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Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere
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Fordeler med varmtvann s. 6

Rett tilbehør til jobben s. 13

Prisvinner s. 3

NYHET!



NYHET!

NYHETER EASY!FORCE



PRISVINNER!

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 
 mostanden reduseres til null, noe som 
gir stor ergonomiske fordeler.

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

EuroTier, verdens ledende messe for 
landbruk, har etablert seg som den mest 
framtredende plattformer for innføring 
av innovasjoner. 
 

Av hele 251 innova sjoner presentert på 
Europas største landbruksmesse fikk 
EASY!Force sølv medaljen.

Full kraft med den nye EASY!Force høytrykkpistolen!

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 behovetfor klemme
kraft på utløseren til null.

Opplev den nye dimensjonen av ergo
nomi 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.

NYHETER
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HDS Trailere - varmtvannsvaskere

NYHETER

HDS 9/50 
De Tr1

HDS 13/35 
De Tr1

HDS 13/20 
De Tr1

HDS 17/20 
De Tr1

Trykk 500 bar Trykk 350 bar Trykk 200 bar Trykk 200 bar

Vannmengde 900 l/t Vannmengde 1300 l/t Vannmengde 1300 l/t Vannmengde 1700 l/t

Den kraftige dieselmotoren i HDS 

varmtvannstraileren leverer kraft 

til utrolige rengjøringsresultater 

selv uten elektrisitet. Typiske 

bruksområder er byggeplasser, 

industri eller offentlig sektor 

HDS varmtvannstrailer 

imponerer samtidig med enkel 

service og betjening. Maskinen 

kan konfigureres etter behov og 

bruksområdet.

Veil. priseks  
kr 335.369,-

ekskl. mva

Helt 
opp til
98°C

Ikke 
registerings-

pliktig
Leiefinansiering

kr 6.285,- 
ekskl. mva i 60 mnd
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NYHETER

Høytrykk med  
forbrenningsmotor

Vi tilbyr enda flere varianter av drivstoffdrevne høytrykksvaskere. 

Kontakt oss for mer informasjon.

HD 9/21 G HD 9/23 De / G

Hondamotor Yanmar dieselmotor / Hondamotor

450-900 l/t arb. mengde 450-900 l/t arb. mengde

1000 l/t maks 1000 l/t maks

210 arbeidstrykk 230 arbeidstrykk

270 maks trykk  270 maks trykk

Kan utstyres med ramme 
og slangetrommel

Kan utstyres med ramme 
og slangetrommel

Art nr. 1.187-905.0 Art nr. 1.187-906.0 - diesel

Art nr. 1.187-907.0 - bensin

Bruken av solceller øker stadig, 

og for å få best effekt av en 

slik investering må panelene 

holdes rene.

Kan brukes med alle Kärcher 

varmt- og kaldtvannsvaskere 

over 700 l/t.

Spør oss om løsninger!

iSolar - 
rengjøring av
solcellepanel

HD 7/15G  Art nr. 1.187-903.0
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Kärchers patenterte kraftdyse 
Dysen gir 40% økt vaskeeffekt sammenlignet med 
vanlige dyser. Det er vannmengden, og ikke bare 
trykket som er avgjørende for resultatet. Ved mye 
jord og skitt vasker man raskere og mer effektivt 
med større vannmengde på høytrykksvaskeren.

Den nye eco-funksjonen er unik for Kärcher, og 
gjør våre maskiner ledende også når det gjelder 
driftsøkonomi. Når maskinen er satt i denne 
stillingen vil den automatisk operere i det mest 
økonomiske temperaturområdet. Dette sparer 
driftskostnader og er bra for miljøet.

VARMTVANN UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

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 (Bacharach skala) 

Sertifiserte varmtvannsvaskere

40%
HØYERE 

VASKEKRAFT

 

Kärchers varmtvannsvasker er sertifisert for tilfredsstillende effektivitet og utslippsstandarder i hendhold 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: 

Høytrykksrengjøringen blir enda mer effektiv 
med varmtvann. Den høye temperaturen på 
vannet fra høytrykksvaskere med varmtvann, 
gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre job-
ben raskere og bruke mindre rengjøringsmiddel. 

Bruk av varmtvann sørger for en betydelig 
t idsbesparelse på opptil 35 prosent samtidig som 
en får bedre rengjøringsresultater.

Varmtvann gir betydelige fordeler
Høytrykksvaskere med varmtvann kan leverer 
steam med temperatur opptil 155 °C. Dette gjør 
at vanntrykket kan reduseres, jobben kan gjøres 
raskere og det trengs mindre mengde 
rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvann gir 
dermed utallige muligheter for optimalisering av 
rengjøringsprosessen
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HDS 5/13 UX

230 V / 1~ / 50 Hz 

500 l/t arb. mengde

550 l/t maks

125 arbeidstrykk

180 maks trykk

Maks 80°C 

Art nr. 1.064-909.0

VARMTVANNSVASKERE
I UPRIGHTKLASSEN

De kompakte, stående høytrykksvaskerne fra Kärcher er utviklet for brukere som trenger en mobil og brukervennlig 
varmtvannsvasker. Maskinene passer for mindre rengjøringsoppgaver, og er et godt alternativ for håndverkere og andre som 
må transportere maskiner med seg fra sted til sted. Uprightklassen er prisgunstige 1-fas varmtvannsvaskere som er enkle å 
transportere. Maskinene har meget brukervennlig énknappsbetjening, integrert tank for diesel, og plass for slange og tilbehør.

