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Professional | Kampanjeavis - gyldig til og med 31.07.2017.
Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

Nyhet! BD 30/4 C s.2

Nyhet! BR 30/4 bp pack s.3

Nyhet! BR 45/22 s.7

Nyhet! BD 50/70 R s.10

Nyhet! BD 200 R s.12

NYHET!



2 Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

NYHETEN BD 30/4 C

BD 30/4 C Bp Pack

Arbeidsbredde 280 mm

Beholder 4/4 liter (rent-/skittenvann)

Vekt 20 kg

Driftstid 60 min.

Art nr. 1.783-230.0

Den svært kompakte og fleksible maskinen med litium-

Ionbatteri og diskbørste rengjør små arealer på veldig 

kort tid. Maskinen er alltid klar til bruk og gir et perfekt 

rengjøringsresultat uten store anstrengelser. Enkel lagring 

og transport både i bil og over hindringer. Komfortabel 

bruk takket være justerbart håndtak og redusert støynivå 

i eco!efficiency modus. Maskinen rengjør og suger opp 

vann ved arbeidsretning både fremover og bakover.

Sammenleggbart håndtak sammen med den kompakte 

størrelsen gjør maskinen enkel å transportere og 

lagre.

Den kompakte størrelsen gjør maskinen svært enkel å 

operere og lett å forsere trapper og hindringer med. 

Avtakbar tank for rask og enkel fylling og tømming. 

Enkel å rengjøre. 

Vedlikeholdsfritt litium-Ionbatteri med lang leve- og 

batteritid (1 time driftstid og ubegrenset antall 

ladesykluser). 

Parabolisk nal montert direkte bak børstehodet. 

Roterer automatisk opp til 180º.  

Eco!efficiencysystem reduserer støynivået (<70dB) og 

forlenger driftstid per lading. 

Fordeler med nye BD 30/4 C Bp pack

Pris fra  
kr 15.990,-
ekskl. mva
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Den nye BR 30/4 C Bp pack kommer med 36V Litium-ion 

batteri som gir lang driftstid, kort ladetid og lav vekt. 

Maskinen passer perfekt for små områder og til 

hasteoppgaver.

BR 30/4 C Adv

Arbeidsbredde 300 mm

Beholdere 4+4 liter

Maks kapasitet 200 m2/t

Inkl. sugerør for områder som er vanskelige å nå

Inkl. vaskebørste og mikrofiberbørste

Art nr. 1.783-213.0

Teppekit
For grundig rengjøring av 
kortbustet teppe.
Art nr. 2.642-663.0

Br 30/4 C BP Pack

Arbeidsbredde 300 mm

Beholdere 4 liter

Vekt 14 kg

Driftstid 30-35 min.

Ladetid 60 min.

Art nr. 1.783-225.0

Inkludert i pakken
Rød vaskebørste,
microfiberbørste og 
støvsugerrør.

BR 30/4 C Adv
Et innovativt alternativ til bøtte og klut som er ideell 

for arealer fra 20 m² og oppover.  Egner seg for mindre 

butikker, kontorer og steder det normalt er vanskelig å 

komme til. BR 30/4 C Adv leveres med sugeslange og 

rør som gjør at du kommer til på de ekstra vanskelige 

områdene. Den kompakte maskinen leveres med 

microfiberbørste og standardbørste.

KOMPAKTE GULVVASKEMASKINER

NYHET!

Pris fra  
kr 11.990,-
ekskl. mva
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Tilbehør
Art.nr. Beskrivelse

Børste, hvit 4.037-036.0 myk

Børste, rød 4.037-031.0 medium, standard

Børste, orange 4.037-037.0 lang/kort

Børste, grønn 4.037-038.0 hard

Børste, svart 4.037-039.0 svært hard

Valsepadaksel 4.762-009.0

Valsepads på hylse, gul 6.369-053.0 myk

Valsepads på hylse, rød 6.369-047.0 medium

Valsepads på hylse, grønn 6.369-052.0 hard

Mikrofibervalse 4.037-066.0

Nalsett, standard 4.037-035.0 oljeresistent, polyuretan

Påfyllingsslange 6.680-124.0 

BR 35/12 C

Arbeidsbredde 350 mm

Beholdere 12 liter

Maks kapasitet 1.400 m2/t

Art nr. 1.783-450.0

BR 35/12 C
Med innovativ styring og lav vekt er BR 35/12 C en ekstremt 

smidig og mobil maskin. Børstehodet kan svinges 200° i begge 

retninger, og vasker bakover, helt inntil vegger, i kroker, og 

rundt hjørner. Høydejusterbart ratt gjør at operatøren kan 

tilpasse maskinen for ideell arbeidsstilling. Integrert feiekasse 

samler opp småstein, løv og flis. Maskinen er utstyrt med 

eco!efficiencyfunksjon som øker driftstiden med 35 %, og 

senker lydnivået med 40 %. Batteriteknologien gir hele 1,5 t 

driftstid, og kun 3 timers ladetid. Det er enkelt å vedlikeholde 

maskinen, og skifte børster uten bruk av verktøy.

KOMPAKTE GULVVASKEMASKINER

MED VALSEBØRSTE

Pris fra  
kr 24.900,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 500,- 
ekskl. mva i 60 mnd
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BD 38/12 C

Arbeidsbredde 380 mm

Beholdere 12 liter

Maks kapasitet 1.520 m2/t

Art nr. 1.783-430.0

Maskinen leveres med vedlikeholdsfrie litium-ion batterier. 

Levetiden er tre ganger lengre enn vanlige batterier. 

Klattlading gjør ingen skade på batteriene. Fullt oppladet 

på tre timer, halvfullt på en time.

BD 38/12 C
BD 38/12 C er diskversjonen av Kärcher sin suksessmaskin 

BR 35/12 C. Maskinen er meget smidig, og rengjør effektivt 

på små og møblerte områder. Den har hurtiglading og litium-

ion batteri med mange ganger lengre levetid enn vanlige 

batterier. Sammenlignet med konkurrerende maskiner, er den 

svært kompakt, og lett å håndtere under transport i bil eller 

over dørterskler og trappetrinn. Opererer med kun 62 dB i 

eco!efficiency innstilling, noe som gjør maskinen velegnet i 

lydsensitive områder. BD 38/12 C er utstyrt med roterende 

nal som følger etter børsten, selv i krappe svinger.

KOMPAKTE GULVVASKEMASKINER

MED DISKBØRSTE

Pris fra  
kr 24.900,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 500,- 
ekskl. mva i 60 mnd
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GÅ-BAK GULVVASKEMASKINER

 BR 45/22 C

Arbeidsbredde 45 mm

Beholder 22 liter

Vekt 55 kg

Driftstid 2 timer

Art nr. 1.783-465.0

Effektiv og smidig rengjøring av svært små og trange 
områder takket være kompakt design og 200 ° vendbart 
børstehode. Forfeiefunksjon som samler opp mindre 
partikler. 100% utnyttelse av arbeidsbredde på børste 
også i kurver. Vasker like godt begge veier. Svært lett og 
kompakt design, kun 55kg. Lett å transportere og lagre 
med sammenleggbart håndtak. Lithium-ion-batteri med 
lang levetid og driftstid.

Enkelt og brukervennlig kontrollpanel, justerbar 

vannmengde.

