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Robuste, slitesterke og effektive – du kan stole på Kärchers  
innovative rengjøringsløsninger for transportbransjen. 
Nå finner du de riktige løsningene til kampanjepriser

PROFESSIONAL | VÅRKAMPANJE TRANSPORTBRANSJEN



INNLEDNING

HVORFOR  
VELGE 
KÄRCHER? 
Vi lever for å løse utfordringer. Om du skal 
løse et vanlig eller uvanlig rengjørings- 
prosjekt, enten det er gårdsplassen, en  
verkstedhall eller Mount Rushmore – ønsker  
vi i Kärcher å gjøre hverdagen din enklere, 
bedre og mer behagelig. Hos oss finner du 
kraftige og effektive rengjøringsløsninger  
som hjelper deg med å oppnå gode  
resultater og skape verdi. 

Hva er det som motiverer oss?  
Vi er perfeksjonister, og derfor har vi alltid 
fokus på å videreutvikle våre eksistrerende 
produkter og på å utvikle nye. Vi tilbyr  
innovative løsninger med god ytelse,  
kvalitet og betjening – som er ett skritt  
foran konkurrentene. For oss er nemlig  
renhold verdens beste utfordring. 

Redusere, gjenbruke og resirkulere  
For oss har bærekraft alltid stått i fokus.  
Vi har høye ambisjoner og store bærekrafts- 
mål for 2025. Da har vi som mål å ha klima- 
nøytral produksjon, bedre resirkulering  
av råmaterialer og å bruke mindre plast  
i emballasjene. 

BÆREKRAFT 
Innen 2025 skal vi ha klimanøytrale anlegg, 
ikke bruke plast i emballasjer, og vi skal 
også resirkulere plast fra produktene våre. 
Vi har også en rolle i FNs arbeid med de  
17 bærekraftsmålene.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
Service er synonymt med tillit, når som 
helst og med tjenester du virkelig trenger. 
Rask respons for maksimal tilgjengelighet. 
Maksimal verdibevaring og overholdelse 
av alle lovpålagte krav.

KULTURELL SPONSING 
Siden 1980 har vi rengjort mer enn  
140 monumenter over hele verden  
som et ledd i vårt program for  
kulturell sponsing.

BRUKERSTØTTE 
Kundene våre skal kunne benytte seg av 
brukerstøtte som gjenspeiler produktenes 
høye kvalitet. Vi er stolte over at kunde-
service alltid står i fokus for oss.

INNOVASJON 
Vi skal være de ledende ekspertene på 
rengjøring og det ledende selskapet når 
det gjelder innovasjon og teknologi.  
I 2019 lanserte vi 150 nye produkter  
– fler enn noen sinne i løpet av ett år.

GLOBAL FAMILIEBEDRIFT 
Vi har vært en verdiorientert familie- 
bedrift siden 1935. I dag har vi 13 500 
ansatte fordelt på 72 land. Vår globale 
strategi inkluderer topp ytelse,  
innovasjon og kvalitet. 

SAMFUNN OG SAMARBEID 
Vi mener at en god samfunnsborger  
skal ta ansvar. Derfor hjelper vi  
organisasjoner som SOS-barnebyer  
og One Earth One Ocean. 

PRISVINNENDE PRODUKTER 
Gjennom årenes løp har vi fått mange 
utmerkelser, for eksempel tyske design-
priser, designprisen Reddot og design- 
prisen Green Good. Det er et resultat av 
innsatsen og lidenskapen vi har vist 
overfor produktene våre. 

Miljøfyrtårn 
Kärcher Norge AS er  
Miljøfyrtårnsertifisert!
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Varmtvannsvasker / 
Overflatevasker        

FRV 50 Me

GulvvaskemaskinTørrisblåser -  
Med produksjon  

av pellets

Rengjøringsmiddel for 
delervasker

Våt- og tørrstøvsuger

LØSNINGER

Bilindustrien har sine egne regler. For at en 
bilforhandler skal lykkes er fremtoningen like 
viktig som teknologien, rådene og tjenesten den 
tilbyr. Kärcher-systemet har rengjøringsløsninger 
som dekker alle de ulike rengjøringsbehovene for 
alle områdene enten det er kontor, utstillings-
lokaler, garasje, vaskeområder, sanitærområder 
eller gårdsplass. Hos oss får du rengjørings-
maskiner med relevant tilbehør og rengjørings-
midler. I tillegg får du god veiledning, tjenester  
og servicepakker. 

Rengjøring i logistikksektoren krever  
koordinerte prosesser. Ikke bare systemer  
med høy ytelse, men også en konsulentpartner 
med kompetanse og erfaring. Det endelige 
rengjøringsresultatet avhenger ikke bare av 
tekniske parametere, men også andre  
viktige faktorer, for eksempel lokale forhold  
og kjøretøytyper. Kärcher tilbyr rengjørings-
løsninger skreddersydd til kundenes behov.