HDS 5/15 UX

230 V / 1~ / 50 Hz 

450 l/t arb. mengde

500 l/t maks

150 arbeidstrykk

200 maks trykk

Maks 80°C 

Art nr. 1.064-913.0

HØYTRYKKSVASKERE - VARMTVANN

HDS 5/11 U

230 V / 1~ / 50 Hz

450 l/t arb. mengde

500 l/t maks

 110 arbeidstrykk

165 maks trykk

Maks 80°C

Art nr. 1.064-900.0

Pris fra  
kr 18.750,-
ekskl. mva
Veil.19.550,-

Pris fra  
kr 17.250,-
ekskl. mva
Veil.19.694,-

Pris fra  
kr 14.990,-
ekskl. mva
Veil.16.388,-



8 Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere

HDS 6/14 C/CX HDS 6/14-4 C/CX HDS 7/16 C HDS 8/17 C HDS 9/17-4 C

230 V / 1~ / 50 Hz 230 V / 1~ / 50 Hz 230 V/400 V / 3~ / 50 Hz 230 V/400 V / 3~ / 50 Hz 230 V / 3~ / 50 Hz 

250-560 l/t arb. mengde 240-560 l/t arb. mengde 270-660 l/t arb. mengde 290-760 l/t arb. mengde 350-900 l/t arb. mengde

800 l/t maks 800 l/t maks 900 l/t maks 1000 l/t maks 1000 l/t maks

30-140 arbeidstrykk 30-140 arbeidstrykk 30-160 arbeidstrykk 30-170 arbeidstrykk 30-170 arbeidstrykk

170 maks trykk 170 maks trykk 195 maks trykk 205 maks trykk 205 maks trykk

Maks 155°C Maks 155°C Maks 155°C Maks 155°C Maks 155°C 

10/15 m slange 10/15 m slange 10 m slange 10 m slange 10 m slange

Vannavkjølt saktegående 
4-polet motor

Vannavkjølt saktegående 
4-polet motor

Art nr. 1.169-900.0 Art nr. 1.170-900.0 Art nr. 1.173-901.0 Art nr. 1.174-912.0 Art nr. 1.174-917.0

Art nr. 1.169-905.0 (trommel) Art nr. 1.170-902.0 (trommel) Art nr. 1.173-900.0 (400 V) Art nr. 1.174-911.0 (400 V)

1~ 1~ 3~ 3~ 3~

** 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).

HØYTRYKKSVASKERE - VARMTVANN

* **

ÅRS 

GARANTI
PÅ SPIRAL*

5
ÅRS 

GARANTI
PÅ PUMPE**

5

Pris fra

kr 23.950,-
ekskl. mva
Veil. 26.390,-

Pris fra

kr 26.950,-
ekskl. mva
Veil. 30.653,-

Pris fra

kr 24.550,-
ekskl. mva
Veil. 28.163,-

Pris fra

kr 26.290,-
ekskl. mva
Veil. 29.995,-

Pris fra

kr 27.450,-
ekskl. mva
Veil. 32.370,-

Slangetrommel uten slange
Art.nr. 2.110-010.0

3

4
Kompaktklassen kan leveres med stille- og 
saktegående 4-polet motor. En maskin med 
topp utholdenhet beregnet for større og mer 
langvarige oppgaver.

CX-modellene leveres med kompositt 
slangetrommel og 15 meters høytrykk-
slange.

Slangetrommelsett til HDS 
For maksimal komfort ved opprulling av 
høytrykksslangen. 
S-/M-klassen Art nr. 2.110-011.0
C-klassen Art.nr 2.110-012.0

HDS-E 8/16-4M kan fås med elektrisk opp-
varming.
Art.nr. 1.030-210.0

Pris  
kr 8.490,-
ekskl. mva

Pris  
kr 2.459,-
ekskl. mva
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Den kraftigste varmtvanns

vaskeren i mellomklassen. 

 Velegnet for de fleste 

rengjørings oppgaver innenfor 

landbruk, kommunal og offentlig 

sektor, samt industri, bygg og 

anleggsbransjen. 

Kraftig høytrykksvasker i  

superklassen. Dette er en 

maskin for store og krevende 

arbeidsoppgaver. Egner seg for 

vask av større kjøretøyer,  

anleggsmaskiner, industri og 

landbruk. Vannavkjølt 

saktegående.

Den kraftigste mobile varmt 

vannsvaskeren i superklassen. 

Dette er en maskin for store og 

krevende arbeidsoppgaver. HDS 

13/204 S egner seg for vask 

av større kjøretøyer, 

anleggsmaskiner, industri og 

landbruk. 

En kraftig høytrykksvasker med 

robust 4takts dieselmotor og 

høy kapasitet. Elstarteren gir 

høy komfort og gjør arbeid 

uavhengig av strømtilførsel 

mulig. Alle komponentene er 

montert i en stabil rørramme 

som gir full beskyttelse ved tøff 

bruk. 