Rollerbørste kommer lett ut. Det er enkelt å bytte.Trykk på den mørkegrå knappen for å ta av 

rollerbørsten.

Fargekoding for enklere vedlikehold og service. Enkel å tømme. Kompakt design. Enkel å transportere i bil.

Fordeler med nye BR 45/22

NYHET!
Pris fra  
kr 39.900,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 800,-  
ekskl. mva i 60 mnd
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GÅ-BAK GULVVASKEMASKINER

BD 43/25 C Bp 

Arbeidsbredde 430 mm

Beholder 25 liter

Maks kapasitet 1720 m2/t

Art nr. 1.515-400.0

Den nye kompakte gulvvaskemaskinen BD 43/25 C dekker 

alle kundens grunnleggende rengjøringsbehov. Maskinen 

er meget brukervennlig grunnet kompakt størrelse med 

god oversikt og høy smidighet. Den har også en smart 

programvelger. Disse elementene i kombinasjon med god 

kapasitet gjør at denne maskinen er meget effektiv for 

rengjøring av arealer på 200-800 m².

Enkelt og brukervennlig kontrollpanel, hvor man kan 

velge mellom tre forskjellige vaskeprogram.

Maskinen har svært god batterikapasitet, og det er 

enkelt å bytte ut batteriene dersom dette noen gang 

skulle bli aktuelt.

Håndtaket for løfting eller senking av nalen, er plas-

sert innen god rekkevidde for brukeren.

Traktformet hull for sikker og komfortabel fylling av 

ferskvannstanken selv med bøtte.

Diskstørrelsen på børsten er 43 cm. 2-tanksystem hvor skittenvannstanken enkelt kan 

løftes av og tømmes. 

Fordeler med nye BD 43/25 C Bp

7

Pris fra  
kr 28.790,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 579,-  
ekskl. mva i 60 mnd



8 Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

Kärchers gå-bak gulvvaskemaskiner er innovative maskiner med drift både fremover og bakover, samt ergonomisk håndtak 

som gjør dem enkle å manøvrere. Dette er svært robuste maskiner i slagfast materiale Med KIK-systemet får du maskiner som 

kan tilpasses ulike brukere, slik at alle får både enkel igangsetting og enkle arbeidsforhold. Nalgummien kan skiftes uten bruk 

av verktøy. Alle maskinene er konfigurerbare, men leveres standard i Norge med vedlikeholdsfrie batterier, integrert lader, 

tankvaskesystem, sugenal og hurtigfylling av rentvann.

Enkel oppstart
Koble til vannslangen med  
hurtigkobling, og fyll opp. Vannet 
stenges automatisk når tanken er 
full.

Automatisk rengjøring av 
skittenvannstank
B 40 W er den første maskinen  
i verden med innebygget 
tankren gjøringssystem.

Sugenal
Sugenalen på gulvvaskemaskinene 
er meget enkel å justere for optimal 
ytelse.

Forfeiefunksjon
Aggregat med rullebørstevalser og 
oppsamlingsbeholder for større 
rusk, spon, grus o.l.

Homebase kit
En oppbevaringsboks gir enkel 
tilgang til utstyret man bruker 
ofte.

GÅ-BAK GULVVASKEMASKINER

Tørr jord og sand fungerer som sandpapir, og 

kan gjøre stor skade på både gulv og tekstiler. Et 

enkelt sandkorn kan ha hele 32 skjæresider! Med 

daglig rengjøring reduserer du mengden av tørr 

jord og sand samt øker holdbarheten på gulvet. 

Visste du at...

B 60 W

Arbeidsbredde 550-750 mm

Maks kapasitet 2.600 m2/t

Vanntanker 60 l

Art nr. 1.384-020.2

Kärchers gulvvaskemaskiner har vunnet utallige 

innovasjonspriser for sin brukervennlighet, 

som blant annet kommer til uttrykk med 

nøkkelfunksjonen og et asymmetrisk design. 

Dette sikrer at brukeren hele tiden kan se 

børstehodets fulle bredde.

B 40 W

Arbeidsbredde Disk/Roller 
430-510/450-550 mm

Maks kapasitet 2.200 m2/t

Vanntanker 40 l

Art nr. 1.533-210.2

Pris fra  
kr 44.900,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 75.900,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 900,-
ekskl. mva i 60 mnd

Leiefinansiering

kr 1.459,-
ekskl. mva i 60 mndInnovasjon
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STÅ-PÅ GULVVASKEMASKINER

B 95 RS

Arbeidsbredde 750 mm

Maks kapasitet 3.075 m2/t

Vanntanker 95 l

Art nr. 1.006-200.2

Brukervennlig og ergonomisk 
utformet
n Stor tank på 95 liter
n God arbeidsbredde

n To-tanksystem
n Auto-fyll funksjon
n Liten svingradius

Stå-på gulvvaskemaskinene er lette å 

manøvrere, ergonomisk utformet og meget 

effektive. I tillegg er de stillegående og 

miljøvennlige. Den lille svingradiusen gjør 

det  enkelt å rengjøre smale og mindre 

tilgjengelige områder. Maskinene egner seg 

spesielt for kjøpesentre, sykehus, butikker, 

skoler, m.m.

Svært effektiv og manøvrerbar stå-på-

gulvvaskemaskin. 51 cm arb.bredde og 40 

L tank. Kärchers stå-på-gulvvaskemaskin 

BR 55/40 RS er like lett å manøvrere 

som en gå-bak-gulvvaskemaskin, og like 

effektiv som en sitte-på-gulvvaskemaskin. 

BR 55/40 RS er ideell for mellomstore til 

store arealer, og passer spesielt godt for 

dagligvarebransjen, kjøpesentre, sykehus, og 

offentlig vedlikehold.

Kompakte B 95 RS kombinerer 

manøvrerbarheten til en gå-bak maskin, 

og hastigheten til en sitte-på maskin. 

Den lille svingradiusen gjør at maskinen 

har høy dekningsgrad, også i vanskelige 

områder. Den batteridrevne maskinen har 

en arbeidsbredde på 65 eller 75 cm, og kan 

utstyres med enten en valsebørste (inkudert 

feiefunksjon og derfor ideell for strukturerte 

gulv), eller en diskbørste (for glatte gulv).

BD 50/40 RS - Disk

Arbeidsbredde 508 mm

Maks kapasitet 2.200 m2/t

Vanntanker 40 l

Art nr. 1.533-170.0

PAD-holder (D51) 
Art nr. 8.600-041.0

BR 55/40 RS - Roller

Arbeidsbredde 550 mm

Maks kapasitet 2.350 m2/t

Vanntanker 40 l

Art nr. 1.533-172.0

Pris fra  
kr 79.900,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 86.990,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 1.537,-
ekskl. mva i 60 mnd

Leiefinansiering

kr 1.672,-
ekskl. mva i 60 mnd

STÅ-PÅ GULVVASKEMASKIN DISK

STÅ-PÅ GULVVASKEMASKIN ROLLER

STÅ-PÅ GULVVASKEMASKIN KOMPAKT
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 BD 50/70 R

Arbeidsbredde 510 mm

Beholder 70/75 liter

Maks kapasitet 2500 m2/t

Art nr. 1.161-072.0

BD 50/70 R Classic er vårt alternativ innen mikro ride-on 

klasse. Det er et utmerket alternativ for kunder som 

verdsetter produktiviteten av en ride-on til en pris på en 

gå-bak. Høy manøvrerbarhet med kun 1,6 m svingradius 

og en god oversikt over området som skal rengjøres. 