KÄRCHER  
- DIN LOJALE PARTNER

Gå-bak-
gulvvaskemaskin

FloorPro                  
Dyprens

GulvvaskemaskinStøvsuger Vannautomat

UTSTILLINGSLOKALER

UTEOMRÅDER

Sitte-på-feiemaskin Gå-bak-feiemaskin Løvblåser Høytrykksvasker Overflatevasker

VERKSTED

BILVASKELØSNINGER

Møbel- og tepperenser/ 
Våt- og tørrstøvsuger

Varmtvannsvasker TankrengjøringVanngjenvinning Bilvaskemaskin/ 
Selvvaskanlegg

LAGER

RengjøringsmidlerVarmtvannsvasker Gulvvaskemaskiner IndustristøvsugereFeiemaskiner  



SOLUTIONLØSNING

Ingen utfordring er for tøff
Enten det er emballasjerester, papiravfall, bildekk-
merker eller olje og fett. Smusset fjernes raskt og 
uanstrengt med effektive maskiner og rengjørings-
løsninger fra Kärcher. I bil- og transportbransjen 
trenger man pålitelige, robuste og trygge maskiner 
med høy ytelse. Alle disse egenskapene er nød- 
vendig i en og samme maskin, i alle maskinene.  
I Kärcher Professional-sortimentet finner du garan-
tert maskiner som dekker alle rengjøringsbehov.  
I vårkampanjen finner du et utvalg som er klar for 
en utfordring; Høytrykksvaskere, våt- og tørrstøv- 
sugere, feiemaskiner, gulvvaskemaskiner, møbel-  
og tepperenser, samt rengjøringsmidler.   

Bedre gjennom erfaring
Vårt sortiment av våt- og tørrstøvsugere er basert 
på tiår med erfaringer og tilbakemeldinger fra bl.a.  
profesjonelle brukere. Vi har utviklet våre NT 
Tact-maskiner sammen med håndverkere, industri- 
operatører, bilklargjørere og andre yrkesgrupper  
for å sikre at det finnes en NT Tact for alle formål 
og bruksområder. Kärcher NT våt- og tørrstøv- 
sugere takler alle former for smuss enten det er 
tørt, fuktig eller flytende; Disse maskinene støv- 
suger rett og slett alt. De kraftige turbinene,  
den automatiske filtershakeren og den robuste 
avløpsslangen mestrer med enkelhet alle  
rengjøringsoppgaver.

Rengjøring kan ikke gjøres grundigere 
Høytrykksvaskere fra Kärcher er ideelle for ren- 
gjøring av områder som er vanskelig tilgjengelig 
slik som hjulbuer, karosseri og mellomrom mellom 
førerhus og henger på trailere. De fjerner enkelt 
gjenstridig smuss, kommer inn i alle kriker og  
kroker og rengjør raskt. Sammen med riktig  
tilbehør og rengjøringsmidler kan ikke  
rengjøringen gjøres bedre.

Hvem visste at feiing kan være morsomt!? 
Blader, grus, veismuss og søppel forringer utseendet,  
men med en feiemaskin fra Kärcher rengjør man 
raskt og effektivt. Våre manuelle feiemaskiner  
rengjør effektivt også på små og litt trange  
områder. Mens du raskt og grundig kan rengjøre 
store områder med våre komfortable sitte-på-feie-
maskiner. Ved å regelmessig feie uteområdene  
og fjerne blader og smuss, fremstår du som ren  
og ryddig bedrift. (Og for å være ærlig, er det  
morsomt også!)

HVORDAN VI GJØR  
EN FORSKJELL

KAMPANJE- 
PRODUKTER 
MARS – JUNI



Svanemerkets visjon er et bærekraftig 
samfunn, der fremtidige generasjoner 
kan dra nytte av de samme forholdene 
og mulighetene som vi selv gjør. Et 
viktig skritt mot denne visjonen er at 
vi alle, ved hjelp av miljømerking, skal 
velge de mest miljøvennlige produktene.

Betydelig kilde til giftige utslipp 
Kjøretøyvask er en større kilde til utslipp av skadelige kjemikalier 
enn mange tror. I Sverige blir det 33 millioner bilvasker hvert år,  
noe som gir utslipp på 5,6 tonn kobber, 11,3 tonn sink, 1800 kg bly, 
krom og nikkel og 41 kg kadmium per år. Dette er stoffer som er 
svært giftige for fisk og andre vannlevende organismer, eller de  
kan bidra til skade på hjernen og nervesystemet hos fostre. 
 
 
 
 
 
 
 

Nordisk svane 
Svanemerkede bilpleieprodukter er like effektive som andre,  
men inneholder stoffer som har minst mulig innvirkning på helse  
og miljø. Svanen forbyr stoffer som er kreftfremkallende, kan  
endre cellene i kroppen vår eller skade fruktbarheten. Alle typer 
nanopartikler er forbudt. Stoffer som er giftige og vanskelige  
å bryte ned, er også ekskludert i bilpleieprodukter med det  
offisielle nordiske miljømerket på. Dette gjelder for eksempel  
antibakterielle stoffer, fluorider og noen løsemidler.

