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KJEMISPRØYTER



I RUSTFRITT STÅL GLORIA PRODUKTER
Sprøyter med beholder i rustfritt stål for påføring av 
høy alkalisk kjemi og petrostoff (ikke surt middel) og  
tynt flytende smøreolje. Enhetene kan benyttes  etter 
en trykksetting av beholderen med 3-7 bars trykk.  
Alle enhetene er utstyrt med en sikkerhetsventil kalibrert 
til maksimalt 7 bar. Det anbefales å trykksette beholderen 
igjen når 4/5 av innholdet er sprøytet ut.  

Mobil kjemisprøyte i rustfritt 
stål AISI 304, med 40 l beholder-
kapasitet og to hjul, utstyrt med 
nivåmåler, antispruttrakt, 7,5 m 
spiralslange, sprøytepistol og lanse 
med munnstykke. 

Art.nr: 9.549-961.0

Mobil kjemisprøyte i rustfritt 
stål AISI 304, med 24 l beholder-
kapasitet og to hjul, utstyrt med 
nivåmåler, antispruttrakt, 7,5 m 
spiralslange, sprøytepistol og lanse 
med munnstykke.

Art.nr: 9.549-960.0 

Bærbar kjemisprøyte i rustfritt 
stål AISI 304, med 16 l beholder-
kapasitet, utstyrt med nivåmåler, 
antispruttrakt, 7,5 m spiralslange, 
sprøytepistol og lanse med 
munnstykke.   

Art.nr: 9.549-959.0

GLORIA 505 TK Profline
Bærbar kjemisprøyte i rustfritt stål med 5 
l beholder kapasitet, 1,35 m slange. Olje-
bestandig tetning. Driftstrykk 4-6 bar.

Art.nr: 9.549-082.0

GLORIA CleanMaster EXTREME EX 100
Håndholdt trykksprayer med 1 l  beholder kapasitet. 
Resistent mot olje, bensin, alkohol og organiske 
oppløsnings midler.
Driftstrykk 3 bar.

Art.nr: 9.549-073.0

GLORIA CM PERFORMENCE PF 12
Håndholdt trykksprayer med 1,25 l  beholder 
kapasitet.
Bruksområde sur væske/syre.
Driftstrykk 3 bar.

Art.nr: 9.549-072.0

GLORIA CM PERFORMENCE PF 50
Håndholdt trykksprayer med  
5 l  beholder kapasitet.
Bruksområde høy alkaliske og surevesker..
Driftstrykk 3 bar.

Art.nr: 9.549-071.0

Kampanjepris 
kr 4.222,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 5.020,-
ekskl. mva

Kampanjepris  
kr 7.365,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 2.611,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 452,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 1.119,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 3.119,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 403,-
ekskl. mva
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GLORIA 510 TK Profline
Bærbar kjemisprøyte i rustfritt stål med 10 l 
beholder kapasitet, 1,35 m slange.
Oljebestandig tetning. Driftstrykk 4-6 bar.

Art.nr: 9.549-083.0



Mobil kjemisprøyte i lakkert stål, med 
40 l beholder-kapasitet og to hjul, 
utstyrt med nivåmåler, antisprut-
trakt, 7,5 m spiralslange, sprøytepis-
tol og lanse med munnstykke. 

Art.nr: 9.549-958.0

Mobil kjemisprøyte i lakkert stål, med 
24 l beholder-kapasitet og to hjul, 
utstyrt med nivåmåler, antisprut-
trakt, 7,5 m spiralslange, sprøytepis-
tol og lanse med munnstykke.

Art.nr: 9.549-957.0 

Bærbar kjemisprøyte i lakkert stål, 
med 16 l beholder-kapasitet, utstyrt 
med nivåmåler, antispruttrakt, 7,5 m 
spiralslange, sprøytepistol og lanse 
med munnstykke.   

Art.nr: 9.549-956.0

GLORIA fine sprayer PRO 05
Håndholdt trykksprayer med 0,5 l  beholder 
kapasitet. Dobbelt  
virkende trigger. Bruksområde avfetting/ 
microkjemi.

Art.nr: 9.549-076.0

GLORIA PRO 100
Håndholdt trykksprayer med 1 l 
 beholder kapasitet.
Bruksområde petrokjemi/alkaliske
Driftstrykk 3 bar.

Art.nr: 9.549-075.0

GLORIA PRO 5
Håndholdt trykksprayer med 5 l 
 beholder kapasitet.
Bruksområde oljebestandige tetning 
Driftstrykk 3 bar.

Art.nr: 9.549-080.0

GLORIA fine sprayer PRO 10
Håndholdt trykksprayer med 1,0 l  beholder 
kapasitet. Dobbelt  
virkende trigger.
Bruksområde avfetting/ microkjemi.

Art.nr: 9.549-077.0

GLORIA sprayer type 89
Håndholdt trykksprayer med 1 l  beholder 
kapasitet.
Bruksområde petrokjemi/alkaliske
Driftstrykk 3 bar.