Enkel å betjene - ingen trening er nødvendig: 

selvforklarende symboler for å unngå driftsfeil. Manuelt 

rengjøringsutstyr er alltid innen rekkevidde når det 

trengs.

Pris fra  
kr 74.900,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 1.438,-  
ekskl. mva i 60 mnd

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER

NYHET!

Manuelt rengjøringsutstyr er alltid innen 
rekkevidde når det trengs

Stort utvalg av tilbehør. Komfortabelt sete gir mulighet for 
å jobbe i lenger perioder. Alle 
driftselement er lett å nå
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Lett tilgjengelig
Batterirommet er praktisk 
plassert under setet, og det 
er bare å vippe opp dekselet 
for å lade opp batteriene. 
Dette gir et optimalt tyngde- 
punkt på maskinen.

Lang levetid
Flatefilteret tåler fukt, og har 
lenger levetid fordi det ikke 
utsettes for råte.

Enkel betjening
Basisfunksjonene styres via 
EASY-bryteren. Innstillingene 
programmeres i diplayet, og 
den viktigste informasjonen 
hentes frem. 

Ekstremt manøvrerbar
På grunn av den meget korte 
og smale konstruksjonen er  
maskinen svært lett å 
manøvrere, til tross for det 
store tankvolumet.

Skift på et blunk 
Det er enkelt å skifte 
valsebørstene uten bruk av 
verktøy, og heller ingen 
smådeler som kan gå lett 
tapt.

Med feiefunksjon
Børstehodene på R-serien 
kan skure og feie i én 
arbeidsgang, unngår partikler 
i oppsugingssystemet, og 
rengjøringskvaliteten økes.

B 90 R

Arbeidsbredde 750 mm (avhengig av aggregat)

Maks kapasitet 4.500 m2/t

Vanntanker 90 l

Inklusive børstehoder, batteripakke, sugenal og 
lader

Art nr. 1.161-307.0

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER

Kjør maskinen istedenfor å skyve den. Sitte-på-

modellene gir økt produktivitet ved rengjøring av 

mellomstore og store områder. Fås i ulike versjoner, 

f. eks. med diskbørste eller rollerbørste med 

forfeiefunksjon.

B 150 R leveres i versjonene standard og 

advanced. Standardversjonen har smart nøkkel-

system med fargedisplay, automatisk vannfyl-

ling av rentvannstank, renspyling av skitten-

vannstank, og kjemidosering. Utskiftbare 

børstehoder sørger for suveren fleksibilitet. 

Maskinen har mulighet for forhåndsprogram-

mering av tre vaskeprogram, i tillegg til 

eco!efficiency-innstilling som sørger for at 

maskinen vasker meget stillegående og øker 

driftstiden med opptil 40 %. 

Advanced-versjonen har i tillegg til alle stand-

ardfunksjonene, mulighet for renspyling av skit-

tenvannstanken med vann fra rentvannstanken. 

Drift på alle hjul (AWD) sørger for optimalt 

feste på alle underlag,  og gjør at maskinen 

klarer stigninger opptil 25 %. Maksimal has-

tighet er 10 km/t. Begge modeller kan utstyres 

med sidebørster, varsellampe og feste/holder 

for feiekost eller moppestativ. 

B 150 R

Arbeidsbredde 900 mm

Maks 6.300 m2/t

Vanntanker 150 l

Art nr. 1.246-020.2

Pris på 
forespørsel 

Pris fra  
kr 94.900,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 1.824,- 
ekskl. mva i 60 mnd
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B 200 R leveres i versjonene standard og advanced. Standardversjonen har smart nøkkelsystem med fargedisplay, 
automatisk vannfylling av rentvannstank, renspyling av skittenvannstank, og kjemidosering. Utskiftbare børstehoder 
sørger for suveren fleksibilitet. Maskinen har mulighet for forhåndsprogrammering av tre vaskeprogram, i tillegg til 
eco!efficiencyinnstilling som sørger for at maskinen vasker meget stillegående og øker driftstiden med opptil 40 %.

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER

B 200 R

Arbeidsbredde 900 mm

Maks 6300 m2/t

Vanntanker 200 l

Art nr. 1.246-200.2

NYHET! Pris på 
forespørsel 
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B 250 R

Arbeidsbredde 1.200 mm

Maks kapasitet 7.200 m2/t

Vanntanker 250 l

Art nr. 1.480-231.0

Takbøyle for sikkerhet. 
Ekstrautstyr.

Enkelt bytte av børste
uten bruk av verktøy.

Basisfunksjonene styres 
via EASY-bryteren. Inn- 
stillingene programmeres i  
displayet, og den viktigste 
informasjonen hentes frem. 

DOSE kjemisystem gir 
økonomiske fordeler, og 
sparer miljøet.  
Ekstrautstyr.

Fylling av tank har aldri 
vært enklere. Vanntilførselen 
stanser når tanken er full. 
Standardutstyr.

Enkelte steder blir selve 
maskinen for stor. Egen 
sugeslange med rør og 
gulvmunnstykke. 
Ekstrautstyr.

B 250 R er en kraftpakke på tre hjul, og har énknappsbetjening gjør maskinen svært enkel å bruke. Børste- 
valseaggregat med tre rengjøringsprogram med integrert rengjøringsdosering. Kontraroterende børster og 
integrert oppsamlingsskuff sørger for ”forfeiing”, gir et bedre vaskeresultat, og hindrer blokkering av sugenal. 
Maskinen er enkel å vedlikeholde og har lavt støynivå. Tank-i-tanksystem gir maksimal plassutnyttelse med jevn 
vektfordeling. Stort utvalg av tilbehør, som f.eks. børster og pads for alle oppgaver.

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER

Pris på 
forespørsel 
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SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER

B 300 RI

Arbeidsbredde 1045-1755 mm

Maks 16.550 m2/t

Vanntanker 300 l

Art nr. 1.480-235.2

Hydraulisk tippebeholder
For enkel tømming av avfalls- 
beholder. Man kommer ikke i 
direkte kontakt med avfallet og 
dette gir økt komfort for 
brukeren.

1045-1755 mm arbeidsbredde
Stor arbeidsbredde gir økt  
produktivitet. Tidsbesparende 
arbeid med en arealytelse få kan 
matche!

Kombinasjon av vasking og 
feiing
Vasking og feiing i samme 
operasjon gir rask og 
praktisk rengjøring med én 
maskin på  kun halve tiden. 

B 300 RI er en kombinert vaske- og feiemaskin. Maskinen kan leveres med Diesel- eller LPG-motor. I tillegg er den utstyrt 

med hydraulisk tippebeholder bak. B 300 RI kombinerer vasking og feiing i én operasjon og dobler dermed produktiviteten. 

Maskinen har en arbeidsbredde på opp til 1.755 mm. Brukeren har god oversikt takket være sittestilling og sidebørster som 

er plassert helt ut til kanten på maskinen. 

Pris på 
forespørsel 
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BR 45/10 Esc

Arbeidsbredde 450 mm

Børstehastighet 290 o/min

Effekt børstemotor 190 W

Effekt sugemotor 1500 W

Art nr. 1.310-121.0

For tørrengjøring av rulletrapper og rullebånd mens de er i drift. 

