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RENE GULV
Kärcher rengjøringsutstyr 
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Kärcher jobber kontinuerlig med innovasjon av produkter, 
og vi ønsker å bli en totalleverandør av rengjøringsutstyr 
til alle sektorer. I samarbeid med brukerne finner vi den 
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løsningen som passer ulike bruksområder. Forskjellige 
arbeidsplasser har ulike behov som krever 
differensierte løsninger. I hvilken sektor jobber du?
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GULVVASKE-
MASKINER
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GÅ-BAK GULVVASKEMASKINER

BD 30/4 C Bp Pack
Gå-bak gulvvaskemaskin
1.783-230.0

Svært kompakt og fleksibel maskin med 
litium-ion batteri og diskbørste til å ren-
gjøre små arealer på kort tid. Rengjør og 
suger opp vann med arbeidsretning både 
fremover og bakover. Redusert støynivå.

Arbeidsbredde 280 mm

Beholdere 4+4

Driftstid 60 min

Vekt 20 kg

Padholder: 6.670-129.0

BR 30/4 C BP PACK BR 35/12 C BD 38/12 C
Gå-bak gulvvaskemaskin Gå-bak gulvvaskemaskin Gå-bak gulvvaskemaskin

1.783-225.0 1.783-450.0 1.783-430.0

Innovativt og effektivt alternativ til 
manuell rengjøring. Kommer med 36V 
litium-ion batteri som gir lang drifts-
tid, kort ladetid og lav vekt. Passer 
perfekt til rengjøring av små områder 
og til hasteoppgaver.

Høydejusterbart ratt gjør at 
operatøren kan tilpasse maskinen 
for ideell arbeidsstilling. Integrert 
feiekasse for oppsamling av små-
stein, løv og flis. Batteriet gir hele 
1,5 t driftstid, og kun 3 timers 
ladetid.

Kommer med hurtiglading og litium-ion 
batteri med mange ganger lengre levetid enn 
vanlige batterier. Sammenlignet med 
konkurrerende maskiner, er den svært kom-
pakt, og lett å håndtere under transport i bil 
eller over dørterskler og trappetrinn. Opererer 
med kun 62 dB i eco!efficiency innstilling.

Arbeidsbredde 300 mm

Beholdere 4+4

Driftstid 30-35 min

Vekt 14 kg

Padholder: 6.670-129.0

Arbeidsbredde 350 mm

Beholdere 12+12

Maks kapasitet 1400 m2/t

Litium-ion batteri

Mikrofiberbørste: 4.037-066.0

Arbeidsbredde 380 mm

Beholdere 12+12

Maks kapasitet 1520 m2/t

Litium-ion batteri

Padholder: 6.907-150.0

BR 30/4 C Adv
Gå-bak gulvvaskemaskin
1.783-213.0

Et innovativt alternativ til bøtte og klut 
som er ideell for arealer fra 20 m² og 
oppover. BR 30/4 C Adv leveres med 
sugeslange og oppsugings munnstykke 
som gjør at du kommer til på de ekstra 
vanskelige områdene.

Arbeidsbredde 300 mm

Beholdere 4+4

Maks kapasitet 200 m2/t

Inkl. sugerør for områder 

som er vanskelig å nå

Kampanjepris:

11.990,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

15.990,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

14.990,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

25.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

25.490,-
ekskl.
mva

Roller 
eller disk
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GÅ-BAK GULVVASKEMASKINER

BR 45/22 C

B 40 W BD 50/50 C Classic BP

BD 43/25 C Bp
Gå-bak gulvvaskemaskin

Gå-bak gulvvaskemaskin Gå-bak gulvvaskemaskin

Gå-bak gulvvaskemaskin

1.783-465.0

1.533-210.2 1.127-001.0

1.515-400.0

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.

Kompakt, brukervennlig og praktisk batteridrevet 
gulvvaskemaskin med individuelle brukerinnstillinger. 
40 L tank. Arb.kapasitet 1100 m²/h. Økonomisk drift 
opptil 700 m². Disk eller roller.

Den batteridrevne gulvvaskemaskinen BD 50/50 C Bp 
er en rimelig og kompakt innstegsmodell med 
kapasitet opp til 2000 m²/t.

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. Ideell for små arealer 
og områder med mye møbler og inventar.

Mikrofiberbørste: 4.037-093.0

Nalgummi: 4.037-094.0

Arbeidsbredde 450 mm

Beholdere 22+22

Driftstid 2 timer

Vekt 55 kg

Arbeidsbredde disk 430-510 mm

Arbeidsbredde roller 450-550 mm

Maks kapasitet 2200 m2/t

Beholdere 40+40 l

Arbeidsbredde børste 510 mm

Arbeidsbredde oppsuging 850 mm

Padholder 4.762-534.0

Nalgummi 6.273-023.0

Maks kapasitet 2040 m2/t

Beholdere 50+50 l

Padholder: 4.762-533.0

Nalgummi: 6.273-023.0

Arbeidsbredde 430 mm

Maks kapasitet 1720 m2/t

Beholdere 25+25

2-tanksystem

Kampanjepris:

41.500,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

46.750,-
ekskl.
mva Kampanjepris:

31.500,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

29.900,-
ekskl.
mva

Leiefinansiering

832,- ekskl. mva
i 60 mnd

Leiefinansiering

937,- ekskl. mva
i 60 mnd Leiefinansiering

631,- ekskl. mva
i 60 mnd

Leiefinansiering

599,- ekskl. mva
i 60 mnd
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STÅ-PÅ GULVVASKEMASKINER

BD 50/40 RS Disk

B 95 RS

BR 55/40 Roller
Stå-på gulvvaskemaskin

Stå-på gulvvaskemaskin

Stå-på gulvvaskemaskin

1.533-170.0

1.006-200.2

1.533-172.0

BD 50/40 RS har en arbeidsbredde på 51 cm og er en 
svært effektiv gulvvaskemaskin. Maskinen har 40 
liters tank og er enkel å manøvrere. Ideelle for 
mellomstore arealer, spesielt egnet til f.eks. 
kjøpesentre, dagligvarebransjen, sykehus m.m.