HDS 10/20-4 M/MX HDS 12/18-4 S HDS 13/20-4 S HDS 1000 De (VARMTVANN)

230/400 V / 3~ / 50 Hz 230/400 V / 3~ / 50 Hz 230 V/400 V / 3~ / 50 Hz 7,4 kW Yanmar diesel

500-1000 l/t arb. mengde 600-1200 l/t arb. mengde 650-1300 l/t arb. mengde 450-900 l/t arb. mengde

1300 l/t maks 1500 l/t maks 1500 l/t maks 1000 l/t maks

30-200 arbeidstrykk 30-180 arbeidstrykk 30-200 arbeidstrykk 40-200 arbeidstrykk

240 maks trykk 215 maks trykk 240 maks trykk 230 maks trykk

Maks 155°C Maks 155°C Maks 155°C Maks 80°C 

10/20 m slange 10 m slange 10 m slange 15 m slange

Art nr. 1.071-901/-913.0 - 230 V Art nr. 1.071-915.0 - 230 V Art nr. 1.071-931.0 - 230 V

Art nr. 1.071-900/-912.0 - 400 V Art nr. 1.071-915.0 - 400 V Art nr. 1.071-927.0 - 400 V Art nr. 1.811-943.0

HUSK
Kärcher oppgir 

alltid arbeidstrykk,

som er den faktiske

effekten

HDS 10/20 -4 M

kr 33.900,-
ekskl. mva
Veil. 38.625,-

HDS 10/20 -4 MX

kr 37.490,-
ekskl. mva
Veil. 42.380,-
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HØYTRYKKSVASKERE - KALDTVANN

HD 5/15 C HD 5/15 CX PLUS HD 6/13 CX PLUS

230 V / 1~ / 50 Hz 230 V / 1~ / 50 Hz 230 V / 1~ / 50 Hz

500 l/t arb. mengde 500 l/t arb. mengde 590 l/t  arb. mengde

720 l/t maks 720 l/t maks 780 l/t maks

150 arbeidstrykk 150 arbeidstrykk 130 arbeidstrykk

200 makstrykk 200 makstrykk

15 m slange 15 m slange

Art nr. 1.520-930.0 Art nr. 1.520-932.0 Art nr. 1.520-161.0

Uttrekkbart håndtak
Reduserer klargjøringstiden. Maskinen trenger 
svært liten plass for oppbevaring eller 
transport.

Innovasjonen ligger i 
detaljene

Ekstra bærehåndtak
For enkel innlasting i bil eller bæring i trapper. 
Bærehåndtaket er sertifisert for kranløft. 
Høyere komfort og redusert klargjøringstid.

Smart tilbehørsoppbevaring
Egen dyseoppbevaring for trippel- og turbo-
dyser. Enkel transportering, og ingen fare for 
å miste eller skade tilbehøret.

Vertikal og horisontal driftsmodus
Maksimal fleksibilitet. Brukeren kan velge 
optimal dritfsmodus for sitt bruksområde, for 
eksempel når en arbeider på stillaser. Høyere 
komfort og sikkerhet for både bruker og 
maskin.

En lett, kompakt, mobil og allsidig maskin for både 
vertikal og horisontal bruk. Sylinderhode i messing og 
automatisk trykkavlastning gir lang holdbarhet. Med 
smart tilbehørsoppbevaring. 

1~ 1~ 1~

Pris fra

kr 6.950,-
ekskl. mva
Veil. 7.446,-

Pris fra

kr 7.990,-
ekskl. mva
Veil. 9.171,-

Pris fra

kr 8.490,-
ekskl. mva
Veil. 9.804,-
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HD 7/18 CX HD 9/19 M HD 10/25-4 SX PLUS HD 13/18-4 S PLUS

230 V / 3~ / 50 Hz 230 V / 3~ / 50 Hz 230 V / 3~ / 50 Hz 230 V / 3~ / 50 Hz 

240-700 l/t arb. mengde 450-890 l/t arb. mengde 500-1000 l/t arb. mengde 650-1300 l/t arb. mengde

780 l/t maks 1200 l/t maks 1400 l/t maks

20-175 arbeidstrykk 40-185 arbeidstrykk 30-250 bar arbeidstrykk 30-180 bar arbeidstrykk

215 makstrykk 215 makstrykk  225 makstrykk 253 makstrykk

Art nr. 1.151-907.0 Art nr. 1.524-923.0 Art nr. 1.286-928.0 Art nr. 1.292-105.0

3~ 3~ 3~3~

       

Høy kvalitet
Vanninntak i messing.

Gjennomtenkte detaljer
Lanseholderen sikrer at 
utstyret er trygt plassert 
når vaskeren ikke er i 
bruk.

Slangetrommel
Alle X-modeller har 15 m. 
Slange på integrert trommel. 
Enkelt å sveive slangen inn.

AVS kobling
Antitvistsystem gjør at slangen 
ikke krøller seg.

EASY!Force
EASY!Force-teknologien gjør 
at  mostanden reduseres til 
null, noe som gir stor ergono-
miske fordeler.