For midlertidig eller vedlikeholdsrengjøring. Det kraftige oppsuget 

trekker støvet inn uten å virvle det opp. Børstene kan skiftes raskt 

og enkelt. Når tanken er tom, kan børstene og kammene skiftes 

uten bruk av ekstra verktøy. Utstyrt med hjul som gjør den lett å 

bevege. Parkeringsbremsen aktiveres med foten.

RULLETRAPPRENGJØRERE

RM 758 Rulletrapprengjøringsmiddel

Det intensive rengjøringsmiddelet for rulletrapper og 

rullebånd beskytter både maskinen og rulletrappen 

fra korrosjon. Løser opp olje, fett og 

mineraltilsmussing. For rulletrapper 

produsert av for eksempel: Kone, 

Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, 

CNIM og Toshiba.

BR 47/35 Esc

Arbeidsbredde 470 mm

Børstehastighet 870-1090 o/min

Effekt børstemotor 1100 W

Effekt sugemotor 800 W

Art nr. 1.310-109.0

For rengjøring av rulletrapper og rullebånd mens de er i drift. 

Leveres med standard vaskebørste og opptaksbørste, og suger 

vannet trygt opp fra rulletrappen. Når beholderene er tomme, kan 

børstene og kammene skiftes uten bruk av ekstra verktøy. Utstyrt 

med hjul som gjør trappevaskeren lett å bevege. Parkeringsbremsen 

aktiveres med foten.

Pris fra  
kr 49.900,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 115.000,-
ekskl. mva



16 Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

BDS 51/180 C ADV BDS 43/180 C ADV BDS 33/180 C ADV

Arbeidsbredde 508 mm Arbeidsbredde 432 mm Arbeidsbredde 330 mm

Børstehastighet 180 o/min Børstehastighet 180 o/min Børstehastighet 180 o/min

Effekt 1400 W Effekt 1400 W Effekt 700 W

Kontakttrykk 25 g/cm2 Kontakttrykk 38 g/cm2 Kontakttrykk 47 g/cm2

Vekt 40,5 kg Vekt 40 kg Vekt 31 kg

Art nr. 1.291-227.0 Art nr. 1.291-226.0 Art nr. 1.291-220.0

n Stor overflatekapasitet 
n Kraftig og allsidig
n Ekstra uttak for oppsug

n Kraftig og allsidig 
n Ekstra uttak for oppsug
n Veldig robust

n Kraftig og allsidig 
n Ekstra uttak for oppsug
n Enkel i bruk

Den nye serien singeldiskmaskiner fra Kärcher tar utgangspunkt i brukerens renholdsutfordringer. Enkle utbedringer av 
maskinen gjør arbeidsdagen enklere for brukeren, og maskinene har dobbelt skaft som gjør dem stødigere under bruk. 
Ergonomien er blitt enda bedre, og brukeren kan jobbe i en behagelig posisjon over lengere tid. Maskinene er kompakte og 
enkle å frakte.

SKUREMASKINER

Pris fra  
kr 9.250,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 7.990,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 6.990,-
ekskl. mva
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BDP 50/1500 C Ep

Arbeidsbredde 508 mm

Børstehastighet 1500 o/min

Effekt 1100 W

Kontakttrykk 4 g/cm2

Vekt 34,5 kg

Art nr. 1.291-141.0

BDP 50/2000 RS BP

Arbeidsbredde 500 mm

Børstehastighet 2000 o/min

Effekt 2315 W

Kontakttrykk 10 g/cm2

Vekt 180 kg

Art nr. 1.002-039.0
Enkel tilgang til filter. Pose 10 pk. 

Art nr. 8.633-398.0

En fremoverlent posisjon 
gir best oversikt og best 
ergonomi.

Med innebygget lader, 
kan lading knapt gjøres 
enklere.

Enkel tilgang til motoren.

POLERINGSMASKINER

Kabelvariant for arbeid uten avbrudd. 

Sentralt styrehjul. Polering inntil kanter. 

Drivskiven er fjærende. Kontakttrykket 

regulerer seg automatisk og sørger dermed 

for et jevnt poleringsresultat.

Oppsamlingsbeholderen sørger for at polerings- 

støvet blir værende under maskinen, og passiv 

oppsuging gjør at støvet samles opp i filterpo-

sen.

Uten strømkabel, men utrolig  kraftig; 

Den manøvrerbare stå-på poleringsmaskinen tilbyr stor over-

flatekapasitet. Med hele 2.000 omdreininger i minuttet fjernes selv 

de mest fastsittende  flekker.

Den meget korte og smale 
konstruksjonen gjør maskinen 
svært lett å manøvrere.

Pris fra  
kr 15.990,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 79.000,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 1.518,-
ekskl. mva i 60 mnd
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KM 75/40 Bp Pakke

Arbeidsbredde m/sidebørste 715 mm

Beholder 40 l

Kapasitet 3.000 m2/t

Art nr. 1.049-207.0

KM 75/40 W P

Arbeidsbredde m/sidebørste 715 mm

Beholder 40 l

Kapasitet 3.000 m2/t

Art nr. 1.049-205.0

KM 90/60 R G Adv

Arbeidsbredde 615 mm

Beholder 2 x 30 l

Kapasitet 6.900 - 9.200 m2/t

Art nr. 1.047-300.0

FEIEMASKINER

KM 75/40 Bp Pack er en kompakt og 

ekstremt manøvrerbar feiemaskin for små 

og mellomstore områder. Overkastprinsipp 

sørger for at smusskassen kan fylles 100 %. 

Smussleppen i front kan åpnes og lukkes fra 

håndtaket. Ved å åpne denne kan større 

gjenstander feies opp i beholder 

(Colabokser, røykpakker etc.) 

Kärcher KM 75/40 W P er en bensindrevet 

kompakt og ekstremt manøvrerbar 

feiemaskin for små og mellomstore arealer. 

Overkastprinsipp sørger for at smusskassen 

kan fylles 100 %. Smussleppe i front kan 

åpnes og lukkes fra håndtaket. Ved å åpne 

denne kan større gjenstander som f.eks. 

brusbokser og sigarettpakker feies opp i 

beholder. 

KM 90/60 RG Adv er en prisgunstig ”sitte-

på” feiemaskin med ekstremt gode feie- 

egenskaper. Egner seg for mellomstore og 

store arealer. Operatøren sitter godt og har 

god oversikt. Betjeningsbryteren er plassert 

lett tilgjengelig og piktogrammer gir lett- 

fattelige instruksjoner. KM 90/60 kan også 

leveres i batteri- og LPG-versjon.

Pris fra  
kr 37.950,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 29.990,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 97.750,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 763,-
ekskl. mva i 60 mnd

Leiefinansiering

kr 600,-
ekskl. mva i 60 mnd

Leiefinansiering

kr 1.860,-
ekskl. mva i 60 mnd

BATTERIDREVET FEIEMASKIN

SITTE-PÅ FEIEMASKIN

BENSINDREVET FEIEMASKIN
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n PROPAN   n DIESEL

n BENSIN   n BATTERI

FEIEMASKINER

n KIK (Kärcher Intelligent Key) System  muliggjør 

individuelle innstillinger (f.eks rengjørings- 

intervaller for filteret), og teknisk hjelp.  