Svært manøvrerbar stå-på gulvvaskemaskin med tank på 95 liter 
gjør maskinen ideell for arealer på 1200 til 3000 m². Maskinen har 
brukervennlig automatisk senkingsfunksjon. KIK-nøkkelsystem, 
Dose-doseringsenhet og fargekodede elementer gjør maskinen 
svært brukervennlig. I tillegg har den en automatisk fylling som 
gjør det effektivt å fylle vanntanken. Maskinen er ideell for 
vasking av store områder, som for eksempel store butikker, 
kjøpesentre, offentlige bygg, i helsesektoren m.m.

BR 55/40 RS har en arbeidsbredde på 55 cm. 
Maskinen har 40 liters tank og er enkel å manøvrere. 
Ideelle for mellomstore arealer, spesielt egnet til 
f.eks. kjøpesentre, dagligvarebransjen, sykehus m.m.

Arbeidsbredde 508 mm

Maks kapasitet 2200 m2/t

Beholder 40 l

Arbeidsbredde børste 650 mm

Arbeidsbredde oppsuging 940 mm

Maks kapasitet 2600 m2/t

Beholder 95+95 l

Arbeidsbredde 550 mm

Maks kapasitet 2350 m2/t

Beholder 40 l

Pris på 
forespørsel

Pris på 
forespørsel

Pris på 
forespørsel

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

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

Automatisk rengjøring
B 40 W er den første maskinen  
i verden med innebygget 
tankren gjøringssystem (reng-
jøring av skittenvannstank).



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere8

BD 50/70

B 90 R

Sitte-på gulvvaskemaskin

Sitte-på gulvvaskemaskin

1.161-072.0

1.161-307.0

BD 50/70 R Classic er vårt alternativ innen mikro sitte-
på maskiner. Det er et utmerket alternativ for kunder 
som verdsetter produktiviteten av en sitte-på gulv-
vaskemaskin til en pris på en gå-bak maskin. Høy 
manøvrerbarhet med kun 1,6 meter svingradius og en 
god oversikt over området som skal rengjøres. Enkel å 
betjene - ingen trening er nødvendig da maskinen har 
selvforklarende symboler for å unngå driftsfeil. Manuelt 
rengjøringsutstyr er alltid innen rekkevidde når det 
trengs.

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.

Beholder 70+75 l

Maks kapasitet 2805 m2/t

Padholder 4.762-534.0

Nalgummi 6.273-023.0

Arbeidsbredde 750 mm (avhengig av aggregat)

Maks kapasitet 4500 m2/t

Beholder 90 l

Inklusive børstehoder, batteripakke, sugenal og lader

Komfort
Komfortabelt sete gir
mulighet for å jobbe i 
lengre perioder.

Manuelt utstyr
Manuelt rengjørings-
utstyr er alltid innen
rekkevidde.

Tilbehør
Stort utvalg av tilbehør.

Skift på et blunk 
Enkelt å skifte 
valse-børstene uten 
bruk av verktøy.

Lett tilgjengelig
Batterirommet er prak-
tisk plassert under setet 
og gir et optimalt tyn-
gdepunkt.

Med feiefunksjon
Kan skure og feie i én 
arbeidsgang og unngår 
partikler i oppsug-
ingssystemet.

Kampanjepris:

76.500,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

96.800,-
ekskl.
mva

Leiefinansiering

1466,- ekskl. mva
i 60 mnd

Leiefinansiering

1854,- ekskl. mva
i 60 mnd

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER
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Stigning
Maskinen klarer 25° stigning 
i 10 km/t.

B 150 R
Sitte-på gulvvaskemaskin

1.246-020.2

B 150 R leveres i versjonene standard og advanced. 
Standardversjonen har smart nøkkelsystem med farge- 
display, automatisk vannfylling av rentvannstank, 
renspyling av skittenvannstank, og kjemidosering. 
Utskiftbare børstehoder sørger for suveren fleksibilitet. 

Arbeidsbredde 900 mm

Maks kapasitet 6300 m2/t

Beholder 150 l Pris på 
forespørsel
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B 200 R
Sitte-på gulvvaskemaskin

1.246-200.2

Det automatiske doseringssystemet Dose for 
rengjøringsmidler og en 200 liters vanntank er standard 
i B 200 R. Tilgjengelig med flere arbeidsbredder.

Arbeidsbredde 900 mm

Maks kapasitet 6300 m2/t

Beholder 200 l

Pris på 
forespørsel

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER
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B 250 R
Sitte-på gulvvaskemaskin

1.480-231.2

B 250 R er en kraftpakke på tre hjul, og har énknapps-
betjening gjør maskinen svært enkel å bruke. Børste- 
valseaggregat med 3 rengjøringsprogram. 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.

Arbeidsbredde 1200 mm

Maks kapasitet 7200 m2/t

Beholder 250 l

Pris på 
forespørsel
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B 300 R I
Sitte-på gulvvaskemaskin

1.480-235.2

B 300 R I er en kombinasjonsmaskin som gjør det mulig 
med både gulvvask og feiing i en arbeidsprosess. Vann-
tanken er på 300 liter, og maskinen har en arbeidsbred-
de på opptil 1755 cm. Den er ideell til vedlikeholds-
rengjøring og dyprengjøring av store områder, og den 
hevede og komfortable kjørestillingen gir godt 
overblikk. Containertømmingen forenkler disponering 
av avfallet, og sidebørsten gjør det enklere å komme til 
rundt kanter og hjørner.

Arbeidsbredde 1045-1755 mm

Maks kapasitet 16.550 m2/t

Beholder 300 l

Pris på 
forespørsel

3

SITTE-PÅ GULVVASKEMASKINER
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Kan leveres med lyspakke for bruk på veien.

