Grovdammsugare
Eluttag och filterrengöringssystem
NT 30/1 Ap Te L - 1.148-231.0
Kompakt grovdammsugare för vått och torrt.
Med effektivt semi-automatiskt filterrengöringssystem och eluttag med
automatisk startfunktion för elverktyg.
■ Semi-automatisk filterrengöring
■ Eluttag
■ Konstant hög sugkraft

Ord. 5 030:Rek. kampanjpris

3 990:Tips! Högeffektivt HEPA-filter för dammsugning av hälsofarligt damm.
Köp till: HEPA planfilter dammklass H (HEPA 13) - art.nr. 6.904-242.0

VINTERKAMPANJ

Robusta, hållbara och effektiva – du kan lita på Kärchers innovativa produkter för
rengöring. Vår vinterkampanj erbjuder rätt maskiner till attraktiva erbjudanden för alla
med ett rengöringsbehov inom byggbranschen, industrin eller fastighetsskötsel.
Erbjudanden gäller till och med 2021-02-28 Alla priser är exklusive moms.

Grovdammsugare

Grovdammsugare

Optimal sugkraft - hög effekt!

Med uttag för elverktyg

NT 65/2 Ap - 1.667-291.0

NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Utrustad med två motorer, halvautomatiskt filterrengöringssystem,
samt Integrerad tömningsslang
(olje-resistent.

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sugeffekt och semi-automatisk filterrengöring.
En kompakt och lätt byggdammsugare som
är perfekt för t.ex. hantverkare.

■ Luftmängd 2 x 74 l/s
■ Vakuum 254 bar
■ Max. effekt 2760 W

■ Effektiv semi-automatisk filterrengöring
■ Uttag för automatisk start för elverktyg
■ Fuktbeständigt PES-patronfilter

Ord. 8 540:Rek. kampanjpris

6 990:Tips! Förlängningsslang 2,5m med praktisk klick-koppling
Köp till: Förlängningsslang ID 40 2,5 M - art.nr. 2.889-146.0

Hetvattentvätt

Kallvattentvätt

Elgenerator

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

Kompakt och kraftfull enfastvätt

Upp till 7 timmars strömförsörjning

HDS 10/20 -4M - 1.071-900.0

HD 5/15 CX - 1.520-935.0

PGG 8/3 - 1.042-209.0

Vår kraftfullaste tvätt i mellanklassen.
Lämplig för kommunal service och
offentlig sektor, lantbruk, industri,
bygg- och anläggning.

Kompakt och kraftfull enfastvätt för rengöring
på gården, verkstaden, av företagets vagnpark
och maskiner. Utrustad med nya EASY!Force och
EASY!Lock. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.

Kraftfull synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom
jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.

■ Vattenkpc. 500-1000 l/tim.
■ Arbetstryck 30-200 bar
■ 10 m högtryckslang

■ Vattenkapacitet 500 l/tim.
■ Arbetstryck 150 bar
■ 15 m högtryckslang med slangvinda

■ Optimal driftsäkerhet
■ Mycket kraftfull
■ Användarvänlig

Ord. 48 500:Rek. kampanjpris

37 990:Tips! Effektiv och miljövänlig ogräsborttagning med hetvatten.
Köp till: WR 10 - art.nr. 2.114-016.0 + 2.113-021.0

Ord. 9 020:-

Ord. 12 900:-

Rek. kampanjpris

Rek. kampanjpris

5 999:-

11 450:-

Tips! Rotojetmunstycket för ännu högre rengöringsprestanda.
Köp till: Rotojet - art.nr. 4.114-019.0

Ord. 2 260:Rek. kampanjpris

1 790:Tips! Avlägsna borrdammet direkt på plats från borrhålet!
Köp till: Borrdammsmunstycke - art.nr. 2.679-000.0