Display på ulike språk tilpasset operatør.

n Hovedbørstens plassering mellom bakhjulene 

gjør at du kan passere hindringer uten å 

skade børsten. 

n Høy mobilitet med en svingradius på mindre 

enn 2 meter. 

n Med den automatiske og svært effektive 

filterrensmetoden Tact oppnår du permanent 

støvfritt arbeid. Med permanent høy 

oppsugingskapasitet.

n Dynamisk feiing bidrar til at du enkelt feier 

rundt hjørner uten å etterlate ufeide felt.

Fordeler med  
KM 105 og KM 125

Med KM 105 og 125 slipper du driftsstans for børstejustering eller sjekk av slitasje grunnet den automatiske 
hovedbørstejusteringen «teach-system». Dette sørger igjen for optimalt kontakttrykk mot underlaget. Maskinen 
kan leveres i bensin-, diesel-, LPG- eller batteriversjon. KM 105 og KM 125 er en moderne sitte-på feiemaskin 
med nyeste teknologi, mange innovative funksjoner og høydepunkter. Maskinen har høy brukervennlighet, og gir 
utmerket feieresultat.

KM 105/100 og 105/110

Arbeidsbredde 105 mm

Beholder 100/110 l

Maks kapasitet 7.350 m2/t

Art nr. 1.280-120.2

KM 125/130 R

Arbeidsbredde 1250 mm

Beholder 130 l

Maks kapasitet 10.000 m2/t

Art nr. 1.280-150.2

Pris fra  
kr 139.990,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 2.669,-
ekskl. mva i 60 mnd

Pris på 
forespørsel 
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SG 4/4 - dampvasker SVG 6/5 - dampvasker med sug SVG 8/5 - selvrendende dampvasker med sug

Spenning 230 V Spenning 230 V Spenning 230 V

Varmeeffekt 2.300 W Varmeeffekt 3.000 W Varmeeffekt 3.000 W

Beholder 4 l Beholder 5 l Beholder 5 l

Damptrykk 4 bar Damptrykk 6 bar Damptrykk 8 bar

Vekt 8 kg Vekt 45 kg Vekt 45 kg

Art nr. 1.092-104.0 Art nr. 1.092-000.0 Art nr. 1.092-010.0

DAMPVASKERE

Kärcher profesjonelle dampvaskere med eller uten sug er både effektive og helsevennlige, og fjerner bakterier helt 
uten bruk av kjemikalier. Dampvaskerne kan brukes i våtrom, på alle harde overflater, alle typer glass- og flisoverflater, 
og armaturer. Med det rette tilbehøret kan de også brukes på overflater av tekstil.

Pris fra  
kr 8.990,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 29.900,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 38.150,-
ekskl. mva
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EB 30/1 Adv Li-ion - Batteridrevet elektrisk feiekost

Arbeidsbredde 300 mm

Beholder 1 l

Spenning 220-224 V

Arbeidstid (tekstil/harde overflater) 82/104 min

Vekt 2,3 kg

Art.nr 1.545-127.0

Maskinen er svært stillegående og  

tilfredsstiller høye krav fra renholdere, 

hoteller,  butikker osv. Leveres med 

HEPA-filter og 15 meter kabel som er 

ekstra synlig.

ELEKTRISKE FEIEKOSTER

Om både hurtighet og nøyaktighet kreves på én og samme tid vil 

vår stillegående elektriske feiekost hjelpe deg. Utstyrt med litium-

ion-teknologi tilbyr den en batterikapasitet på 82 minutter for 

tepper og tekstiler, og 104 minutter for harde overflater. Ekstra 

batteri og hurtiglader inkludert for uavbrutt bruk. 

Hurtiglading
Med hurtiglader, er batteriet 
fulladet på kun 65 min. 

Enkelt bytte av batteri
Batteriet byttes med noen 
få enkle trinn. 

Bytte uten verktøy
Børsten kan tas ut og settes 
inn uten bruk av verktøy.

T 15/1

Luftmengde 61 l/s

Vakuum 244 mbar

Beholder 15 l

Kabellengde 15 m

Støvsugerposer: 6.907-019.0 

Fleeceposer: 6.907-017.0

Art nr. 1.355-242.0

STØVSUGERE

Pris  
kr 4.193,-
ekskl. mva

Pris  
kr 4.290,-
ekskl. mva
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Dette er toppmodellen i vår 

støvsugerserie. Maskinen er  

svært stillegående og  

tilfredsstiller høye krav fra 

renholdere, hoteller,  butikker 

osv. Leveres med HEPA-filter og 

15 meter kabel.

Ekstremt stillegående støvsuger 

med mange ergonomiske 

fordeler. Denne maskinen er 

spesialutviklet med fokus på 

brukervennlighet og redusert 

strømforbruk. Maskinen har 

integrert lagring, og krok for 

lagring av strømkabel.

Ekstremt stillegående støvsuger 

med mange ergonomiske 

fordeler. Denne maskinen er 

spesialutviklet med fokus på 

brukervennlighet. Maskinen har 

integrert lagring, og krok for 

lagring av strømkabel.

T 10/1 ADV er utstyrt med en 

rekke smarte løsninger, f.eks. 

med ledningsoppbevaring, som 

gjør at brukeren selv kan bytte 

ledning på kun to minutter. De 

gule knappene er enkle å få øye 

på, selv i mørke omgivelser.

T 7/1 Classic er utviklet med 

mål om å være en av markedets 

letteste støvsugere. Med robust 

materiale, kraftig sugeevne på 

230 mbar, og en egenvekt på 

kun 3,5 kg, vil brukerne få en ny 

og enklere hverdag. 

kun

kg
3,5

STØVSUGERE

T 7/1 Classic

Luftmengde 40 l/s

Vakuum 230 mbar

Beholder 7,5 l

Kabellengde 7,5 m

Støvsugerposer: 6.904-084.0

Art nr. 1.527-181.0

T 10/1 Adv

Luftmengde 61 l/s

Vakuum 244 mbar

Beholder 10 l

Kabellengde 12 m

Støvsugerposer: 6.904-333.0

Art nr. 1.527-156.0

T 12/1 teleskoprør pakettmunnstykke 
gul ledning

Luftmengde 61 l/s

Vakuum 244 mbar

Beholder 12 l

Kabellengde 12 m

Støvsugerposer: 6.904-084.0

Art nr. 1.355-148.0

T 12/1 eco!efficiency

Luftmengde 43 l/s

Vakuum 229 mbar

Beholder 12 l

Kabellengde 12 m

Støvsugerposer: 6.904-312.0

Fleeceposer: 6.904-315.0

Art nr. 1.355-135.0

T 15/1 Eco!efficiency

Luftmengde 43 l/s

Vakuum 230 mbar

Beholder 15 l

Kabellengde 15 m

Støvsugerposer: 6.907-019.0 

Fleeceposer: 6.907-017.0

Art nr. 1.355-251.0

Pris fra  
kr 675,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 1150,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 1490,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 1990,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 2190,-
ekskl. mva
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NT 25/1 AP

Luftmengde 61 l/s

Vakuum 230 mbar

Beholder 25 l

Maks effekt 1380 W

Støvsugerposer: 6.904-210.0

Art nr. 1.184-503.0

CV 38/2 Professional

Luftmengde 48 l/s

Vakuum 250 mbar

Beholder 5,5 l

Kabellengde 12 m

Fleeceposer: 6.904-305.0

Art nr. 1.033-330.0

Teppebørstesuger for store teppearealer. 