Til venstre, høyre eller på begge sider Med riktig 
utstyr feier og vasker B 300 R I helt inntil både 
kanter og hjørner: med sidebørster på venstre 
og høyre side eller rengjøringshodet på siden. 
Enhetene flytter seg automatisk unna når de 
kommer borti gjenstander.

Tryggere med tak over hodet Vernetaket 
beskytter føreren mot fallende gjenstander og 
kan monteres etter avtale. Et heldekkende tak 
sikrer full trygghet på arbeidsplassen.

1

2

3

1

2

3
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SKURE-
MASKINER
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SKUREMASKINER

BDS 43/180 C ADV BDS 33/180 C ADV
Skuremaskin Skuremaskin

1.291-226.0 1.291-220.0

En singeldiskmaskin skurer og suger opp i én og samme 
prosess. Kärcher singeldiskmaskiner er kompakte med 
lavt tyngdepunkt og dermed både stødige og enkle å 
håndtere. Et ergonomisk utformet håndtak og to skaft 
sørger for at brukeren kan jobbe i en behagelig posisjon 
over lengere tid. Maskinene er svært robuste og hold-
bare. Bajonettsystem gir raskt børsteskift. Håndtaket 
kan foldes sammen slik at maskinen blir kompakt også 
ved oppbevaring. Et stort utvalg at tilbehør gjør 
maskinen svært fleksibel.

En singeldiskmaskin skurer og suger opp i én og samme 
prosess. Kärcher singeldiskmaskiner er kompakte med 
lavt tyngdepunkt og dermed både stødige og enkle å 
håndtere. Et ergonomisk utformet håndtak og to skaft 
sørger for at brukeren kan jobbe i en behagelig posisjon 
over lengere tid. Maskinene er svært robuste og hold-
bare. Bajonettsystem gir raskt børsteskift. Håndtaket 
kan foldes sammen slik at maskinen blir kompakt også 
ved oppbevaring. Et stort utvalg at tilbehør gjør 
maskinen svært fleksibel.

Arbeidsbredde 432 mm

Børstehastighet 180 o/min

Effekt 1400 W

Kontakttrykk 38 g/cm2

Vekt 40 kg

Padholder 6.369-899.0

Vanntank 2.642-476.0

Børste medium 6.369-895.0

Arbeidsbredde 330 mm

Børstehastighet 180 o/min

Effekt 700 W

Kontakttrykk 47 g/cm2

Vekt 31 kg

Padholder 6.369-894.0

Vanntank 2.642-495.0

Børste medium 6.369-890.0

Kampanjepris:

8.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

7.490,-
ekskl.
mva



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere16

POLERINGS-
MASKINER
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Poleringsmaskiner

POLERINGSMASKINER

BDP 50/1500 C Ep BDP 50/2000 RS Bp
Poleringsmaskin Poleringsmaskin

1.291-141.0 1.002-039.0

Kabelvariant for arbeid uten avbrudd. 
Sentralt styrehjul. Polering inntil kanter. 
Drivskiven er fjærende. Kontakttrykket 
regulerer seg automatisk og sørger 
dermed for et jevnt poleringsresultat.
Oppsamlingsbeholder sørger for at 
poleringsstøvet blir værende under 
maskinen. Filterposen kan brukes 
flere ganger. Justerbart håndtak 
for komfortabel arbeidshøyde for 
alle brukere.

Poleringsmaskin med stor batterikapasitet 
og innebygget lader som muliggjør lange 
arbeidsintervaller uten forstyrrende 
kabler. Alt utstyr kan lagres på maskinen. 
Maskinen har integrert støvsuging slik at 
poleringsstøvet samles under padsene og 
suges inn i en stor filterpose. 

Arbeidsbredde 508 mm

Børstehastighet 1500 o/min

Effekt 1100 W

Kontakttrykk 4 g/cm2

Vekt 34,5 kg

Arbeidsbredde 500 mm

Børstehastighet 2000 o/min

Effekt 2315 W

Kontakttrykk 10 g/cm2

Vekt 180 kg

Kampanjepris:

17.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

79.000,-
ekskl.
mva

Leiefinansiering

1513,- ekskl. mva
i 60 mnd
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FEIE-
MASKINER
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BATTERIDREVET FEIEMASKIN BENSINDREVET FEIEMASKIN

Hovedbørste, standard

Standard rollerbørste med 

middels styrke er egnet for et 

bredt spekter av applikasjoner. 

Børsten skaper en uberørt over-

flate når du rengjør normal skitt, 

blader og småstein fra gaten.

Art. nr: 6.906-884.0

Hovedbørste, hard

Den harde børsten har en større 

prosentandel sterke buster, 

noen også laget av stål. Børsten 

er spesielt egnet for tøffe 

overflater, så vel som tettpakket 

smuss eller tungt avfall. 

Art. nr: 6.906-885.0

Hovedbørste, myk

Den mye rollerbørsten er ideell 

for å fjerne smuss og fint støv 

fra glatt gulv. Den er primært 

egnet for innendørs bruk da 

de myke bustene beskytter 

følsomme gulv.

Art. nr: 6.906-886.0

Hovedbørste, antistatisk

Den antistatisk rollerbørste er 

designet for å effektivt rense 

teppebelagte gulv. Med riktig 

utstyr kan teppeområder på 

hotell, idrettsanlegg m.m. 

rengjøres på kort tid.

Art. nr: 6.906-950.0

KM 75/40 W Bp Pack KM 75/40 W P
Feiemaskin Feiemaskin

1.049-207.0 1.049-205.0

KM 75/40 Bp Pack er en kompakt og ekstremt manøvrerbar 
feiemaskin for små og mellomstore områder. Overkast- 
prinsipp 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 
(brusbokser, røykpakker etc.)

Kärcher KM 75/40 W P er en bensin drevet kompakt og 
manøvrerbar feiemaskin for små og mellomstore arealer. 
Smussleppe i front kan åpnes og lukkes fra håndtaket. Ved å 
åpne denne kan større gjenstander feies opp i beholder 
(brusbokser, røykpakker etc.)