Rengjøringsmidler for 
profesjonelt bruk 

Rengjøringsmidler for 
kjøretøy

BÆREKRAFTIG 
RENGJØRING

SVANEMERKET



INNOVATIONEN UND HIGHLIGHTS

Alltid klar til bruk, mobil og uavhengig av  
tørrisleverandører. Maskinen IB 10/8 L2P  
produserer pellets fra flytende CO₂ og trenger 
svært lite trykkluft under drift (maks 900 l/
min). Dette betyr at den lett kan brukes på 
kompakte verkstedkompressorer og med  
vanlige trykkluftanlegg – Egenskaper som nå 
gjør denne overlegne rengjøringsteknologien 
tilgjengelig for alle.

Kontakt oss for mer informasjon.

INNOVASJON

Nå er den tilgjengelig for alle! Spesialister på bilpleie sverger 
til bruk av tørrisblåsere. Med vår IB 10/8 L2P vil denne 
teknologien nå også bli førstevalget for deg og din bedrift. 
Teknisk og økonomisk!

Tørris kan gjøre ting som vann ikke kan.

Tørrisrengjøring kan også brukes der vann er forbudt. 
Sensitiv elektronikk eller støpeformer er bare to 
eksempler. Med våre tørrisblåsere fjerner du uan-
strengt og skånsomt det mest fastsittende smuss.
 

Olje, fett, voks, bremsestøv, tetnings- og limrester, 
silikon- og gummirester, rust eller harpiks forsvinner, 
selv fra de mest strukturerte overflater.

Selv i kjøretøyets interiør kan du fjerne kaffe-, 
sjokolade- eller tyggegummirester fra seter, matter  
og områder som er vanskelig tilgjengelige.

PROFESJONELL 
RENGJØRINGS- 
TEKNOLOGI



Med vår EASY! Force 
høytrykkspistol har vi redusert 
holdekraften til null og dermed 
har vi definert en ny dimensjon  
i ergonomien ved høytrykks- 
rengjøring. Intet mindre, ingen 
overdrivelse. Både patent-  
og uavhengig testing  
bekrefter dette. 

Vår patenterte EASY! Force 
høytrykkspistol gir merkbar 
avlasting på ledd og muskler.

NULL.  
ABSOLUTT INGEN.  
OG DERFOR 
BEST.

KÄRCHER EASY!Force

Hva er det som gjør EASY! Force så spesiell for brukerne. 

Kort fortalt er holdekraften for avtrekkeren redusert til 
null. Høres det ut som magi? Nesten. Men det er  
rett og slett smart bruk av fysikk. EASY! Force bruker 
energien fra rekylkraften til høytrykksstrålen. Slik redus-
eres belasning og risikoen for skader på ledd, muskler og 
skjelett. Du blir unngår å bli sliten, trenger færre pauser 
og sist men ikke minst økes produktiviteten.



FREMTIDEN ER 
TRÅDLØS
Høytrykkspyler
Høytrykksvaskeren HD 4/11 C Bp Battery er utstyrt med 
to ekstremt kraftige 36 V litium-ion-batterier, og er dermed 
den første batteridrevne høytrykkspyleren fra Kärcher som 
presterer på et profesjonelt nivå. Batteriene i vårt 36 V 
batterisortiment garanterer lang driftstid, og er kompatible 
med andre maskiner fra samme sortiment. eco!efficiency- 
instillingen forlenger batteriets driftstid med opp til 34 
minutter, og er perfekt for lettere smuss. 

Våt- og tørrsuger  
Vår batteridrevene våt- og tørrsuger NT 22/1 Ap Bp er 
utviklet for oppsuging av væsker, grovt smuss og fint støv, 
og imponerer med sin høye sugekraft på steder der ekstern 
strømforsyning ikke er tilgjengelig. Det kompakte designet, 
og den lave vekten til NT 22/1 Ap Bp, forenkler transport 
og plassering, og gjør den egnet for bruk i trange områder.

BATTERI



FEIEMASKIN

Enten du jobber i støvete omgivelser 
ute, eller i godt ventilerte innendørs-
områder, vil den robuste KM 100/120 
R G sitte-på-feiemaskinen fra Kärcher 
imponere med sin store allsidighet, 
gode feieresultater og mange 
alternativer som skal justeres til 
individuelle kundekrav. Takket være 
den flytende rullebørsten håndterer 
den uanstrengt et bredt utvalg av 
gulvteksturer. Brukere drar nytte  
av enkel og ergonomisk drift, og  
den gode sikten over områdene som 
skal rengjøres. I tillegg gjør valgfrie 
festesett det mulig å tilpasse utstyret 
ytterligere for å møte praktisk talt  
alle kundekrav.