Med universalbørste for både harde og 

myke underlag. Meget lettmanøvrert 

maskin med god oversikt. To transport- og 

arbeidshastigheter. Enkel tilgang til batteri, 

oppbevaring, pose og filter. Lavt lydnivå. 

To kontraroterende børstevalser rengjør 

dypt og ”løfter” teppet. Behagelig stående 

arbeidsstilling. Lettfattelig kontrollpanel. 

Flytende børster og sidebørster sørger for 

god arbeidsflyt. Inkl. 3 m sugeslange med 

utstyr for støvsuging i trange områder hvor 

selve maskinen ikke kommer til.

Lett og brukervennlig teppebørstesuger 

med 38 cm arbeidsbredde. Optisk støtte for 

riktig børsteinnstilling, og separat motor 

for børstedriften. Ledningen er 12 meter, 

og maskinen har avtagbar sugeslange. 

Dette er en maskin for profesjonell 

støvsuging, børsting og daglig vedlikehold. 

Teppebørstesugeren har en svært solid 

fotplate i metall. 2 stk. robuste skjøter 

mellom børsteenhet og sugeenhet tåler høy 

belastning. Både børsteenhet og håndtak kan 

enkelt justeres for optimal arbeidshøyde.

Liten og allsidig våt- og tørrsuger. Fin til 

inngangspartier i hotellresepsjoner og 

bensinstasjoner. Slaps, grus, vann og støv 

fjernes enkelt og greit. Maskinen er utstyrt 

med et patentert filterrensesystem (Power 

Filter Clean) som gir 20 ganger lengre levetid 

enn normalt ved bruk på fint støv. Flatefilteret 

opptar ikke plass nede i beholderen. 

Elektronisk nivåkontroll. Med Ap Clean-

systemet har den semiautomatisk filterrens 

som muliggjør konstant høy rengjøringskraft 

og langvarige arbeidsintervaller.

CV 60/2 RS

Luftmengde 45 l/s

Vakuum 117 mbar

Beholder 17 l

Arbeidsbredde 610 mm

Støvsugerposer: 8.634-104.0

Art nr. 1.011-028.0

STØVSUGERE

 
Gul kabel for ekstra sikkerhet!

STÅ-PÅ STØVSUGER

BØRSTESTØVSUGER

VÅT- OG TØRRSUGER

Pris fra  
kr 3.950,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 79.000,-
ekskl. mva

Leiefinansiering

kr 1.518,-
ekskl. mva i 60 mnd

Pris fra  
kr 2.950,-
ekskl. mva
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Tepper på kontor, hoteller og skoler utsettes for stor trafikk daglig. Kärchers teppe- og møbelrensere er robuste, 
kraftige og brukervennlige maskiner egnet for både grundig, fiberdyp rengjøring og daglig rengjøring av tepper 
og tekstilmøbler. 

PUZZI 8/1 PUZZI 10/1 PUZZI 10/2 PUZZI 30/4

Kapasitet 12-18m2/t Kapasitet 20-25m2/t Kapasitet 30-45 m2/t Kapasitet 60-75 m2/t

Sprøytemengde 1 l/min Sprøytemengde 1 l/min Sprøytemengde 2 l/min Sprøytemengde 3 l/min

Trykk 1 bar / vakuum 235 mbar Trykk 1 bar / vakuum 220 mbar Trykk  bar / vakuum 220 mbar Trykk 4 bar / vakuum 254 mbar

Beholder 8/7 l Beholder 10/9 l Beholder 10/9 l Beholder 30/15 l 

Møbelmunnstykke Møbelmunnstykke Uttak for PW 30/1 Uttak for PW 30/1

Art nr. 1.100-225.0 Art nr. 1.100-130.0 Art nr. 1.193-120.0 Art nr. 1.101-120.0

BRC 45/45 C EP

Kapasitet 350 m2/t

Luftmengde 45 dm3/s

Beholder 45/38 l

Vekt 48 kg

Art nr. 1.008-056.0

Effektiv tepperenser for grundig rengjøring  

av større områder. To kontraroterende  

børster med konstant trykk sikrer grundig 

og jevn rengjøring. Vannutlegg og oppsug 

i én arbeidsgang. 

TEPPE- OG MØBELRENSERE

Pris fra

kr 4.700,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 6.450,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 11.000,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 21.950,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 49.900,-
ekskl. mva
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Gulvvedlikeholdsmiddel RM 746 
Aktiv vask som etterlater en smussavvisende overflate. 
Kraftig virkning oppnås også ved hardt vann. Etterlater et 
antisklibelegg som er fritt for løsemidler. Kan brukes manuelt 
eller med maskin. pH 9.
Art. nr. 6.295-156.0 - 10 liter

Rengjøringsmiddel extra RM 780
Rengjøringsmiddel for bruk i gulvvaskemaskin eller til 
manuell vask av alle typer bonede gulv. Effektiv, men likevel 
mild mot polishen. Inneholder friksjonsmidler for å hindre 
glatte gulv. Lavtskummende, og stripefri tørking. pH 8,5.
Art. nr. 6.294-997.0 - 10 liter / 6.295-468.0 - 20 liter / 
6.295-042.0 - 2,5 liter (4 pr kartong)

Gulvvaskemiddel, ekstra lavtskummende RM 755 ES
Lavtskummende gulvvaskemiddel for harde gulv. Stripefri 
tørking. Etterlater en frisk sitrusduft. Fjerner effektivt fett, 
olje og mineralforurensinger. pH 12.
Art. nr. 6.295-174.0 - 10 l / 6.295-176.0 - 200 l / 
6.295-409.0 - 20 liter

Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753
Kraftig og velduftende rengjøringsmiddel for fliser. Fjerner 
effektivt fett, olje og mineraler. Kan brukes manuelt eller med 
automatisk gulvrengjøringsutstyr, og bevarer antisklieffekten 
på flisene. pH 10,5.
Art. nr. 6.295-582.0 - 2,5 liter (4 pr kartong)
6.295-082.0 - 10 liter

Dekk- og gummimerkefjerner RM 776
Spesielt utviklet for fjerning av dekk- og bremsemerker. Egnet 
for bruk på ubehandlede gulv i industrilokaler, verksteder, 
lagre og supermarkeder. Fjerner også olje- og sotflekker raskt 
og enkelt. Effektiv dyprengjøring ved ferdigstillelse etter 
byggearbeid. Kan også brukes til å fjerne glans, voks og 
polymerlag fra PVC og andre behandlede flater. pH 13.
Art. nr. 6.295-131.0 - 10 liter / 6.295-132.0 - 25 liter

Oppskuringsmiddel RM 751
Sterk syrebasert grunnvask. RM 751 løser hurtig opp  
sementfilm, avleiringer fra kalsium, rust, øl og størknet 
melk. Delvis lavtskummende med effektiv rustbeskyttelse. 
Kan brukes manuelt eller med maskin (BR/BD). Fri for 
hydroklor- og fosforsyrer. pH 1.
Art. nr. 6.295-043.0 - 2,5 liter (4 pr kartong) / 
6.295-129.0 - 10 liter