Arbeidsbredde m/ sidebørste 715 mm

Beholder 40 l

Kapasitet 3000 m2/t

Arbeidsbredde m/ sidebørste 715 mm

Beholder 40 l

Kapasitet 3000 m2/t

Kampanjepris:

38.950,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

32.490,-
ekskl.
mva

Leiefinansiering

651,- ekskl. mva
i 60 mnd

Leiefinansiering

781,- ekskl. mva
i 60 mnd



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere20

SITTE-PÅ FEIEMASKINER

KM 85/50

KM 90/60 R G Adv

Sitte-på feiemaskin

Sitte-på feiemaskin

1.351-127.0

1.047-300.0

Vår KM 85/50 R Bp Pack imponerer med utmerket utstyr 
for en feiemaskin i denne prisklassen. Batteri og lader 
kommer som standard sammen med den roterende 
sidebørsten med hastighetsregulering og støvfilter for 
støv-fritt arbeid. 

KM 90/60 er designet for enkel bruk og kjørekomfort. 
Avfallsbeholderkonsept med to skuffer for enkel tømming. 
Maskinen er robust og kompakt, og har et praktisk pick-
up-område. Ideell for lange perioder med uavbrutt drift. 

Arbeidsbredde 615 mm

Beholder 50 l

Kapasitet 5100 - 6300 m2/t

Arbeidsbredde 615 mm

Beholder 2 x 30 l

Kapasitet 6900-9200 m2/t

Kampanjepris:

79.900,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

99.000,-
ekskl.
mva

Leiefinansiering

1531,- ekskl. mva
i 60 mnd

Leiefinansiering

1897,- ekskl. mva
i 60 mnd
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KM 105/100 og 105/110

KM 120/250 R D Classic

KM 125/130 R

Sitte-på feiemaskin

Sitte-på feiemaskin

Sitte-på feiemaskin

1.280-120.2

1.186-000.0

1.280-150.2

Rider feiemaskin med Tact filterrens, unik 
halvmåneformet sidebørste (Ekstrautstyr), 
Teach-system for automatisk justering av 
hovedvalsebørste ihht. slitasje m.m. Effektiv 
og brukervennlig.

KM 120/250 R D Classic er egnet for rengjøring av 
grov og tung smuss samt ekstremt støvete områder. 
Maskinens levetid er på opptil 5000 timer, og er den 
første Classic feiemaskinen i vår portefølje med tre 
forskjellige kjørealternativer: Batteri, LPG og Diesel. 

Med den halvmåneformede sidebørsten, en 
patentert Kärcher innovasjon, kan du feie 
hjørnene enkelt og raskt med bare én om-
gang. Maskinen har andre praktiske patenter 
og funksjoner som elektrisk kontainer- 
tømming, helautomatisk Tact filterrengjøring 
for nesten støvfri rengjøring.

Arbeidsbredde 105 mm

Beholder 100/110 l

Kapasitet 7350 m2/t

Arbeidsbredde 900 mm

Arbeidsbredde med én sidebørste 1200 mm

Arbeidsbredde med to sidebørster 1500 mm

Beholder 250 l

Kapasitet 10 800 m2/t

Arbeidsbredde 125 mm

Beholder 130 l

Kapasitet 10 000 m2/t

Kampanjepris:

149.500,-
ekskl.
mva

Leiefinansiering

2841,- ekskl. mva
i 60 mnd

Pris på 
forespørsel

Pris på 
forespørsel
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DAMP - 
VASKERE
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DAMPVASKERE 

1

2

3

4

5

6

7

FØRSTEKLASSES RENGJØRINGSRESULTATER SELV UTEN KJEMI

Enkel håndtering uten 
mye opplæring

Oppbevaring av tilbehør
direkte på maskinen

Enkelt betjeningspanel

Rask fylling og tømming

Integrert skitten-
vannsbeholder

Store hjul

Selvrensende

SG 4/4 SVG 6/5 SVG 8/5
Dampvasker med tralle Dampvasker med sug Selvrensende dampvasker

med sug1.092-104.0
6.962-239.0 (med tralle)

1.092-000.0

1.092-010.0

SG 4/4 er en kompakt dampvasker 
med kraftig damptrykk på 4 bar. Kon-
troll for kontinuerligdamptilførsel og 
VapoHydro-funksjon bidrar til per-
fekte rengjøringsresultat uten bruk av 
kjemikalier.

Dampstøvsuger som hindrer dannelse 
av bakterier i maskinen etter bruk. 
For bruk ved strenge hygienekrav, 
som f.eks. i næringsmiddelindustri.

Dampstøvsuger med automatisk selv-
rensingsfunksjon som hindrer dan-
nelse av bakterier i maskinen etter 
bruk. For bruk ved strenge hygiene-
krav, som f.eks. i næringsmiddelindu-

Varmeeffekt 2300 W

Beholder 4 l

Damptrykk 4 bar

Vekt 8 kg

Varmeeffekt 3000 W

Beholder 5 l

Damptrykk 6 bar

Vekt 45 kg

Varmeeffekt 3000 W

Beholder 5 l

Damptrykk 8 bar

Vekt 45 kg

Kampanjepris:

8.990,-
ekskl.
mva

Med tralle 10.490,-

Kampanjepris:

29.900,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

38.150,-
ekskl.
mva
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STØVSUGERE
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STØVSUGERE