ALLSIDIG OG 
PRAKTISK SITTE-
PÅ-FEIEMASKIN

Stort filter med automatisk filterrens

Utbrettet er filteret på hele 6 m². Feiemaskinen kommer med 
automatisk filterrengjøringsfunksjon. Den effektive filterrengjøringen 
dobler levetiden på filteret. Tilnærmet støvfri, kontinuerlig feiing 
uavhengig av mengden smuss.

Praktisk og sikker drift

Høy kjørekomfort og hydraulisk høy konteinertømming opp til en 
høyde på 152 cm. Enkel betjening, og oversiktlig og ergonomisk 
oppstilling av kontrollelementer. Logisk tilkobling av funksjoner  
for å forhindre driftsfeil. 



Effektivt filtersystem

Flatfilter i polyester. Effektiv rengjøring med dobbel skrape. 
Komfortabel betjening fra betjeningsposisjon.  
Tilgang til filteret uten behov for verktøy.

Smart ergonomi for høy komfort på arbeidsplassen

Oversiktlig og ergonomisk feste av betjeningselementer.  
Justering av førersetet uten behov for verktøy.  
Høydejusterbart ratt.

Vår innstegsmodell KM 85/50 R Bp 
Pack imponerer med utmerket utstyr 
for en sitte-på-feiemaskin i denne 
priskategorien. Maskinen har et stort 
støvfilter for støvfritt arbeid og en lett 
synlig slitasjeindikator for hoved-
børsten. Den ekstremt kompakte 
utformingen av denne maskinen sikrer 
høy manøvreringsevne, noe som også 
gjør den egnet for bruk også i trange 
og trafikkerte områder. 
Vedlikeholdsarbeid, som å bytte 
hovedbørsten, kan utføres uten 
verktøy. Slitasjejustering av rørlig 
hovedvalsebørste er ikke nødvendig. 
Takket være vårt integrerte Home 
Base-system er det enkelt å ha med 
seg ekstra rengjøringsutstyr.

KOMPAKT 
SITTE-PÅ- 
FEIEMASKIN

FEIEMASKIN



Uprightklassen 

Kärcher høytrykksvaskere i 
uprightklassen er det riktige 
valget for brukere som trenger 
kraftige og robuste maskiner 
med maksimal mobilitet, for 
sporadisk bruk på ulike 
områder utendørs. Enkle å 
manøvrere og transportere.

Kompaktklassen

Kärcher høytrykksvaskere i 
kompaktklassen er det riktige 
valget for brukere som trenger 
en mobil høytrykksvasker 
nesten daglig og til ulike 
bruksområder. Maskinene i 
denne klassen har høy ytelse 
og er samtidig lett å 
transportere.

Mellomklasse

Kärcher mellomklasse 
høytrykksvaskere er det 
riktige valget for brukere som 
trenger en maskin med stort 
bruksområde, for daglig 
rengjøring av maskiner eller 
områder, også de områdene 
som er små og vanskelig 
tilgjengelige. Maskinene tar 
liten plass på tun og i 
verksted.

Superklassen

Kärcher høytrykksvaskere i 
superklassen er det riktige 
valget for brukere som daglig 
må utføre rengjøringsoppgaver 
som involverer store mengder 
skitt, spesielt gjenstridig skitt.

SUPERKLASSEN

Stasjonære

Enestående effektivitet: de 
oljeoppvarmede stasjonære 
rensesystemene gir svært høy 
varmeeffekt. Disse maskinene 
sikrer også et høyt 
sikkerhetsnivå takket være 
funksjoner som automatisk 
trykkavlastning, 
eksostemperaturovervåking, 
innovativ tørrløpsbeskyttelse 
og en SDS-slange for å 
absorbere trykktopper.

Spesialklassen

Eksosfrie HDS-E 8/16-4 M, 
med elektrisk oppvarming 
brukes der avgasser er 
uønsket eller forbudt. Takket 
være innovativ 
hurtigoppvarmingskammer og 
Kärchers eco!efficiency-
innstilling, fungerer den godt 
både for budsjett og miljø.

Diesel- og bensindrevet

Profesjonell, pålitelig 
høykvalitetsmaskin for 
mangfoldig bruk innen bygg, 
offentlig sektor, landbruk  
og skogbruk. Enkel å  
montere på kjøretøy for 
plassbesparende bruk.

HDS-trailere

Enestående mobilitet og 
pålitelighet på veien. Utvalget 
av tilhengerbaserte varmt-
vannsvaskere representerer 
ekstraordinær manøvrer-
barhet og maksimal bruker-
vennlighet. De pålitelige 
maskinene er effektive i bruk, 
noe som gjør dem ideelle for 
offentlig sektor, industri og 
bygg.

VARMTVANN 
TIL ALLE BEHOV

TIDENES BESTE 
VARMTVANNSVASKER  
FOR TRANSPORT-
BRANSJEN?

Høy effektivitet

 På eco!efficiency-innstilling fungerer maskinen i det 
mest økonomiske temperaturområdet (60°C) – med full 
vannstrøm. 