Gulvvaskemiddel RM 69 ASF
For områder med stor slitasje er dette det beste alternativet. 
Kraftig vask som effektivt fjerner fastsittende fett, olje, sot 
og mineralforurensninger. Fri for løsemidler og fosfater. Kan 
brukes med automatisk gulvrengjøringsutstyr, men er også 
godt egnet til manuell påføring. pH 12.
Art. nr. 6.295-041.0 - 2,5 liter (4 per kartong) / 
6.295-120.0 - 10 liter / 6.295-415.0- 20 liter / 
6.295-416.0 - 200 kg

Sprayrens RM 748
Effektivt voksbasert etterbehandlingsmiddel. Antiskli 
sprayemulsjon reparerer og fornyer gulv som allerede har 
blitt behandlet med RM 740 og RM 781 bonevoks, og kan 
påføres ufortynnet med high-speed. Fri for løsemidler. pH 
8,5.
Art. nr. 6.295-162.0 - 10 liter

Voks RM 784 
Vannfast og slitesterk voks med god dekkevne som er godt 
egnet på de fleste underlag som også kan poleres. Danner en 
sterk smussavvisende beskyttelse som er sklisikker i henhold 
til DIN 51131 og DIN EN 13893. Også meget godt egnet for 
vedlikeholdsrengjøring med mopp eller gulvvaskemaskin.
Art. nr. 6.295-817.0 - 5 liter

Polish extra RM 782 
Ekstra robust polymer polish for de fleste underlag med 
utmerket dekkevne. Denne voksen har meget høy slitestyrke 
og motstandsevne mot rengjøringsmidler med alkohol og 
desinfiserende egenskaper. Sklisikker i henhold til DIN 
51131 og DIN EN 13893 (avhengig av gulvbelegg).
Art. nr. 6.295-816.0 - 5 liter

Oppskuringsmiddel/ stripper linoleum RM 754 ASF
Grundig, mild og effektiv. Oppskuringsmiddelet fjerner 
skinnende voks og polymerbelegg, og kan brukes som 
vedlikeholdsvaskemiddel i tilsvarende lav dosering. Spesielt 
egnet for linoleumsgulv som er sensitive for alkaliske midler. 
pH 9,5.
Art. nr. 6.295-811.0 - 10 liter

Intensivt grunnrengjøringsmiddel extra RM 752 ASF 
Aktivt oppskuringsmiddel med god duft. Fjerner effektivt 
glans, voks og polymerbelegg. Kan også brukes ved 
avsluttende rengjøring av bygninger. Mild mot underlag og 
utstyr takket være beskyttende ingredienser. Til bruk både 
manuelt og med gulvvaskemaskiner. pH 13.
Art. nr. 6.295-813.0 - 10 liter / 6.295-814.0 - 200 liter

CarpetPro Tepperenser, pulver RM 760 
Kraftig sprayekstraksjonsmiddel med dyptvirkende kraft.
Spesielt egnet for teppe- og møbelrens. Hurtigvirkende og 
skånsom mot materialet. Fjerner effektivt matrester, fettflekker 
og annet søl. Inneholder ikke blekemidler. pH 8.
Art. nr. 6.290-175.0 - 800 g (4 pr kartong) / 6.290-828.0 - 
Kartong á 16 stk tabletter / 6.290-529.0 - Kartong á 200 
stk tabletter / 6.290-915.0 - 10 kg

KJEMI TIL GULVVASK

CarpetPro Tepperenser, pulver  RM 760
Dyptrensende pulver for teppe- og 
møbelrensere. Ingen tidkrevende 
skylling.
Art nr: 6.295-851.0

TEKSTILER

GULVVASK

OPPSKURING/POLISH
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 Fjerner flekker fra kalk- og urinstein, såperester og andre 
forurensninger typisk for sanitære områder.

 Etter skylling tørker overflaten uten spor av striper.
 Skånsom mot underlaget.
 Behagelig og frisk duft som varer lenge.
 Produktene er merket med det europeiske miljømerket EU-blomsten.
 Med ”easy-to-clean-effekt” som reduserer smussets festeevne letter      

den påfølgende rengjøringen.

Sanitær 1 l
 1 l
 12 pr. pakke

6.295-677.0 

Sanitær 1 l
 1 l
 12 pr. pakke
 2 doseringshoder pr. 

pakke 6.295-679.0 

Overflatevask 1 l
 1 l
 12 pr. pakke
 2 doseringshoder 

pr. pakke 6.295-681.0 

Sanitær R (bruksklar)
 0,5 l
 12 pr. pakke
 2 Sprayhoder og 2 dyser 

pr. pakke 6.295-685.0 

Overflatevask (bruksklar)
 0,5 l
 12 pr. pakke 
 2 Sprayhoder pr. pakke

6.295-686.0 

Sanitær 5 l 
 5 l
 2 pr. pakke

6.295-678.0 

Sanitær 5 l 
 5 l
 2 pr. pakke

6.295-680.0 

Overflatevask 5 l 
 5 l
 2 pr. pakke

6.295-682.0 

 Fjerner fingermerker, støv, utslippsforurensninger og fett-
forurensninger.

 Ingen striper, selv ikke på overflater i høyglans.
 Lett og ergonomisk sprayflaske på 500 ml i kombinasjon med et 

justerbart sprayhode.
 Behagelig og frisk duft av sitrus.
 Produktet er merket med det europeiske miljømerket EU-blomsten.

Santiært dyprengjøringsmiddel, konsentrat CA 10 C
Høyaktive, sanitære grunnrengjøringskonsentrater 
for fjerning av resistente belegg og forurensninger. 
Egnet for rengjøring av toalett. Gelkonsistensen gjør 
rengjøringsmiddelet ekstra sparsomt i bruk.

 Fjerner selv resistente flekker av kalk- og urinstein, såperester, 
    fett og skomerker.
  Gelkonsistens for bedre feste på loddrette overflater.
 Etter skylling tørker overflatene uten at det etterlates striper.
 Skånsom mot underlaget.
 Behagelig og frisk duft som varer lenge.
 Produktene er merket med det europeiske miljømerket EU-blomsten.
 Med ”easy-to-clean-effekt” som reduserer smussets festeevne, og  
    forenkler den påfølgende rengjøringen.

Sanitærmiddel til daglig rengjøring, konsentrat CA 20 C /
bruksklar CA 20 R
Sanitærvask for daglig rengjøring. Beregnet for 
rengjøring av innretninger og gulv i sanitære områder. 
Skånsom mot underlaget. Leveres både som bruksklart 
rengjøringsmiddel og som konsentrat. Lavdoserbar med 
behagelig frisk duft.

Overflatevask, konsentrat CA 30 C/ 
bruksklar CA 30 R
Universell overflatevask for daglig rengjøring av interiør. 
Leveres som bruksklart rengjøringsmiddel for bord og 
overflater, og som konsentrat for interiør- og gulvvask. 
Beregnet for bruk på alle vannbestandige overflater. 
Virker raskt uten å etterlate striper. Lav dosering.  
Behagelig, frisk duft. 

 Ingen striper, selv ikke på høyglansgulv.
 Fjerner effektivt matrester, fettforurensninger, nikotinavleiringer,     
    kaffeflekker, skokrem, fotspor m.m.
 Også egnet til rengjøring av rustfritt stål og til gulvvask.
 Behagelig og frisk duft av sitrus.
 Produktene er merket med det europeiske miljømerket EU-blomsten.
 2 doseringshoder inkludert per pakkeenhet (CA 30 C, 1 l) 
    2 sprayhoder per pakkeenhet (CA 30 R, 500 ml).