T 9/1 Bp Pack

CV 38/2 Professional CV 48/2 CV 60/2 RS

BV 5/1 Bp Pack T 10/1 Adv T 12/1 Adv
Batteristøvsuger

Børstesuger Børstesuger Børstesuger

Ryggstøvsuger Støvsuger Støvsuger

1.528-111.0

1.033-330.0 1.057-321.0 1.011-028.0

1.394-219.0 1.527-156.0 1.355-135.0

Luftmengde 46 l/s

Vakuum 207 mbar

Beholder 9 l

Batteritid 24 min

Luftmengde 48 l/s

Vakuum 250 mbar

Beholder 5,5 l

Kabel 12 m

Luftmengde 40 l/s

Vakuum 200 mbar

Beholder 5,5 l

Gul kabel 12 m

Luftmengde 45 l/s

Vakuum 117 mbar

Beholder 17 l

Arbeidsbredde 610 mm

Luftmengde 46 l/s

Vakuum 207 mbar

Beholder 5 l

Batteritid 24 min

Luftmengde 61 l/s

Vakuum 244 mbar

Beholder 10 l

Gul kabel 12 m

Luftmengde 43 l/s

Vakuum 229 mbar

Beholder 12 l

Kabel 12 m

Kampanjepris:

6.590,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

3.950,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

4.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

84.000,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

7.490,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

1150,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

1990,-
ekskl.
mva
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Papirpose,  
10-pack

Fleecepose,  
10-pack

Filterkurv Hepafilter Parkett- 
munnstykke for 
harde gulv

Kombi-
munnstykke

Luftdrevet  
turbomunnstykke

Elektrisk  
turbo -
munn-
stykke

Turbomunnstykke  
for møbler

Børste Munnstykkesett

Passer ikke 
denne modellen

(1 pose)

Art. nr.

6.904-084.0

(filterkurv, 
fleece)

Art. nr.

4.731-000.0
Passer ikke 

denne modellen

Art. nr.

6.905-083.0

Art. nr.

6.907-496.0
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen

Art. nr.

6.904-312.0

(1 pose)

Art. nr.

6.904-315.0

(filterkurv,  
nylon)

Art. nr.

5.731-640.0

Art. nr.

6.414-801.0

(360 mm bred)

Art. nr.

6.906-064.0

Art. nr.

6.907-467.0

Art. nr.

2.860-114.0

Art. nr.

2.641-815.0

Art. nr.

2.860-113.0

Art. nr.

6.906-122.0
Passer ikke 

denne modellen

Art. nr.

6.904-019.0

(1 pose)

Art. nr.

6.907-017.0

(filterkurv,  
fleece)

Art. nr.

5.731-649.0

Art. nr.

6.414-801.0

(360 mm bred)

Art. nr.

6.906-064.0

Art. nr.

6.907-467.0

Art. nr.

2.860-114.0

Art. nr.

2.641-815.0

Art. nr.

2.860-113.0

Art. nr.

6.906-122.0

Art. nr.

2.860-143.0

     

P

P

P

P

P

P

Luftmengde (l/s): 40

Vakuum (mbar): 230

Beholdervolum (l): 7,5

Maks. effekt (W): 1000

Kabellengde (m): 7,5

Lydnivå (dB(A)): 63

Vekt (kg): 3,5

Mål (L x B x H mm): 375x285x322

Luftmengde (l/s): 6

Vakuum (mbar): 244

Beholdervolum (l): 12

Maks. effekt (W): 1300

Kabellengde (m): 12

Lydnivå (dB(A)): 65

Vekt (kg): 6,6

Mål (L x B x H mm): 410x315x340

Luftmengde (l/s): 61

Vakuum (mbar): 244

Beholdervolum (l): 15

Maks. effekt (W): 1300

Kabellengde (m): 15

Lydnivå (dB(A)): 60

Vekt (kg): 8

Mål (L x B x H mm): 435x315x400

T 7/1 Classic

T 12/1 
eco!efficiency

1.527-181.0

1.355-148.0

1.355-250.0

T 15/1 
eco!efficiency

STØVSUGERE OG EGNET TILBEHØR

Pris fra  
kr 690,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 1550,-
ekskl. mva

Pris fra  
kr 2190,-
ekskl. mva

Parkettmunnstykke
Parkettmunstycket har lav vekt og 
fungerer best på harde gulv der  
børstene hjelper til å få støvet til å 
slippe fra gulvflaten. På tepper blir 
friksjonen for høy.

Kombimunnstykke
Kombimunstykket er det man kjenner 
igjen fra støvsugeren hjemme, og glir 
godt over både harde gulv og tepper 
ved å benytte den gule bryteren. Litt 
tyngre enn parkettmunnstykekt. 

El-drevet turbomunnstykke
Dette elektrisk drevne turbomunnstykket 
kobles inn i det lille uttaket ovenfor slan-
gen på støvsugeren. Det passer alle tepper 
og flytter seg nærmest av seg selv. 
Ikke beregnet på harde gulv. 

Luftdrevet turbomunnstykke
Det luftdrevne turbomunnstykket er egnet 
for tepper med kortluv. På grunn av børsten 
glir den godt over disse overflatene, og er 
ikke egnet for harde gulv. 

MUNNSTYKKER              POSER OG FILTER 



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere 27

Papirpose,  
10-pack

Fleecepose,  
10-pack

Filterkurv Hepafilter Parkett- 
munnstykke for 
harde gulv

Kombi-
munnstykke

Luftdrevet  
turbomunnstykke

Elektrisk  
turbo -
munn-
stykke

Turbomunnstykke  
for møbler

Børste Munnstykkesett

Passer ikke 
denne modellen

(1 pose)

Art. nr.

6.904-084.0

(filterkurv, 
fleece)

Art. nr.

4.731-000.0
Passer ikke 

denne modellen

Art. nr.

6.905-083.0

Art. nr.

6.907-496.0
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen
Passer ikke 

denne modellen

Art. nr.

6.904-312.0

(1 pose)

Art. nr.

6.904-315.0

(filterkurv,  
nylon)

Art. nr.

5.731-640.0

Art. nr.

6.414-801.0

(360 mm bred)

Art. nr.

6.906-064.0

Art. nr.

6.907-467.0

Art. nr.

2.860-114.0

Art. nr.

2.641-815.0

Art. nr.

2.860-113.0

Art. nr.

