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VINTERNS
KAMPANJ!

Robusta, hållbara och effektiva – du kan lita på Kärchers innovativa produkter för
rengöring. Kampanjen erbjuder rätt maskiner till attraktiva erbjudanden för alla
med ett professionellt rengöringsbehov inom bil- och tillverkningsindustrin men.
Här finns också maskinerna för dig som bara nöjer sig med det absolut bästa!
Kampanjen gäller mellan 1/11-31/12-2021. Alla priser är exklusive moms.

Hetvattentvätt

Textilvårdsmaskin

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull

För grundlig rengöring ända in i fibrerna

HDS 8/18 CX - 1.174-906.0

Puzzi 8/1 C - 1.100-225.0

Trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor,
Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar
och servo kontroll för kontinuerlig. Utrustad med
nya EASY!Force och EASY!Lock.

Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk.
För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för
heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla
typer av fordon. För små till medelstora
ytor.

■ Vattenkpc. 300-800 l/tim.
■ Arbetstryck 30-180 bar
■ 15 m högtryckslang

Ord. pris 41 000:Rek. kampanjpris

31 499:Tips! Köp till: Skummunstycke Basic 2 - art.nr. 4.112-054.0 och
VehiclePro Foam Cleaner RM 838 - art.nr. 6.295-979.0 3L, 6.295-838.0 20L

■ Låg vikt
■ Kompakt design
■ Användarvänlig drift

Ord. pris 6 580:Rek. kampanjpris

4 599:Tips! Köp till: Carpet cleaner RM760Tabs, 16 st - art.nr. 6.295-850.0,
6.295-851.0 200 st., Golvmunstycke komplett sats art.nr. 4.130-007.0

Skurmaskin

Textilvårdsmaskin

Med ytkapacitet på upp till 2000 m²/h

För grundlig rengöring ända in i fibrerna

BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-006.0

Puzzi 10/1 - 1.100-130.0

En prisvärd och kompakt batteridriven kombiskurmaskin. Ytkapacitet
på upp till 2000 m²/h. För användning i t.ex. mataffärer,
hotell, skolor samt inom hälso- och sjukvården.

Utrustad med möbel- och golvmunstycke.
För hygienisk och effektiv rengöring av små
till medelstora ytor ex. heltäckningsmattor,
möbler, klädseln i alla typer av fordon.

■ Enkel användning med EASY-manöverpanelen
■ Stor tankvolym / kompakta dimensioner
■ Home Base-system

Ord. pris 43 000:-

■ Perfekt för daglig användning
■ Avtagbar smutsvattenbehållare
■ Mångsidig användning

Ord. pris 8 880:-

Rek. kampanjpris

Rek. kampanjpris

29 999:-

6 599:-

Tips! Köp till: FloorPro Deep Cleaner RM 69 2,5l art.nr. 6.296-058.0,
Finns i förpackningar upp till 200L.

Tips! Köp till: Carpet cleaner RM760Tabs, 16 st - art.nr. 6.295-850.0,
6.295-851.0 200 st. Pulver 10 kg 6.291-388.0

10 MIN TILL
PERFEKTION!

Högtryckstvätt

Skummunstycket Basic är utvecklat för att ge
optimal effekt med Kärchers högtryckstvättar. Använd det med
skumrengörare RM 838 VehiclePro
så sänks förbrukningen av rengöringsmedel med upp till 50 % samtidigt som
det skapar skum med enastående kvalitet.

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

Kompakt och kraftfull enfastvätt
HD 5/15 CX - 1.520-935.0
Kompakt och kraftfull enfastvätt för rengöring på
gården, verkstaden, av företagets vagnpark
och maskiner. Utrustad med nya EASY!Force
och EASY!Lock.

Ord. pris 9 020:Rek. kampanjpris

5 999:-

Basic 1 - 4.112-053.0 (250-600 l/tim)
Basic 2 - 4.112-054.0 (700-800 l/tim)
Basic 3 - 4.112-055.0 (900-2500 l/tim)

Tips! Köp till: Skummunstycke Basic 1 - art.nr. 4.112-053.0 och
VehiclePro Foam Cleaner RM 838 - art.nr. 6.295-979.0 3L, 6.295-838.0 20L

Högtryckstvätt
För stationär användning
HD 6/15 M ST - 1.150-950.0

Köp till
spolutrustning
EASY!Force
+ munstycke

Kompakt motor-/pumpenhet för stationär användning,
med växelströmsmotor, väggmontering, 600 liter per timme
i flödeshastighet och automatisk tryckavlastning.
■ Kolvar i härdat rostfritt stål
■ Trepunktsstöd för väggmontering
■ Högre energieffektivitet

Ord. pris 7 530:Rek. kampanjpris

6 699:Köp till: Sats med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och adaptrar - art.nr.4.111-051.0, Flatstrålemunstycke för känsliga ytor 2.113-003.0