Servokontroll
På maskiner med servokontroll 
har du mulighet til å regulere 
trykk og vannmengde direkte 
på pistolen.

En kraftplugg i kompakt 

klassen. Med 700 liter og 175 

bar løses de fleste rengjørings 

oppgaver. Leveres med integrert 

trommel og 15 m. slange.

En kraftplugg i mellomklassen 

med 3stemplet axialpumpe med 

høytrykksstempler i edelstål. Har 

holder til kjemiflasker og 

kjemivelger med 

doseringsanordning.

En "tungvekter" blant våre 

kaldtvannsvaskere. Med 20 m. 

Høytrykksslange, 3stemplet 

axialpumpe med keramiske 

stempler samt luft og 

vannavkjølt 4 polet elmotor.

Kaldtvannsvasker i superklassen 

med 10  m. Slange og vannavkjølt 

motor. Passer til landbruk og 

rengjøring av anleggsmaskiner.

!

Pris fra

kr 11.700,-
ekskl. mva
Veil. 12.966,-

Pris fra

kr 14.890,-
ekskl. mva
Veil. 16.043,-

Pris fra

kr 23.450,- 
ekskl. mva
Veil. 26.738,-

Pris fra

kr 25.900,- 
ekskl. mva
Veil. 26.822,-
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Husk å oppgi spenning ved bestilling.

HD 7/16-4 ST HD 9/18-4 ST HD 13/12-4 ST

230 V / 3~ / 50 Hz 230 V / 3~ / 50 Hz 230/400 V / 3~ / 50 Hz 

300-700 l/t arb. mengde 460-900 l/t arb. mengde 650-1300 l/t arb. mengde

800 l/t maks 1000 l/t maks 1400 l/t maks 

30-160 arbeidstrykk 40-180 arbeidstrykk 30-120 arbeidstrykk

190 makstrykk 200 makstrykk 150 makstrykk

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

FRV 30 FRV 30 ME

Maks 250 bar Maks 250 bar

Maks 1.000 l/t Maks 1.300 l/t

Maks 60°C Maks 85 °C

5 m slange 7,5 m slange

Art nr. 2.111-010.0 Art nr. 2.111-012.0

Må utstyres med passende dysesett iht. maskin som 
brukes
Dysesett:  Kompatibel maskin:
035 - 2.642-430.0 -  HD 6/15 C
040 - 2.642-431.0 - HD 6/13, HD 7/18, 
  HD 6/16-4M og HD 801
045 - 2.642-432.0 - HD 6/12 C og HD 7/18 M
050 - 2.642-433.0 - HD 9/19 M, HD 9/20 4M, HD  
  10/21-4S og HD 10/25-4Sx

OVERFLATERENGJØRING

Stasjonær kaldtvannsvasker for direkte tilkobling til slange eller fast røropplegg. Én bruker og mulighet for opptil 6 

uttakspunkt. Vannavkjølt motor, 3-stemplet axialpumpe, 4-polet vannavkjølt elektromotor og rustfrie stålstempler med keramisk 

belegg. 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. Klargjort for fjernkontroll. 

Flottørtank i rustfritt stål. Klargjort for Servo Control som tilleggsutstyr. Kan også oppskaleres til ST-H versjon som tåler 85°C 

inntaksvann. Inkludert trykkavlaster og beskyttelse mot tørrkjøring.

Intergrert automastisk oppsuging 
av avløpsvann effektiviserer 
rengjøringen samtidig som man 
slipper spyling av overflaten 
etter vask. 5 m slange medfølger. 
Maskinspesifikt dysesett må 
bestilles.

Intergrert automastisk oppsuging 
av avløpsvann effektiviserer 
vasken.  Ekstra robust i 
metallutførelse. 7,5 meter slange 
 medfølger. Maskinspesifikt 
dysesett må bestilles i tillegg.

Dysesett 
til FRV

Pris fra

kr 37.810,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 40.400,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 43.777,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 5.390,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 8.550,-
ekskl. mva
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Flexilansesett og skumsett EASY!FORCE 
Sett for de som ønsker effektiv rengjøring 
av områder som er vanskelige å nå. Skiftet 
mellom lansene gjøres raskt og enkelt.
1 x Flexibel lanse 1 m Easy!Force
1 x Hurtigkobling - hun 
3 x Hurtigkobling - han 
1 x Skumflaske Easy!Force - 1 l 
Art.nr. 9.549-017.0

Dysesett bestilles separat

Bilvaskesett EASY!FORCE
Vaskesett for bilverksteder og bedrifter 
som vasker mye bil.
1 x RM 81 Eco!efficiency - 10 l bilvask 
1 x RM 41 - 10 l varmvoks
1 x Roterende nylonbørste
Art.nr. 9.549-0420.0

Slangetrommelsett kompositt EASY!FORCE 
1 x Trommel kompositt
1 x Veggfeste
1 x Høytrykkslange DN8
1 x Adapter M22- Easy!Force
Art.nr. 9.549.009.0