6.906-122.0
Passer ikke 

denne modellen

Art. nr.

6.904-019.0

(1 pose)

Art. nr.

6.907-017.0

(filterkurv,  
fleece)

Art. nr.

5.731-649.0

Art. nr.

6.414-801.0

(360 mm bred)

Art. nr.

6.906-064.0

Art. nr.

6.907-467.0

Art. nr.

2.860-114.0

Art. nr.

2.641-815.0

Art. nr.

2.860-113.0

Art. nr.

6.906-122.0

Art. nr.

2.860-143.0

     

P

P

P

P

P

P Inngår i pakningen

MUNNSTYKKER              POSER OG FILTER 

Kärchers støvsugerposer finnes i papir- og fleecemateriale. Posen er en stor del av filterfunksjonen i 
støvsugeren, da all luft passerer igjennom og har en oppsamlingsfunksjon for alt som blir sugd opp.

Papirposen er laget for å bremse hastigheten på partiklene som suges opp, og for å filtrere 99,7 % av 
partikler ned til 3 my. Posen samler opp større partikler og tømmes enkelt.

Fleeceposene kan fylles mer enn papirposen, og kan brukes til de er så fulle at man må bytte til ny pose. 
De filtrerer dessuten luften bedre enn papirposene gjør.

BRUK RIKTIG FILTER OG POSE

(1 µm = 0,001 mm)

Hår Pollen

Sementstøv Støvmidd
Katteallergener

Mugg Virus

Kullstøv Bakterier

PAPIRPOSE FLEECEPOSE HEPA FILTER

100 10 1 0,1 0,05 µm
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TEPPE- OG  
MØBELRENSERE
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TEPPE- OG MØBELRENSERE

Sammenlignet med tradisjonelle tepperense-
maskiner, kan du med nye BRC 40/22 jobbe 
opptil 30 % raskere med dyprengjøring. Mas-
kinen manøvrerer enkelt forover og bakover, 
og er egnet for små og mellomstore flater på 
opptil 1000 m². Ved bruk av anbefalt reng-
jøringsmiddel iCapsol RM 768 blir tørketiden 
redusert til  en halvtime, noe som gjør mas-
kinen ideell for bruk på trafikkerte områder 
med tepper. 

PUZZI 8/1

PUZZI 30/4 BRC 40/22 C

PUZZI 10/1 PUZZI 10/2
Teppe- og møbelrenser

Teppe- og møbelrenser Teppe- og møbelrenser

Teppe- og møbelrenser Teppe- og møbelrenser

1.100-225.0

1.101-120.0 1.008-062.0

1.100-130.0 1.193-120.0

Kapasitet 12-18 m2/t

Sprøytemengde 1 l/t min

Trykk 1 bar/ Vakuum 235 mbar

Beholder 8+7 l

Med møbelmunnstykke

Kapasitet 60-75 m2/t

Sprøytemengde 3 l/t min

Trykk 4 bar/ Vakuum 254 mbar

Beholder 30+15 l

Uttak for PW 30/1

Kapasitet 500 m2/t

Luftmengde 47 dm3/s

Beholder 22+19 l

Vekt 45,5 kg

Kapasitet 20-25 m2/t

Sprøytemengde 1 l/t min

Trykk 1 bar/ Vakuum 220 mbar

Beholder 10+9 l

Med møbelmunnstykke

Kapasitet 30-45 m2/t

Sprøytemengde 2 l/min

Trykk 2 bar/ Vakuum 220 mbar

Beholder 10+9 l

Uttak for PW 30/1

Kampanjepris:

4.700,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

21.950,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

46.750,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

6.450,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

11.000,-
ekskl.
mva
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PROFESJONELLE
VINDUSVASKERE
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VINDUSVASKERE

WVP 10 WVP 10 Adv
Vindusvasker Vindusvasker

1.633-550.0 1.633-560.0

Profesjonell, batteridrevet vindusvasker egnet for rengjøring 
av glatte flater som bord, dusj, glass, fliser, stål, m.m. Suger 
opp vannet som samler seg i beholderen. Etterlater et 
stripefritt resultat. 

Profesjonell, batteridrevet vindusvasker egnet for rengjøring 
av glatte flater som bord, dusj, glass, fliser, stål, m.m. Suger 
opp vannet som samler seg i beholderen. Etterlater et 
stripefritt resultat. 

Arbeidsbredde 280 mm

Beholder 200 ml

Ladetid 180 min

Brukstid 35 min

Inkluderer litium-ion batteri, rengjøringsmiddel CA 30 R, 

mikrofiberklut, sprayflaske og sugemunnstykke

Arbeidsbredde 280 mm, 170 med smalt munnstykke

Beholder 200 ml

Ladetid 50 min

Brukstid 35 min

Inkluderer 2 x litium-ion batterier, batterilader, 

rengjøringsmiddel CA 30 R, 3 x mikrofiberkluter, spray-

flaske og utskiftbart sugemunnstykke

Kampanjepris:

1.350,-
ekskl.
mva Kampanjepris:

1.850,-
ekskl.
mva
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TYGGEGUMMI-
FJERNER
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TYGGEGUMMIFJERNER

SGG 1/1

Service Box

Batteridrevet tyggegummifjerner

Tilbehør

1.092-900.0

4.071-252.0

Nye SGG 1 er utviklet spesielt for å fjerne tyggegummi, som 
kan være et utfordrende problem særlig på store, offentlige 
områder som skoler, idrettsarenaer og gangveier. Ved bruk av 
tradisjonelle metoder som støvsuger eller høytrykksvasker, 
kreves vann- og strømtilførsel. 

SGG 1 er svært fleksibel og mobil, og er designet som en 
ergonomisk ryggsekk som er behagelig å dra med seg rundt. 
De langvarige litium-ion batteriene gjør det mulig å jobbe 
uavbrutt i mer enn åtte timer, og batteriet hurtiglades på ca. 
fire timer. 