 Brennersyklusene er optimalisert for å redusere 
drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med 
fulllastdrift.

Pålitelighet

  Soft Damping System (SDS) kompenserer for 
vibrasjoner og trykktopper i høytrykkssystemet.

  Stort, lett tilgjengelig og fint vannfilter for å beskytte 
pumpen mot smusspartikler i vannet.

  Maskindriftsdata (bruksvarighet og nødvendige 
serviceintervaller) kan lastes ned.

Maksimal effektivitet

 Svært effektiv, brukertestet brennerteknologi.
 Fire-polet elektrisk motor med tre-stempel 

aksialpumpe.
 Vannkjølt motor for høy ytelse og holdbarhet.

Oppbevaring 

 Romslig oppbevaringsrom til f.eks. rengjørings- 
midler, hansker eller verktøy.

 Oppbevaringen er i rekkevidde for både  
venstrehendte og høyrehendte operatører,  
og ideell for bruk med to sprøytelanser.

TEKNISKE DATA

Vanngjennomstrømning / maks 650 – 1.300 l/t / 1.500 l/t

Arbeidstrykk / maks 30 – 200 bar / 240 bar

Slange 10 m

HDS 13/20 – 4 S



Gulvvaskemaskiner. 
Våre gulvaskemaskiner rengjør gulvene dine med vann 
og eventuelt også rengjøringsmidler, og støvsuger der-
etter alt smuss. De kunne ikke vært mer grundige!

Støvsuge-feiemaskiner. 
Takket være toppmoderne filtersystemer feier du  
gulvene dine tilnærmet støvfritt. Avhengig av området, 
er kompakte gå-bak- eller komfortable sitte-på-versjoner 
tilgjengelig. 

Våt- og tørrstøvsugere. 
De er kraftige og enkle å betjene, med mye allsidig  
tilbehør som kan brukes til å rengjøre hyller,  
emballasje og enkeltdeler.

 

LAGER

Utallige deler, fra det enkle oljefilteret til komponenter 
med kompleks mekanikk til sensitive elektroniske  
komponenter, lagres på lager.

For å garantere full funksjonalitet i lengre perioder,  
anbefales regelmessig vedlikeholdsrengjøring av lagrings- 
plassene. Rene gulv og hyller produserer ikke støvet som 
kan gi permanente skader på utstyr.

Støv og skitt i lagerrommet ... Det er nesten umulig å unngå det,  
men det er veldig enkelt å fjerne det effektivt og økonomisk.

RENT I EN FEI 
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VERKSTED

Våt- og tørrstøvsugere. 
Sølte væsker, spon og støv på gulv, maskiner og verk-
tøy fjernes enkelt med våre våt- og tørrstøvsugere. 
Integrert stikkontakt for enkel tilkobling til el-verktøy 
som pussemaskin, reduserer svevestøv og gir sikker-
het til deg og dine kollegaer på arbeidsplassen.

Gulvvaskemaskiner. 
Perfekt for regelmessig vedlikeholdsrengjøring og 
omfattende dyprengjøring, våre gulvvaskemaskiner 
gjør også som en lek med å takle de mest gjenstridige 
olje- eller fettavleiringene på gulvet. De forlenger  
gulvenes levetid og man unngår de høye kostnadene 
ved tidlige utskiftninger.

24

ØKT SIKKERHET 
RUNDT HVER 
SVING

Olje, bremsevæske og andre væsker, fett, støv, spon:
listen over mulige typer smuss i et verksted er lang. 
Denne skitten kan ikke bare ha en negativ innvirkning 
på den daglige driften, det kan også øke risikoen for en 
arbeidsulykke, for eksempel på grunn av sklifare.

Andre positive effekter: Kunder forbinder kompetanse 
og aktsomhet med godt renhold, personalet er gladere, 
mer motiverte og produktive. Og sist, men ikke minst, 
renhold bidrar til å bevare verdien av gulvbelegg og alt 
annet på verkstedet.

Et verksted er et sted for hardt arbeid, og skitt dannes overalt.  
Det er viktig at denne skitten fjernes raskt og effektivt  
for å utelukke potensielle farer for ulykker.



Kampanjepris 

18 890,–
priser er ekskl. mva

Varmtvannsvasker 
Den mest kompakte varmtvannsvaskeren
HDS 5/13 UX - 1.064-909.0

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig 
og praktisk „Upright“-design som er enkel å transportere.  
500 l/t, 125 bar, 15 m slange. Med slangetrommel.

 Kompakt design
 Finmasket vannfilter  
 EASY!Force høytrykkspistol

Høytrykksvasker
Robust, brukervennlig og effektiv
HD 5/15 CX - 1.520-935.0

Kompakt og hendig kaldtvannsvasker med høy rengjørings-
kapasitet og brukerkomfort for daglig bruk. Egnet  
for både vertikal og horisontal drift.