Flexilansesett 1 m EASY!FORCE
Sett for dem som ofte vasker på områder 
som er vanskelig å nå. Hurtigkoblinger for 
enkelt skifte mellom lansene.
1 x Flexibel lanse
1 x Hurtigkobling - hun 
2 x Hurtigkobling - han 
Art.nr. 9.549-014.0

Dysesett bestilles separat

Skumdyse næringsmiddel EASY!FORCE
1 x Skumdyse for skumanlegg
1 x Hurtigkobling til skumlanse m22
1 x Hurtigkobling - hun 
1 x Hurtigkobling - han 
Art.nr. 9.549-056.0

Dysesett bestilles separat

Rengjøringskit EASY!FORCE
1 x Rørrengjøringsslange
1 x Rotordyse 800 til 1000 liter
Art.nr. 9.549-043.0

Steg 1:
Dra den gule 
ringen mot 
pistolen.

Beskrivelse:
„Han“-koblingen festes på tilbehøret. 
Hurtigkoblingen („Hun“) festes på pistol. 
Det er derfor viktig å kjøpe antall „Han“-
koblinger tilsvarende antall tilbehør.

Steg 2:
Fjern 
tilbehøret.

Steg 3:
Fest på nytt 
tilbehør.

Slangetrommelsett rustfritt EASY!FORCE 
1 x Trommel i rustfritt stål
1 x Svingbart feste i rustfritt stål
1 x Høytrykkslange DN8
1 x Adapter M22- Easy!Force
Art.nr. 9.549-007.0

Skumleggingssett EASY!FORCE
Sett som effektiviserer rengjøringen. Med 
hurtigkobling og skumlanse skifter man 
enkelt fra skumdyse til vanlig strålerør.
1 x RM 81 - Eco!efficiency  (6.295-643.0)
1 x Skumflaske Easy!Force - 1 l 
1 x Hurtigkobling Easy!Force - hun          
2 x Hurtigkobling Easy!Force - han 
Art.nr. 9.549-006.0         

Oppgraderingspakke EASYFORCE
1 x EasyForce pistol
1 x EasyForce lanse
1 x Høytrykkslange
1 x Adapter 8
1 x Adapter 2
Art.nr. 9.549-057.0

Vi har utrolig mange fornøyde kunder på våre høytrykks-
vaskere. Mange av dere bruker maskinen mange timer om 
dagen, og har også hatt høytrykksvaskerene i  mange år. Hvis 
du ønsker å gjøre en oppgradering av dagens maskin kan du 
enkelt kjøpe dette oppgraderingssettet. Som passer til 
 høytrykksvaskere opptil HS-HDS > 900 liter.

Oppgraderingssett

TILBEHØR

Pris fra  
kr 2.990,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 10.000,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 6.750,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 2.590,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 2.750,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 3.750,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 4.550,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 3.450,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 4.250,-
ekskl. mva
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GOD

NT 27/1 NT 25/1 AP NT 35/1 AP NT 35/1 TACT TE

Luftmengde 67 l/s Luftmengde 61 l/s Luftmengde 61 l/s Luftmengde 61 l/s

Vakuum 200 Mbar Vakuum 230 Mbar Vakuum 230 Mbar Vakuum 230 Mbar

Beholder 27 l Beholder 25 l Beholder 35 l Beholder 35 l

Uttak for el verktøy

Art nr. 1.428-520.0 Art nr. 1.184-503.0 Art nr. 1.184-505.0 Art nr. 1.184-856.0

KOMPAKT

VÅT- OG TØRRSUGERE

BESTSELGER!
Vår bestselger blant våt og tørr
sugere. Komfortabel å håndtere. 
Integrert filterrens sørger for 
 optimalt oppsug til enhver tid. 
 Elektronisk nivåkontroll for 
oppsuging av væske.

Lett håndterlig, allsidig og sterk. 
Kompakt våt og tørrsuger for pro
fesjonell bruk. Er utstyrt med en 
rekke imponerende funksjoner, 
som bl.a. semiautomatisk filter
rens.

En maskin beregnet på håndverk
ere. Den er kompakt og enkel å 
transportere. Alt tilbehør lagres på 
maskinen. Patronfilter.

BESTSELGER!
Med tilkobling for elektroverk
tøy med automatisk start/stop
pfunksjon. Passer håndtverkere, 
rengjøringsbyråer, bilbransjen 
etc.

ANTISTATISK VÅT- OG 
TØRRSUGER!
Med tilkobling for elektroverk
tøy med automatisk start/
stoppfunksjon. Rustfrie sug
erør og antistatisk slange med 
bend følger med. 