Med dette settet er du godt rustet for hele arbeidsdagen. Settet består av fire flasker av vårt biologiske 
vaskemiddel, som ikke bare er miljøvennlig, men også egnet på nesten alle harde overflater. I tillegg 
følger det med to gasspatroner og to rustfrie stålbørster for spesielt utfordrende tilfeller. 

Kampanjepris:

39.900,-
ekskl.
mva

Kampanjepris:

1.450,-
ekskl.
mva
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KJEMI
OG TILBEHØR



Tilbudspriser er kun gyldige hos deltagende kampanjeforhandlere 35

KJEMI TIL GULVVASK

Rengjøringsmiddel extra RM 780

Gulvvaskemiddel RM 69 ASF

Gulvvaskemaskin, ekstra 
lavtskummende RM 755 ES

Oppskuringsmiddel RM 751

Rengjøringsmiddel for keramiske 
fliser RM 753

Multi rengjøringsmiddel RM 756

Gulvvedlikeholdsmiddel RM 746

Dekk- og gummimerkefjerner 
RM 776

Røykhartsfjerner RM 33

Rengjøringsmiddel for bruk i gulvvaske-
maskin 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.

For områder med stor slitasje er dette det 
beste alternativet. Kraftig vask som effek-
tivt fjerner fastsittende fett, olje, sot og 
mineralforurensninger.

Lavtskummende gulvvaskemiddel for 
harde gulv. Stripefri tørking. Etterlater en 
frisk sitrusduft. Fjerner effektivt fett, olje 
og mineralforurensinger.

Sterk syrebasert grunnvask. RM 751 løser 
hurtig opp sementfilm, avleiringer fra 
kalsium, rust, øl og størknet melk. Delvis 
lavtskummende med effektiv 
rustbeskyttelse.

Kraftig og velduftende rengjøringsmiddel 
for fliser. Fjerner effektivt fett, olje og 
mineraler. Kan brukes manuelt eller med 
automatisk gulvrengjøringsutstyr, og 
bevarer antisklieffekten på flisene.

Universelt og økonomisk rengjøringsmiddel 
med høy fuktevne. Egner seg godt for 
mekanisk og manuell rengjøring av gulv og 
overflater.

Aktiv vask som etterlater en smuss- 
avvisende overflate. Kraftig virkning 
oppnås også ved hardt vann. Etterlater et 
antisklibelegg som er fritt for løsemidler. 
Kan brukes manuelt eller med maskin.

Spesielt utviklet for fjerning av dekk- og 
bremsemerker. Egnet for bruk på ubehan-
dlede gulv i industrilokaler, verksteder, 
lagre og supermarkeder.

Avfetting og fosfatering i én operasjon. 
Forsfatmiddelet danner en midlertidig 
rustbeskyttende hinne. Etterlater et blågult 
jernfosfatlag.

6.294-997.0 | 10 l
6.295-468.0 | 20 l
6.295-042.0 | 2,5 l

6.295-041.0 | 2,5 l
6.295-120.0 | 10 l
6.295-415.0 | 20 l

6.295-174.0 | 10 l
6.295-176.0 | 200 l
6.295-409.0 | 20 l

6.295-043.0 | 2,5 l 
6.295-129.0 | 10 l 

6.295-582.0 | 2,5 l
6.295-082.0 | 10 l

6.295-914.0 | 10 l

6.295-156.0 | 10 l 

6.295-131.0 | 10 l
6.295-132.0 | 25 l

6.295-094.0 | 10 l
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KJEMI TIL TEKSTILER

KJEMI TIL OPPSKURING / POLISH

Intensivt grunnrengjøringsmid-
del extra RM 752 ASF

Sprayrens RM 748

Universal flekkfjerner RM 769

Oppskuringsmiddel/ stripper 
linoleum RM 754 ASF

Voks RM 784

CarpetPro RM 760, pulver

Polish extra RM 782

CarpetPro RM 760 Classic, pulver

Aktivt oppskuringsmiddel med god luft 
som effektivt fjerner glans, voks og 
polymerbelegg. Til bruk både manuelt og 
med gulvvaskemaskiner.

Effektivt voksbasert etterbehandlingsmid-
del. Kan påføres ufortynnet med high-
speed. Fri for løsemidler. Antiskli 
sprayemulsjon reparerer og fornyer gulv 
som allerede har blitt behandlet med RM 
740 og RM 781 bonevoks.

For all tekstilkledning, møbeltrekk og hardt 
underlag. Hurtigvirkende, effektiv og svært 
økonomisk. Fjerner olje, tjære, skokrem, 
lim, m.m fra løsemiddelbestandige over-
flater.

Grundig, mild og effektivt oppskuringsmid-
del som fjerner skinnende voks og 
polymerbelegg. Spesielt egnet for linole-
umsgulv sensitive for alkaliske midler. Kan 
også brukes som vedlikeholdsvaskemiddel 
i tilsvarende lav dosering.

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.

Effektivt dyprengjøringsmiddel for 
rengjøring av tekstiler, gulvbelegg og 
møbeltrekk. Oppløser tung olje, fett og 
mineralforurensning. Ingen skylling er 
nødvendig, teppet kan raskere tråkkes på. 
Blekemiddelfri.

Ekstra robust polymer polish for de fleste 
underlag med utmerket dekkevne. Sklisik-
ker i henhold til DIN 51131 og DIN EN 
13893 (avhengig av gulvbelegg). Voksen 
har meget høy slitestyrke og motstand-
sevne mot rengjøringsmidler med alkohol 
og desinfiserende egenskaper.

Effektivt dyprengjøringsmiddel for reng-
jøring av tekstiler, gulvbelegg og møbel-
trekk. Oppløser tung olje, fett og mineralfo-
rurensning. Ingen skylling er nødvendig, 
teppet kan raskere tråkkes på. Litt alkalisk.