Art.nr: 9.549-074.0

I LAKKERT STÅL 
Sprøyter med beholder i lakkert stål for påføring av 
petrobaserte stoffer og tyntflytende smøreolje.  Enhetene 
kan benyttes etter en trykksetting av beholderen med   
3-7 bars trykk. Alle enhetene er utstyrt med en sikker-
hetsventil kalibrert til maksimalt 7 bar. Det anbefales 
å trykksette beholderen igjen når 4/5 av innholdet er 
sprøytet ut.  

Kampanjepris 
kr 2.300,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 93,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 323,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 498,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 99,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 497,-
ekskl. mva

Kampanjepris 
kr 2.535,-
ekskl. mva

Kampanjepris  
kr 4.245,-
ekskl. mva
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KJEMI

Kärcher Bilshampo 5 l er et 
konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel 
med voks. Middelet er fremstilt av 
høykvalitetsstoffer. Rengjøring av 
harde lakkerte flater på biler, lastebiler, 
motorsykler etc. 
Art.nr: 9.550-383.0 
kr 205,-

Kärcher felgrens 1 l er et 
spesialmiddel for avoksydering og 
fjerning av bremsestøv. Middelet er 
fremstilt av høykvalietsstoffer. Testet for 
norske forhold. Kärcher felgrens brukes til 
manuell rengjøring av felg. 
Art.nr: 9.550-382.0
kr 75,-

Kärcher Avfetting Pluss 1 l er en 
bruksklar løsning for fjerning av 
veisalt, olje, fett-, tjære- og 
asfaltflekker. Avfettingen skader ikke 
metall, lakk eller gummi. Sprayes på 
med lavtrykkssprøyte og spyles av 
med vann etter 2 - 3 minutter. 
Art.nr: 9.550-380.0
kr 80

Olje- og fettløser eco!efficiency, konsentrat RM 31 ASF
Høykonsentrat som fjerner de sterkeste forurensninger av olje, fett, 
tjære og sot. Ekstra drøy i bruk.
6.295-646.0 (2,5 l x 4) kr 266,-
6.295-647.0 (10 l) kr 839,-
6.295-648.0 (20 l) kr 1.451,-
6.295-649.0 (200l) kr 7.783,-

Fasadevask RM 55
Kraftig flytende konsentrat for bruk med høytrykksvasker. Benyttes på 
resistente belegg og flekker av fett og olje. Skånsom mot overflaten.
6.295-090.0 (10 l) kr 877,-
6.295-411.0 (20 l) kr 1.252,-

Kärcher Autoshampo
Autoshampo er et høykonsentrert for- og 
hovevaskemiddel spesielt utviklet for bruk i 
bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg og 
høytrykksvaskere.
9.549-933.0 (25 l) kr 1.115,-
9.549-934.0 (200 l) kr 7.880,-

Kärcher Mikro ekstra
Kärcher Micro ekstra er en ekstra kraftig og effektiv mikroemulsjon for 
fjerning av tyngre smussdannelser. 
9.549-941.0 (25 l) kr 1.020,-
9.549-942.0 (200 l) kr 7.574,-

Kärcher Forvask Bio +
 er et alkalisk forvask-/avfettingsmiddel 
uten løsemiddel tilsetninger spesielt ut-
viklet for bruk i bilvaskemaskiner, lav-
trykksanlegg og høytrykksvaskere.
9.550-949.0 (25 l) kr 1.021,-
9.549-949.0 (200 l) kr 8.007,-

Kärcher Høytrykksvask
Kärchers høytrykksvask er et konsentrert 
rengjøringsmiddel.
9.549-937.0 (25 l) kr 6693,-
9.549-938.0 (200 l) kr 5.020,-

Kärcher Avfetting
Kärcher avfetting er en bruksklar løsning for fjer-
ning av veisalt, olje, fett-, tjære- og asfaltflekker. 
Avfettingen skader ikke metall, lakk eller gummi.
9.549-943.0 (25 l) kr 1.051,-
9.549-944.0 (200 l) kr 7.848,-

Kärcher Bilshampo
Bilshampo er et konsentrert alkalisk  
rengjøringsmiddel med voks.  
Middelet er fremstilt av høykvalitetsstoffer.
9.549-935.0 (25 l) kr 734,-
9.549-936.0 (200 l) kr 5.601,-

Vask av kjøretøy - aktivrens eco!efficiency RM 81
Skånsom konsentrat for høytrykksrengjøring av sterke forurensninger 
fra olje, fett og mineraler. Egnet for vask av kjøretøy.
6.295-642.0 (2,5 l) kr 314,-
6.295-643.0 (10 l) kr 1.066,-
6.295-644.0 (20 l) kr 1.950,-
6.295-645.0 (200 l) kr 11.570,-

Kärcher felgerens pro xtrem purple 1 l er et 
spesialmiddel for avoksydering og fjerning av bremsestøv. 
Middelet er fremstilt av høykvalietsstoffer. 
Art.nr: 9.549-070.0 
kr 129,-

Kärcher AS Norge

Stanseveien 31 
0976 Oslo

Postboks 114, Grorud 
0905 Oslo

Tlf: 24 17 77 00 
Fax: 24 17 77 01 
E-post: karcher@karcher.no 
 

 
 

Med forbehold om trykkfeil. 
Alle priser er eksklusive mva.

NYHET!