NT 35/1 TACT TE ADV

Luftmengde 61 l/s

Vakuum 230 Mbar

Beholder 35 l

Uttak for el verktøy

Art nr. 1.184-867.0

BEDRE

BEST

Pris fra

kr 2.250,-
ekskl. mva
Veil. 4.420,-

Pris fra

kr 2.950,- 
ekskl. mva
Veil. 3035,-

Pris fra

kr 3.390,- 
ekskl. mva
Veil. 3.642,-

Pris fra

kr 4.800,- 
ekskl. mva
Veil. 5.099,-

Pris fra  
kr 5.290,-
ekskl. mva
Veil. 5.880,-
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NT 65/2 AP NT 75/2 TACT2 ME TC IVC 60/24-2 TACT2 NT 611 K

Luftmengde 2 x 74 l/s Luftmengde 2 x 74 l/s Luftmengde 2 x 74 l/s Luftmengde 57 l/sek

Vakuum 254 Mbar Vakuum 254 Mbar Vakuum 254 Mbar Vakuum 235 mbar

Beholder 65 l Beholder 75 l Beholder 60 l Beholder 55 l

Helatomatisk filterristesystem 2,4 kW/220-240V/1~/50-50 Hz Motoreffekt 1380 W

Art nr. 1.667-291.0 Art nr. 1.667-289.0 Art nr. 1.576-100.0 Art nr. 1.146-209.0

Kraftig profesjonell våt og tørrsug
er med 2 vedlikeholdsfrie bypass 
suge turbiner. Flatfiltersystem gjør 
det mulig å suge vått og tørt uten 
å skifte filter. Oljebestandig 
tappeslange. 

Våt og tørrsugeren er  
konstruert for kontinuelig bruk. 
Over 1000 kg med kategori A 
finstøv kan suges opp før filteret 
må skiftes. Med tilt for tømming 
av beholder.

INDUSTRISTØVSUGER
Kompakt og mobil maskin med 
svært god sugekraft. Beholder
en er enkel å tømme. Tact2  au
tomatisk filterrensesystem 
sikrer lang levetid på filteret.

BEREDSKAPSSUGER
Profesjonell våt og tørrsuger  
med kraftig avtappings 
pumpe. Maskinen har en kapa
sitet på 330 liter i minuttet, og 
har innebygget lensepumpe.

VÅT- OG TØRRSUGERE

Tact2
Unikt helautomatisk 

filterrensesystem som 

sikrer lang levetid på 

filteret og optimal  

sugekraft hele tiden 

mens man jobber.

Pris fra

kr 7.163,- 
ekskl. mva
Veil. 7.577,-

Pris fra

kr 12.850,- 
ekskl. mva
Veil. 13.975,-

Pris fra

kr 28.900,-
ekskl. mva
Veil. 44.472,-

Pris fra

kr 14.590,- 
ekskl. mva
Veil. 15.720,-
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STØVSUGERE OG FEIEMASKINER

T 12/1 ECO!EFFICIENCY T 15/1 ECO!EFFICIENCY CV 38/2 PROFESSIONAL

Luftmengde 43 l / sek Luftmengde 43 l / sek Luftmengde 48 l / sek

Vakuum 229 mbar Vakuum 230 mbar Vakuum 250 mbar

Beholder 12 l Beholder 15 l Beholder 5,5 l

Kabellengde 12 m Kabellengde 15 m Kabellengde 12 m

Fleeceposer 6.904-315.0 Fleeceposer 6.907-017.0 Fleeceposer 6.904-305.0

Støvsugerposer 6.904-312.0 Støvsugerposer 6.907-019.0

Art nr. 1.355-135.0 Art nr. 1.355-251.0 Art nr. 1.033-330.0
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T 15/1 eco!efficiency
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Ekstremt stillegående støvsuger med mange 

ergonomiske fordeler. Denne maskinen er som 

alle våre støvsugere spesialutviklet med fokus 

på brukervennlighet og redusert strømforbruk. 

Maskinen har integrert lagring av munnstykket, 

og krok for lagring av strømkabel.

Dette er toppmodellen i vår støvsugerserie, og 

er svært stillegående. Maskinen tilfredsstiller de 

høye kravene fra renholdere, hoteller, butikker 

osv. Leveres med HEPAfilter og 15 meter kabel.

Stående teppebørstesuger med dobbel motor 

og stor arbeidsbredde. Den er ideell for rask 

og effektiv rengjøring av store områder på 

kontorer, hoteller, i butikker eller restauranter. 

Maskinen er lett og brukervennlig.

KM 70/20 C KM 70/20 C 2 SB KM 75/40 W BP PACK

Arbeidsbredde (1 sidebørste) 700 mm Arbeidsbredde (2 sidebørster) 960 mm Arbeidsbredde (1 sidebørste) 750 mm

Brholder 42 l Beholder 42 l Beholder 40 l

Maks kapasitet 2.800 m2/t Maks kapasitet 3.680 m2/t Maks kapasitet 2.375 m2/t

Art nr. 1.517-106.0 Art nr. 1.517-107.0 Art nr. 1.049-207.0

Hendig gåbakfeiemaskin med opptil 700 mm 

feiebredde. Hovedbørsten drives av begge 

hjulene, og går rundt uansett om man svinger 

til høyre eller venstre. Maskinen gjør jobben 

syv ganger raskere enn feiekosten!

Kompakt og ekstremt manøvrerbar feiemaskin 

for små og mellomstore områder. Overkast 

prinsipp sørger for at smusskassen kan fylles 

100 %. Maskinen har drift på hjulene, som gjør 

den veldig behagelig å jobbe med.

Hendig gåbakfeiemaskin med opptil 960 mm 

feiebredde. Hovedbørsten drives av begge 

hjulene, og går rundt uansett om man svinger til 

høyre eller venstre. Ideell for mindre områder 

som bensinstasjoner, butikker, mindre lager etc.