   ■ Automatisk trykkavlastning
   ■ EASY!Force høytrykkspistol
   ■ Slangetrommel og 15 m slange

Kampanjepris 

7 990,–
priser er ekskl. mva

Våt- og tørrstøvsuger
Med innebygget lensepumpe
NT 611 ECO K - 1.146-209.0

Utstyrt med praktisk flatfilter for veksling mellom støv- og  
vannsuging uten bytte av filter. 55 l beholderkapasitet,  
grovfilter, gummibelagt strømledning, integrert skitten- 
vannspumpe og plass til oppbevaring av tilbehør.

   ■ Integrert pumpe for skitten vann
   ■ Tappeslange
   ■ Oljeresistent sugeslange

Kampanjepris 

18 990,–
priser er ekskl. mva

TACT ER LØSNINGEN
For et langt liv i tjeneste for fagfolk!

Fint støv er skadelig for helsen. For at du skal få best mulig  
beskyttelse mot dette bør du ha en våt- og tørrstøvsuger med 
tact-system. Kärchers kraftige støvsugere med tact-system muliggjør 
arbeid uten avbrudd og med konstant høy sugekraft selv med store 
mengder fint støv. Filteret renser seg selv med sterke luftstøt. TACT 
støvsugere oppfyller kravene til brukere av f.eks konstruksjon
steder og i håndverksyrker.

www.karcher.com/no

Våt- og tørrstøvsuger
Helautomatisk filterrengjøringssystem
NT 30/1 TACT L  - 1.148-201.0

NT 30/1 TACT L er ideell for rask og effektiv rengjøring av bl.a.  
maskiner, kjøretøy, verksteder og byggeplasser. Maskinen har et  
Tact-filterrengjøringssystem og et flatplissfilter for støvfri fjerning  
av store menger støv over lange arbeidsintervaller. 

   ■ Avtagbart filterhus for enkelt filterbytte
   ■ Helautomatisk filterrengjøringssystem
   ■ Robust konteiner

Kampanjepris 

4 590,–
priser er ekskl. mva

KAMPANJE

KAMPANJE- 
PRODUKTER

Varmtvannsvasker 
Den kraftigste 3-fas maskinen i mellomklassen
HDS 10/20-4 M - 1.071-900.0 (400 V) og 1.071-901.0 (230 V) 

Robust og kraftig maskin med maksimalt trykk og maksimal gjennom- 
strømningshastighet. Vannavkjølt 4-polet saktegående motor med 
3-sylindret aksialpumpe, keramiske stempler og pumpehus i  
messing. Enkel å vedlikeholde og enkel å frakte. 

 Økonomisk Eco!efficiency modus   
 Effektiv og velprøvd brennerteknologi
 Høy driftssikkerhet

Kampanjepris 

41 990,–
priser er eks. mva

EASY!Force høytrykkspistol
Ergonomi for profesjonelle brukere

Kärcher EASY!Force høytrykkspistol gir en uanstrengt  
og stressfri bruk med minimal bruk av kraft.
Sammen med det patenterte hurtigkoblings- 
systemet får du ets profesjonelt resultat  
raskere og mer behagelig enn noen gang før.

 
www.karcher.no



KAMPANJE

KAMPANJE- 
PRODUKTER

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt for små og mellomstore arealer.  
KM 75/40 W BP Pack - 1.049-207.0

Svært manøvrerbar gå-bak-feiemaskin for små og mellomstore 
arealer. Arbeidsbredde m/ sidebørste 750 mm. Beholder på 40 L. 
Maks kapasitet 3000 m²/t. Leveres med batteri og lader. 

 Avfallsbeholder med skyvehåndtak
 Effektivt filtersystem m/ mekanisk filterrengjøring.  

1,8 m2 flate  
 Brukervennlig EASY-Operation konsept

Kampanjepris 

69 900,–
priser er ekskl. mva

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt feiemaskin for bruk både ute og inne  
KM 70/20 C 2SB - 1.517-107.0

Kompakt og hendig manuell feiemaskin. Drift på begge hjul  
sørger for jevnt resultat og enkel manøvrering. Ideell for  
bensinstasjoner, butikker og mindre lagre mm.  
Leveres med 2 sidebørster. 

 Justerbart skyvehåndtak
 Stor avfallsbeholder med praktisk bærehåndtak  
 Støvfilter som renser avtrekksluften

Kampanjepris 

6 990,–
priser er ekskl. mva

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt feiemaskin for bruk både ute og inne 
KM 70/20 C - 1.517-106.0

Praktisk og svært effektivt alternativ til manuell feiing. 
Luftstrømkontroll og fint støvfilter sørger for så og si støvfri feiing. 
Kan anvendes på forskjellige typer overflater. Fuktsikre børster.