6.295-813.0 | 10 l
6.295-814.0 | 200 l

6.295-162.0 | 10 l

6.295-490.0 | 0,5 l

6.295-811.0 | 10 l 

6.295-816.0 | 10 l

6.295-849.0 | 0,8 kg 
6.295-847.0 | 10 kg 

6.295-816.0 | 10 l 

6.290-175.0 | 0,8 kg
6.291-388.0 | 10 kg 
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MANUELLE RENGJØRINGSMIDLER OG DOSERINGSENHETER

Sanitært dyprengjørings middel, 
konsentrat CA 10 C

Glassrengjøringsmiddel, bruks-
klar CA 40 R

Sprayhode Påfyllingsflasker med ferdige 
etiketter

Tappekran

Dyse og doseringshode

Sanitærmiddel til daglig ren- 
gjøring, konsentrat CA 20 C/ 
Bruksklar CA 20 R

Gulvrengjøringsmiddel, 
konsentrat CA 50 C

Overflatevask, konsentrat 
CA 30 C/ bruksklar CA 30 R

Høyaktive, sanitære grunnrengjørings-kon-
sentrater for fjerning av resistente belegg 
og forurensninger. Gelkonsistensen gjør 
rengjøringsmiddelet ekstra sparsomt i bruk.

Hurtigtørkende, universelt glassren- 
gjørings-middel som ikke etterlater striper. 
Bruksklart rengjøringsmiddel, også egnet 
for rengjøring av overflater i kunststoff.

Solid sprayhode for bruk i manuell reng-
jøring. Justerbar spraystråle, og har et 
komfortabelt grep. Til flasker på 500 ml.

For påfylling av bruksklar, ferdigblandet 
konsentratløsning. Solide flasker av god 
kvalitet. Plass til 500 ml.

Praktisk hjelpemiddel for effektiv fylling 
og dosering av rengjøringsmidler fra behol-
dere.

Dysen er den perfekte hjelpen for påføring 
av bruksklare  sanitære rengjøringsmidler 
med sprayflaske. Justerbar spraystråle.

Doseringshode for enkel dosering fra kon-
sentratflasker. Merket med 5, 10, 15 og 20 
ml. Passer alle 1-liters konsentratflasker.

Grundig, mild og effektivt oppskuringsmid-
del som fjerner skinnende voks og 
polymerbelegg. Spesielt egnet for linole-
umsgulv sensitive for alkaliske midler. 

Gulvvaskemiddel for manuell rengjøring av 
alle typer harde og fleksible gulv. Egner 
seg også for rengjøring av overflater i 
høyglans og annet interiør med harde 
overflater.

Universell overflatevask for daglig reng-
jøring av interiør. Kan brukes på alle vann-
bestandige overflater.

6.295-677.0 | 1 l 
6.295-678.0 | 5 l
 
 

6.295-687.0 | 0,5 l 
6.295-688.0 | 5 l 
 
 

Rød | 6.295-722.0 
Blå | 6.295-723.0 
 
 

Rød | 6.295-714.0 
Blå | 6.295-715.0      
 
 

5 liter | 6.394-819.0 
10 liter | 6.394-758.0 
20 liter | 6.394-759.0 
200 liter | 6.412-438.0

6.295-725.0 

 
 

6.295-724.0 

 
 

6.295-679.0 | 1 l 
6.295-680.0 | 5 l 
6.295-685.0 | 0,5 l 
 

6.295-683.0 | 1 l 
6.295-684.0 | 5 l 

 

6.295-681.0 | 1 l 
6.295-682.0 | 5 l
6.295-686.0 | 0,5 l  
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MANUELT
RENHOLD
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VOGNER

MOPPER

Eco!Clean Liner Mini Eco!Clean Liner
Rengjøringsvogn Rengjøringsvogn

6.999-165.0 5.999-021.0

Raskt våtrengjøringssystem med dekket 
beholder. 

Kompakt, fleksibel, ergonomisk og robust 
rengjøringstralle med praktisk oppbevaring 
og pedal

ECO!Mopp, rød

Microfiberklut, 
glass

ECO!Mopp, blå

ECO!Moppe-
system

Mikrofibermopp

Moppeholder og
bomullsmopp

Moppeholder og
bomullsmopp

Moppeholder og
bomullsmopp

Mikrofibermopp Akrylmopp

Mikrofibermopp for 
gode rengjørings-
resultater. 40x13 cm.

Mikrofiberklut for 
gode rengjørings- 
resultater. 40x40 cm.

Mikrofibermopp for 
gode rengjørings-
resultater. 40x13 cm.

Moppeholder inklud-
ert teleskophåndtak. 
Høyde på håndtak 
97-184 cm.

Mikrofibermopp med 
korte fibre egnet for 
sklisikre fliser.

Egnet til tørrmopping
og støvfjerning. 60 cm.

Egnet til tørrmopping
og støvfjerning. 80 cm.

Egnet til tørrmopping
og støvfjerning. 120 cm.

Mikrofibermopp med 
korte fibre.

For tørrmopping på 
medium store over-
flater. Brukes med 
moppeholder 6.999-
092.0. 60x13 cm.6.999-136.0

 
 

6.999-155.0  
 
 

6.999-143.0  
 
 

5.999-024.0
 
 

6.999-131.0   
 
 

Holder | 6.999-092.0
Mopp | 6.999-090.0
 
 

Holder | 6.999-093.0
Mopp | 6.999-091.0
 
 

Holder | 6.999-108.0
Mopp | 6.999-111.0
 
 

6.999-132.0 
 
 

6.999-148.0
 
 



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.

Kärcher Norge AS 
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 815 20 600
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no
Med forbehold om trykkfeil.

MIKROFIBER ER PERFEKT FOR DE FLESTE GULV
Mikrofiber er perfekt for keramiske fliser, gir et ideelt vaskeresultat selv på vanskelig underlag, er selv- 

rensende, bidrar til lavere kjemi- og vannforbruk og gir en arbeidsbredde fra 300 til 900 mm. 