STØVSUGERE

FEIEMASKINER

Pris fra

kr 6.400,- 
ekskl. mva
Veil. 6.679,-

Pris fra

kr 7.250,- 
ekskl. mva
Veil. 7.891,-

Pris fra

kr 37.950,-
ekskl. mva
Veil. 49.231,-

Pris fra  
kr 2.190,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 3.950,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 1.990,-
ekskl. mva
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TEPPE- /MØBELRENSERE OG GULVVASKEMASKINER

PUZZI 8/1 PUZZI 10/1 PUZZI 30/4 BR 35/12 C

Pumpetrykk 1 l/min = 1 bar Pumpetrykk 1 l/min = 1 bar Pumpetrykk 3 l/min = 4 bar Arbeidsbredde børste 350 mm

Beholder rent-/skinntvann 8 l/ 7 l Beholder rent-/skittentvann 10 l/ 9 l Beholder Rent-/skittentvann 30l/ 15 l Arbeidsbredde sugenal 450 mm

Maks kapasitet 18 m/t Maks kapasitet 20-25 m/t Maks kapasitet 60/75 m/t Beholder 12/12 l

Art nr 1.100-225.0 Art nr. 1.100-130.0 Art nr. 1.101-120.0 Art nr. 1.783-450.0

MØBELRENSEMASKIN
En kompakt og enkel møbel
rensmaskin for rensing av min
dre områder, som f.eks. bilseter, 
sofaer og flekkfjerning på tepper 
og møbler.

TEPPE-/MØBELRENSMASKIN
Integrert tilbehør  både teppe 
og møbelmunnstykke. Maskinen 
er den perfekte rengjøringsløs
ningen for små og mellomstore  
tekstiloverflater.

TEPPE-/MØBELRENSMASKIN 
Mobil og svært stillegående 
maskin for rengjøring av store 
områder. Kort klargjøringstid og 
enkel håndtering med intuitivt 
plasserte elementer. 

GULVVASKEMASKIN
Kompakt gulvvasker med lav vekt 
og formidabel smidighet på små 
og vanskelig tilgjengelige om
råder. Vekt inkludert batteri er 
på kun 35 kg.

Pris fra

kr 4.700,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 6.450,- 
ekskl. mva

Pris fra

kr 21.950,-
ekskl. mva

Pris fra

kr 24.900,-
ekskl. mva
Veil. 35.962,-
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NYHETERFEIEMASKINER

MC 50

Arbeidsbredde 1400 mm

Beholder 500 l

Arbeidstimer per tankfylling 13 t

Art nr. 1.442-202.1*

MC 130

Arbeidsbredde 1200

Beholder 1000 l

Arbeidstimer per tankfylling 10 t

Art nr. 1.442-230.1*

MC 50 er en feiemaskin i kompaktklassen 

som har mange nyttige funksjoner. MC 50 er 

meget godt egnet for helårsbruk da det er 

enkelt å gjøre redskapsbytte. Klipper, 

snøskjær eller sandspreder monteres i løpet 

av minutter. Maskinen er utviklet i sam- 

arbeid med operatører av feiemaskiner, og 

er dermed utformet på brukernes premisser. 

Denne fleksible maskinen har en bredde på 

110 cm og en høyde på under to meter, som 

gjør den ideell for rengjøring av fortau og i 

garasjer. 

MC 130 er en brukervennlig, kompakt og 

pålitelig feiemaskin i kompaktklassen. Den 

er like godt egnet til både vinter- og grønt-

vedlikehold. Maskinen gir et eksepsjonelt 

rengjøringsresultat og har en transport- 

hastighet på 40 km/t. Den kan kjøres av alle 

med førerkort klasse B, og kan brukes på 

fortau. MC 130 har to seter, og bidrar til at 

en hjelpeperson kan følge med og gjøre 

andre oppgaver, som for eksempel bruke 

vår løvblåser eller motorsag for å komme til  

for eksempel under benker.

* Alle maskinene konfigureres etter behov.

* Alle maskinene konfigureres etter behov.

Pris på 
forespørsel 

Pris på 
forespørsel 
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NYHETERREDSKAPSBÆRERE

MIC 34 C

Hengerkapsitet 750 kg/ 1250 kg

Arbeidstimer per tankfylling 10 t

Lydnivå i førerhus 74 dB

Art nr. 1.442-210.1*

MIC 50

Hengerkapasitet 750 kg/ 3000 kg

Arbeidstimer per tankfylling 10 t

Lydnivå i førerhus 73 dB

Art nr. 1.442-220.1*

MIC 34 C er en redskapsbærer i kompakt-

klassen. Tross sine kompakte dimensjoner, 

er MIC 34 en fullverdig redskapsbærer for 

profesjonelle brukere. Redskapsbærerens 

høye ytelse og gode driftsøkonomi gir 

effektive arbeidsdager året rundt. Maskinen 

er skapt for at føreren skal kunne gjennom-

føre lengre arbeidsøkter uten å bli sliten. 

