt visuelt overblik over  
indstillingerne og sikrer korrekt brug. 

3i1 Multi-Jet-lanse
Med 3i1 Multi Jet-lansen er det ikke nød-
vendigt at holde en pause for at skifte dyse 
undervejs. Bare drej på lansen for at vælge 
Vario Power-dyse, DirtBlaster-rotojetdyse og 
Mix-dyse til rengøringsmiddel. 

Vandkølet motor
Den unikke, vandkølede motor giver 
maskinen længere levetid, larmer 
mindre og bliver ikke overophedet 
ved længere tids brug.

Stabilitetsfod 
Det lave tyngdepunkt og ekstra bærehånd-
tag gør den meget stabil, så den ikke 
vælter – selvom du trækker i slangen  
for lige at nå den sidste meter.

Praktisk slangeoprul 
Gør det nemt at holde styr på 
slangen både under brug og 
opbevaring. Placeringen bagpå 
giver ekstra stabilitet. 

Ergonomisk teleskophåndtag  
Solidt bærehåndtag og robuste hjul 
gør det nemt at transportere og 
opbevare maskinen.

PremiumFlex-højtryksslange 
Nyt fleksibelt materiale, så slangen er 
nem at rulle ud og ikke knækker.

Plug'n'Clean-system  
Kärcher 1 l-flasker med rengøringsmiddel 
sættes direkte i maskinen. Maskinen tager 
selv det, den skal bruge – nemt og uden 
besvær.

Opbevaring af tilbehør
Opbevares på midten, hvor det er 
nemmere at få fat på og ikke 
beskadiges under transport.
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Se og læs her om vores forkellige højtryksrenser-modeller. Og find lige 
præcis den, der passer til dine behov.
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FIND DEN RIGTIGE 
HØJTRYKSRENSER
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Premium Flex Home Car

Full Control
Nem styring  
og tryk og 
sæbedosering

Integreret  
slangeoprul

Fleksibel  
kvalitetsslange

Terrasserenser og 
rengøringsmiddel

Vaskebørste, 
sæbedyse og   
bilshampoo

Compact
Kompakt og 
robust

- - Terrasserenser og 
rengøringsmiddel

Vaskebørste, 
sæbedyse og  
bilshampoo

Silent
Støjsvag og 
kompakt

- Fleksibel  
kvalitetsslange 
med anti-twist-

funktion

Terrasserenser og 
rengøringsmiddel

-

KOMPAKT OG STÆRK

K 2, K 4, K 5 og K 7 fås i et nyt kompakt 
og enkelt design, der gør dem nemme at 
opbevare og transportere. 

Compact-modeller har samme pumpe  
og motor som de tilsvarende Full Control-
modeller. Og de er alle udstyret med Dirt-
Blaster og VarioPower-dyser. K 7 Compact 
har desuden Flex-slange.
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   Brug skumdyse til at 
sprøjte sæbe på bilen 

nedefra og op – men skyl 
oppefra og ned. På den 
måde kan du altid se, 

hvor langt du er nået. 

Kärcher har rengøringsmidler, der er optimeret til enhver type over-

flade. Her er et udpluk af tilbehør og rengøringsmidler, og du kan 

finde meget mere på www.karcher.dk. 

 ■ Trærens, der fjerner snavs, alger og mos. 

 ■  Sten- og facaderens, der fjerner forurening, alger og flisepest.

 ■  Plastikrens, der fjerner snavs og beskytter kunststofoverflader 

mod misfarvning.

 ■  Bilshampoo, der fjerner snavs, salt og olie på lakerede  

metaloverflader.

 ■ Fælgrens, der opløser trafikfilm og olie på fælgene.

 ■ Insektrens, der opløser insekter på bilens front og kølergrill.

TILBEHØRET  
GØR FORSKELLEN

Vil du have endnu mere ud af 

din højtryksrenser, giver det 

brede udvalg af ekstra tilbehør 

og rengøringsmidler dig 

mulighed for at anvende  

Kärcher-højtryksrensere til 

mange forskellige opgaver i  

og omkring hjemmet. 



Kontakt os venligst for mere information:
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a.Kärcher A/S

Tlf.: 70 20 66 67 
info@dk.kaercher.com 
 
www.karcher.dk