Glassrengjøringsmiddel, bruksklar CA 40 R
Hurtigtørkende, universelt glassrengjøringsmiddel som ikke 
etterlater striper. Egnet for daglig vedlikeholdsrengjøring 
av glass. Bruksklart rengjøringsmiddel, også egnet for 
rengjøring av overflater i kunststoff.

Vindusvask 1 l (bruksklar)
 0,5 l
 12 pr. pakke
 2 Sprayhoder pr. pakke
6.295-687.0 

Vindusvask 5 l 
 5 l
 2 pr. pakke

6.295-688.0 

MANUELLE RENGJØRINGSMIDLER

OVERFLATERENGJØRING

SANITÆRRENGJØRING
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Sprayhode
Profesjonelt og solid sprayhode for 
bruk i manuell rengjøring (til flasker 
på 500 ml).

Dyse 
Den perfekte hjelpen for påføring 
av  sanitære rengjøringsmidler med 
sprayflaske.

Doseringshode 
Doseringshode for enkel dosering fra 
konsentratflasker på 1 liter.

Påfyllingsflasker 
For påfylling av bruksklar, ferdig-
blandet konsentratløsning.

Daglig rent 1 l 
 1 l
 12 pr. pakke
 2 doseringshoder pr. pakke
6.295-683.0 

Daglig rent 5 l 
 5 l
 2 pr. pakke

6.295-684.0 

Gulvrengjøringsmiddel, konsentrat CA 50 C
Gulvvaskemiddel for manuell rengjøring av alle typer harde 
og fleksible gulv. Skånsom mot underlaget. Egner seg også 
for rengjøring av overflater i høyglans og annet interiør med 
harde overflater.

 Fjerner skostriper, støv og utslippsforurensninger.
 Ingen stripemerker, selv ikke på høyglansgulv.
 Overflaten holdes fri for smuss lenger.
 Også egnet for rengjøring av møbler og innredning.
 Behagelig og frisk duft av sitrus.
 Produktet er merket med det europeiske miljømerket EU-blomsten.

 3-fingers sprayavtrekker.
 Holder til minimum 15.000 ganger  
    (ca. 40 x 500 ml flasker).
 Justerbar spraystråle.
 Praktisk, lett og komfortabelt grep.
 Fås i blå eller rød (med skumdyse).

 Flat spraydyse for påføring av 
bruksklar, sanitær vedlikeholdsvask.

 Justerbart spraystråle i kombinasjon 
med sprayhodene fra Kärcher.

 Merket med 5, 10, 15 og 20 ml.
 Passer på alle 1-liters 
    konsentratflasker.

 Solide flasker av god kvalitet.
 500 ml påfyllingsvolum.
 Tilgjengelig for overflatevask og 
    sanitær vedlikeholdsvask.
 Ferdig med etiketter.

Derfor skal du velge Kärchers 
egne rengjøringsmidler

Utviklet, testet og produsert av Kärcher til 
Kärchers maskiner.
> Optimal effektivitet og førsteklasses resultat

Fremstilt med et minimalt forbruk av miljø- 
skadelige stoffer
> Respekt for de naturlige stoffene

Kärcher utvikler rengjøringsmaskiner og rengjøringsmidler med størst mulig hensyn for miljøet. De fleste av 
Kärchers rengjøringsmidler er NTA-frie og alle aktive stoffer er biologisk nedbrytbare. Midlene er spesial-
utviklet for å beskytte miljøet best mulig. Det er viktig å bruke bærekraftige rengjøringsmidler med riktig 
dosering, og å ikke etterlate rester av rengjøringsmiddel.

Visste du at...

MANUELLE RENGJØRINGSMIDLER

Våre rengjøringsmidler er 
merket med EU-blomsten

Det europeiske miljømerket 
kan merkes på kjemi som  
oppfyller ulike krav til  
kjemikaliebruk, utslipp, energi- 
forbruk, avfall m.m.

RENGJØRING AV GULV

DOSERINGSENHETER



Ta gjerne kontakt med oss for råd og tips:

Kärcher AS - Stanseveien 31 - 0976, Oslo - Pb. 114, Grorud, 0905 Oslo - Tlf. +47 815 20 600 -www.kaercher.com/no - karcher@karcher.no

For en oversikt over alle forhandlere og serviceverksteder, se våre nettsider. Med forbehold om trykkfeil.

Mange kontaktpunkter med overflaten
Det store antallet mikrofiber betyr at 
hver del av gulvet blir behandlet flere 
ganger.

Utrolig tynt
Mikrofiber børstevalser med fibre med 
0.5 dtex tilsvarer 0.5 gram fiberlengde 
på 10 km. Bildet er tatt via mikroskop 
av mikrofiber og et hårstrå (50.0 
micron).

Høy kapillær kraft
Mange tettsittende fibre fjerner skitt 
ved hjelp av vann. Kantede ender 
rengjør selv i de minste porer.

Effektivitet på kanten
Mikrofiber i tverrsnitt: Kantene sikrer 
effektiv fjerning av skitt fra gulvene.

Mikrofiber består av mange syntetiske fibre som er gruppert 

eller vevd sammen til det ferdige produktet mikrofiber. Når 

fibrene er vevd sammen, vil trådene skape et areal dekket med 

millioner av mellomrom mellom fibrene, som fanger opp 

fuktighet, smuss og rusk. Disse tette fibrene er i stand til å holde 

syv til åtte ganger sin egen vekt i vann. Mens standard børster 

kan oppta omtrent 50 % av fuktigheten, kan mikrofiber holde på 

ca 90 %.

Med riktig pleie vil mikrofiberne vare i lang tid. Som et  

syntetisk materiale må mikrofiber vaskes ved riktig  

temperatur. Det anbefales at vasketemperaturen ikke  

overstiger 80 °C. Vask aldri mikrofiber med blekemiddel eller 

tøymykner.

De største fordelene med mikrofiber
Perfekt for keramiske fliser
Mikrofiber når de minste porene, og fjerner enkelt filmen  
som akkumuleres over tid på fine keramiske fliser.
 
Ideelt vaskeresultat selv på vanskelige underlag
Passer for nesten alle gulv, som f.eks. linoleum, PVC, 
naturstein, fliser eller syntetisk harpiksbelegg. Selv 
ujevne gulv og sprekker rengjøres godt.

Selvrensende
Mikrofibervalsebørster rengjør seg selv når de roterer 
ved hastighet (opp til 1500 omdreininger per minutt).

Lavere kjemiforbruk
Den gode rengjøringseffekten gir lavere kjemiforbruk.

Lavere vannforbruk
Høy oppsugingsevne medfører mindre vannforbruk.

Arbeidsbredde fra 300 til 900 mm
Valsebørster i mikrofiber er tilgjengelig for stort sett alle 
valsebørstemaskiner: Fra den kompakte 4-litersmaskinen 
til den kraftige 150-liters sitte-på maskinen med 900 mm 
arbeidsbredde.

Slik virker mikrofiber

Visste du at...
Jo mindre, jo renere. Mikrofiber er meget små og svært solide syntetiske fibre. De anvendes overalt der det er nødvendig 
med rengjøring ned i de minste overflatestrukturer.

VALSEBØRSTER I MIKROFIBER