Maskinen har blant annet smidige hydro-

statiske pedaler, justerbart ratt, ergonomisk 

plasserte kontroller og aircondition m.m. 

Fører huset er lyst og har rikelig med plass.

MIC 50 er en effektiv og kompakt redskaps-

bærer i mellomklassen. Den er enkel å 

vedlikeholde, og har en kraftig drivstoff- 

effektiv Kubota 50 hk diesemotor som 

bidrar til lave utslipp. Med en totalvekt på 

3,2 tonn gjør maskinen det mulig å jobbe 

med større og kraftigere redskap. Kompakt 

design, store panoramavinduer, bakhjul som 

følger framhjulene 100 %, og redskaps- 

tilkobling nær førerhuset muliggjør 

effektivt arbeid, samtidig som føreren har 

god kontroll på omgivelsene. 

* Alle maskinene konfigureres etter behov.

* Alle maskinene konfigureres etter behov.

Pris på 
forespørsel 

Pris på 
forespørsel 



Priser ekskl. mva.

KJEMI OG KJEMISPRØYTER

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

Varmvoks RM 41
Lakkpleiemiddel med høy andel av carnaubavoks. Etterlater overflaten 
høyglanset.
6.295-153.0 (10 l) kr 1.027
6.295-154.0 (20 l) kr 2.127

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, 
lavtrykksanlegg 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 669
9.549-938.0 (200 l) kr 5.020

Kärcher Avfetting
Kärcher avfetting er en bruksklar løsning for fjern-
ing 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

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 hjemmesider. Prisene gjelder hos deltakende kampanjeforhandlere. Med forbehold om trykkfeil. 
Gyldig fram til 01.07.2017 

Kjemisprøyter i lakkert stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, 
sprøytepistol og lanse med munnstykke.

16 liter/7,5 m slange 9.549-956.0 (bærbar)

24 liter/7,5 m slange 9.549-957.0 (mobil)

40 liter/7,5 m slange 9.549-958.0 (mobil)

Kjemisprøyter i rustfritt stål

Utstyrt med nivåmåler, antispruttrakt, spiralslange, 
sprøytepistol og lanse med munnstykke.

16 liter/5 m slange 9.549-959.0 (bærbar)

24 liter/7,5 m slange 9.549-960.0 (mobil)

40 liter/7,5 m slange 9.549-961.0 (mobil)

For rengjøring av alle typer glassflater på 

kjøretøyer. Sammensetningen av rensende 

stoffer gir den beste rengjøringen uten å 

etterlate film på frontruten. Fjerner effektivt 

veisalt, trafikkfilm, insekter m.m. Angriper ikke 

lakk og gummilister.

Frostsikker ned til -15°C

Nettoinnhold: 4 l

Art.nr. 9.549-950.0

Ferdigblandet vindusspylervæske 
testet spesielt for norske forhold

KJEMISPRØYTER

BILVASKKJEMI

Pris  
kr 2.379,-
ekskl. mva

Pris  
kr 2.622,-
ekskl. mva

Pris  
kr 4.390,-
ekskl. mva

Pris  
kr 4.369,-
ekskl. mva

Pris  
kr 5.193,-
ekskl. mva

Pris  
kr 7.619,-
ekskl. mva

Pris  
kr 28,-
ekskl. mva
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NYHETER

Easy!Lock kompatibilitet med det gamle systemet

EASY!Lock
Vi presenterer et innovativt til koblingssystem 
som kombinerer fordelene med en hurtigkob-
ling og som gir pålitelighet, sikkerhet og stabi-
litet. Med vårt patenterte EASY!Lock system 
gjøres tilkobling raskt og enkelt. Denne tilkob-
lingen er fem ganger raskere samenlignet med 
konvensjonelle skruetilkoblinger.

EASY!Lock tilkobling 
Firedoblet gjenge-
strigning med konisk 
formet lås for enkel og 
hurtig montering i kun 
én omdreining.

Uthevet nummer 
Hver adapter 
har sitt eget nummer. 
Som ikke er til å ta feil av.

Antrasittgrå = EASY!Lock  
Fargekoding for  
EASY!Lock tilkobling

Svart = Gjenge M 22 × 1.5 
Fargekoder for konvensjonell 
gjengetilkobling

Gjenge M 22 × 1.5  
Metrisk gjenge for tilbe-
hør uten EASY!Lock

NYHETER

Antrasittgrå = EASY!Lock  
Fargekoding for  
EASY!Lock tilkobling

NYHET!
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4.111-029

4.111-033

4.111-034

4.111-035

4.111-036

4.111-030

4.111-031

4.111-032

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

7

8

4

5

6

2

3

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

NYHETER

4.111-029

4.111-033

4.111-034

4.111-035

4.111-036

4.111-030

4.111-031

4.111-032

*  For eksempel, høytrykksvasker med M22x1,5 
tilkobling kan raskt konverteres til det nye EASY!Lock 
systemet med adapter 2.
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EASY!Lock – M 22 × 1.5 
Art no. 4.111-029.0 
Adapter for tilkobling av 
høytrykks slanger med EASY!Lock 
og høytrykks slanger med 
M22×1.5-tilkobling

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.

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.

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

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.

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

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

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