 Hovedbørsten drives av begge hjulene
 Justerbart skyvehåndtak  
 Stor 20 L avfallsbeholder

Kampanjepris 

5 990,– 
priser er ekskl. mva

Gulvvaskemaskin 
Kraftig maskin med høy ytelse og avansert utstyr
BD 50/55 W Bp Pack - 1.127-063.0

Denne gulvvaskemaskinen har børstehode med 51 cm arbeids-
bredde, tanker for rent og skittent vann på 55 liter  
og vedlikeholdsfritt batteri (115 Ah).  
Rengjør opptil 2000 m² i timen.

 Justerbar børstehode i aluminium 
 2 hjulstrekk med fire hjul 
 Lettfattelig betjening

Kampanjepris 

59 900,–
priser er ekskl. mva

Sitte-på-gulvvaskemaskin 
Kompakt, robust og svært brukervennlig   
B 110 R Bp Pack - 1.161-423.0

Pålitelig sitte-på gulvvaskemaskin med vedlikeholdsfrie batterier, 
integrert batterilader, Tids- og kostnadsbesparende sidebørste  
og Dose doseringssystem for rengjøringsmiddel.  

 Integrert feieenhet i børsteholder
 Områdeytelse: 5100 m2/time.
 Høydejusterbart sete

Kampanjepris 

199 000,–
priser er ekskl. mva

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt feiemaskin for større arealer 
KM 85/50 W Bp Pack - 1.351-117.0

Kärcher KM 85/50 W Bp Pack en batteri-drevtet feiemaskin med 
høy ytelse. Drift på hjul både fremover og bakover samt flytende 
hovedbørste og store hjul optimaliserer resultatet og komforten. 

 Stort flate filter på hele 2,3 m²
 Mulig å kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm)  
 Sidbørste og hovedbørste kan enkelt slås av

Kampanjepris 

69 900,–
priser er ekskl. mva



You make a difference!

KRAFTDYSER
Våre kraftdyser kombinerer fordelene med punktstråle med jevn strøm. Ved å rotere 
rundt sin egen akse ved 4000 rpm, får vannstrømmen stor rengjøringskraft samtidig  
som den dekker et stort område.

SERVOKONTROLL
Våre høytrykksvaskere er et godt eksempel på dette. Deres innovative teknologi gir  
deg maksimal komfort, og vannvolumet og arbeidstrykket kan styres ved hjelp av  
servokontroll direkte på høytrykksvaskerens sprøytepistol. Alt etter behov, uten  
forstyrrelser og svært komfortabelt.

HEMMELIGHETEN  
LIGGER I DETALJENE.
Vi skiller ikke mellom maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler for at du skal kunne oppnå 
perfekte rengjøringsresultater. Alt vi utvikler og produserer er skreddersydd til dine behov, 
ned til minste detalj.

EASY!Force
Uanstrengt i stedet for slitsomt. Høytrykkspistolen EASY!Force bruker rekylkraften  
fra høytrykkstrålen til å redusere brukerens holdekraft til et minimum. 

INNO SKUMSETT 
2.112-008.0

SKUMLANSE 
ADVANCED 025 
2.112-017.0

LANSE FOR TAKRENNE- 
RENGJØRING 
2.112-015.0

FLATFILTER (PES)
6.906-123.0

TURBODYSE, STOR, 045 
4.114-042.0

RØRRENGJØRINGS- 
SLANGE, 20 M 
6.110-049.0

HØYTRYKKSSLANGE  
10 M, DN 6 
6.110-035.0

WR 50 UGRESSFJERNER 
2.114-013.0

ROTERENDE VASKE-
BØRSTE 
4.113-004.0 

FR 30 OVERFLATE- 
VASKER 
2.111-011.0

UTSTYR OG TILBEHØR.
Få mest mulig ut av Kärchers rengjøringsmaskiner med riktig tilbehør. Det omfattende utvalget  
av spesialdesignet tilbehør muliggjør optimal bruk av maskinen. Dette sikrer at du kan fullføre  
rengjøringsoppgavene så effektivt som mulig og ha nok tid til å fokusere på kjerneoppgavene dine.

EASY!Lock
Med våre patenterte EASY!Lock hurtigkoblinger går av- og påkobling fem  
ganger raskere sammenlignet med ordinære skrutilkoblinger uten at det  
går på bekostning av kvalitet og holdbarhet.

ROTOJETDYSER
Våre rotojetdyser kombinerer fordelene med punktstråle med jevn strøm. Ved å rotere 
rundt sin egen akse ved 4000 rpm, får vannstrømmen stor rengjøringskraft samtidig  
som den dekker et stort område.

SERVOKONTROLL
Våre høytrykksvaskere er et godt eksempel på dette. Deres innovative teknologi gir  
deg maksimal komfort, og vannvolumet og arbeidstrykket kan styres ved hjelp av  
servokontroll direkte på høytrykksvaskerens sprøytepistol. Alt etter behov, uten  
forstyrrelser og svært komfortabelt.

HEMMELIGHETEN  
LIGGER I DETALJENE.
Vi skiller ikke mellom maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler for at du skal kunne oppnå 
perfekte rengjøringsresultater. Alt vi utvikler og produserer er skreddersydd til dine behov, 
ned til minste detalj.

EASY!Force
Uanstrengt i stedet for slitsomt. Høytrykkspistolen EASY!Force bruker rekylkraften  
fra høytrykkstrålen til å redusere brukerens holdekraft til et minimum. 

INNO SKUMSETT 
2.112-008.0

SKUMLANSE 
ADVANCED 025 
2.112-017.0

LANSE FOR TAKRENNE- 
RENGJØRING 
2.112-015.0

FLATFILTER (PES)
6.906-123.0

TURBODYSE, STOR, 045 
4.114-042.0

RØRRENGJØRINGS- 
SLANGE, 20 M 
6.110-049.0

HØYTRYKKSSLANGE  
10 M, DN 6 
6.110-035.0

WR 50 UGRESSFJERNER 
2.114-013.0

ROTERENDE VASKE-
BØRSTE 
4.113-004.0 

FR 30 OVERFLATE- 
VASKER 
2.111-011.0

UTSTYR OG TILBEHØR.
Få mest mulig ut av Kärchers rengjøringsmaskiner med riktig tilbehør. Det omfattende utvalget  
av spesialdesignet tilbehør muliggjør optimal bruk av maskinen. Dette sikrer at du kan fullføre  
rengjøringsoppgavene så effektivt som mulig og ha nok tid til å fokusere på kjerneoppgavene dine.

EASY!Lock
Med våre patenterte EASY!Lock hurtigkoblinger går av- og påkobling fem  
ganger raskere sammenlignet med ordinære skrutilkoblinger uten at det  
går på bekostning av kvalitet og holdbarhet.

GULVVASKEMASKINER

  Produkt BD 50/55 W Bp Pack 115 Ah B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75

Artikkelnummer 1.127-063.0 1.161-423.0

Arbeidsbredde, børste mm 510 750

Arbeidsbredde, oppsuging mm 850 950

Nominell inngangseffekt W ? opp til 2350

Batteri V 24 24

Tankkapasitet rent-/skittentvann L 55/55 110 / 110

Teoretisk kapasitet m2 2550 Maks 5100

Vekt med utstyr kg 168,5 521,4

Mål (LxBxH) mm 1328 x 610 x 1073 1695x 975 x 1315

FEIEMASKINER

Produkt KM 85/50 W Bp Pack KM 75/40 W Bp Pack KM 70/20 C 2SB KM 70/20 C

Artikkelnummer 1.351-117.0 1.049-207.0 1.517-107.0 1.517-106.0

Drift Elektrisk motor Elektrisk motor Manuell Manuell

Motoreffekt V/W 24 / 912 24 / 400

Drivkraft V/kw

Teoretisk kapasitet m2/time 3825 3375 3680 2800

Arbeidsbredde mm 615 550 480 480

Arbeidsbredde m/1 sidebørste mm 850 750 700 700

Arbeidsbredde m/2 sidebørste mm 1055 920

Beholderkapasitet L 50 40 42/20 42/20

Stigningskapasitet % 15 12

Kjørehastighet km/t 4,5 4,5

Filterflate m2 2,3 1,8

Vekt med utstyr kg 226 125 23 23

Mål (LxBxH) mm 1550 x 1100 x 1066 1430 x 750 x 1190 1300 x 765 x 1035 1300 x 765 x 1035

VÅT- OG TØRRSTØVSUGER

Produkt NT 611 Eco K (LV) (8) NT 30/1 Tact L

Artikkelnummer 1.146-209.0 1.148-201.0

Strømforsyning Ph/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Luftmengde L/s 57 74

Vakuum mbar/kPa 235 / 23,5 273 / 27,3

Beholderkapasitet L 55 30

Maks effekt W 2350 1380

Lydnivå db (A) 63 69

Vekt uten tilbehør Kg 23 13,5

Mål (LxBxH) mm 570 x 430 x 860 560 x 370 x 580

HØYTRYKKSVASKERE

Produkt HDS 10/20 4M HDS 5/13 UX HD 5/15 CX

Artikkelnummer 1.071-901.0  1.064-909.0 1.520-935.0

Strømforsyning Ph/V/Hz 3 / 400 / 50 1 / 230 / 50 1 / 230 / 50

Vannmengde L/time 500 - 1000 500 500

Arbeidstrykk Bar/Mpa 30-200 / 3-20 125 / 12,5 150 / 15

Maks. tilførselstemp. C° 155 80

Effekt KW 7,8 2,6 2,8

Drivstofftank L 25 6,5

Vekt m. utstyr Kg 168 71 28,1

Mål (LxBxH) mm 1330x750x1060 618 x 1163 x 994 380 x 370 x 930

TEKNISK DATA



DU HAR 
OPPGAVEN, 
VI HAR 
LØSNINGEN. 

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

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer

KONTAKT OSS


