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FÅR VI GÖRA
ETT BESÖK?

RENGÖRINGSLÖSNINGAR
FÖR LANTBRUKET
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 lantbruket.
Kampanjen gäller mellan 1/9 - 31/10-2022. Angivna priser exklusive moms.

PROFESSIONAL | LANTBRUK KAMPANJ 2022

Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av
att maskiner och verktyg ska fungera som det
är tänkt när det är dags att använda dom.
Kostnader för reparationer och stillestånd
drar lätt iväg som ett resultat av bristande
underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers
servicetekniker till att dina maskiner levererar
optimalt och minimerar stilleståndskostnader
genom förebyggande underhåll. Ett kontrollavtal ger dig också rabatt på både reservdelar
och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal pä nästa sida

TEXTILTVÄTT

SERVICE OCH
SUPPORT
FÖR PROFFS
Kostnadsbesparingar
Som servicekund får du rabatt på både
reservdelar och tillbehör. Driftslängd och
funktion optimeras. Säkerheten upprätthålls och onödiga reparationer och stillestånd undviks.

Pålitlighet
Vår erfarna kundtjänst finns alltid till
hands och svarar på dina frågor. Vår
effektiva lagerhantering ger dig delar
oftast inom 48 timmar.

Specialister utför säkerhetskontroller
Endast utbildade Kärcherspecialister
utför säkerhetskontroller, besiktningar
och underhåll. Det innebär att du fortsatt kan lita på den höga Kärcherkvalitén
som du är van vid.

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker
från Kärcher kommer ut på plats och gör en
säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner
och inställningar på din maskin. Därefter får
du förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din
maskin. Antal besök per år görs enligt behov.
Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla
professionella maskiner. Varje kontrollbesök
debiteras med 1495:-

VÄRLDSUNIK
MED SLADDLÖS
FLEXIBILITET
Världsunik med robust hållbarhet och sladdlös flexibilitet. Vår sladdlösa
Puzzi 9/1 Bp Pack textiltvätt. Det är den enda professionella batteridrivna
modellen på marknaden och den ger dig maximal frihet. Som standardtillbehör ingår Kärcher Battery Power+ 36/75, snabbladdare, ett kort
handmunstycke för maximal åtkomlighet, spray/sugslang, 2-i-1 behållare
för rent och smutsigt vatten samt integrerad tillbehörsförvaring.

Textiltvätt Puzzi 9/1 Bp Pack art.nr. 1.101-701.0 riktpris ex. moms 15.500:- Inkl. batteri och snabbladdare.

Kontakta oss för mer information eller scanna
QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan
till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan
även skräddarsy avtalspaket som passar för
just dina behov.
mail: service@karcher.se · tel: 0770 456 123

Mer information www.karcher.se

Se mer på YouTube!

BATTERIPLATTFORM FÖR PROFFS

BATTERY POWER+
KRAFTEN
FÖR PROFFSEN
Upptäck vår nya batteriplattform
Slipp trasslet med kabel och lämna beroendet av ett eluttag bakom dig. Med Kärchers batteriplattform blir arbetet
mer flexibelt och komfortabelt. Våra 18 och 36 V batterier är kompatibla med alla Kärchermaskiner av samma
spänningsklass, både för Professional och Hem & Trädgård!
Smart, effektivt och hållbart.

Mer kraft för proffs - Battery Power+
Batteriplattformen är lämplig för yrkesverksamma inom
många arbetsområden. Med funktioner som Real Time
Technology, intelligent display, hög prestanda, lång körtid,
robust design och vattentätt skydd kommer den bli en
naturlig del av verktygslådan. Mer om batteriplattformen
för proffs Battery Power+ hittar du på www.karcher.se

18 V / 36 V
BATTERY POWER +
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REN GÅRD.
VÄLSKÖTTA MASKINER.
FRISKA DJUR.
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Högsta möjliga renlighet och hygien ger bättre avkastning. En hög hygiennivå i
t.ex. stallar förbättrar djurens prestationer samtidigt som hälsoriskerna och medicineringskostnaderna minskar. Större renlighet i byggnader och på maskiner
bryter infektionskedjor, förbättrar utrustningens tillgänglighet, håller underhållskostnaderna nere och skyddar investeringarnas värde. Även människorna som
arbetar på gården drar nytta av bättre och sundare arbetsförhållanden.

KÄRCHER KNOW HOW Vi ger svar på
professionella rengöringsfrågor och
tipsar om lämplig rengöringsutrustning.
Läs mer på karcher.se
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UTOMHUS + BYGGNADER
Rengör stora ytor både snabbt och ekonomiskt. Med hjälp av
professionella högtryckstvättar, sopmaskiner och grovdammsugare minimerar du risken för att det ska bildas grogrund
för bakterier. Och med till exempel Kärchers systemlösning
för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring kan du
täcka stora ytområden, ända upp till lagårdstaket.

Åkbar sopmaskin

2

Manuell sopmaskin

Grovdammsugare

Hetvattentvätt
Superklassen

Högtryckstvätt
Mellanklassen

Ytrengörare
FRV 30

Rengöring av fasader och solpaneler

Intensive Deep
Cleaner RM 750

Solar Cleaner 99

Roterande
tvättborste

Grovdammsugare

Grovdammsugare
Filterklass M & H

Hetvattentvätt
Kompaktklassen

Högtryckstvätt
Superklassen

PressurePro Active
Cleaner RM 81

VehiclePro Foam
Cleaner RM 838

Skummunstycke

Lagstiftningen, köparna och slutkonsumenterna ställer höga krav på djurens hälsa. Dessa krav
kan endast uppfyllas om djuren föds upp i en hygienisk miljö. För uppfödare ger detta tre fördelar: djuren hålls friska, kunderna nöjda och avkastningen blir större än omkostnaderna. Kärcher har lösningarna för dina utmaningar.

Högtryckstvätt
förbränningsmotor
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MASKINER
Robusta rengöringsmaskiner för ut- och invändig rengöring
av alla typer av maskiner inom lantbruket. Högtryckstvätt
tillsammans med effektiva rengöringsmedel och tillbehör
som t.e.x. tvättborste och skumlans tar hand om utsidan.
Invändigt tar du effektivt bort damm och grov smuts med
våra grovdammsugare som finns i alla filterklasser.

3

UPPFÖDNING

Skummunstycke

Högpresterande
rotojetmunstycke

Rörensslang

PressurePro
Foam Cleaner,
alkaline RM 58

Hetvattentvätt
Superklassen

PressurePro
Soaking Agent,
alkaline RM 92

MJÖLK- OCH KÖTTPRODUKTION
En hög hygienstandard är ett absolut krav i verksamheter med mjölk- och köttproduktion.
Rengöringsexempelvis mjölkningsrobotar, mjölkningsstallar och mjölktankrum – och alla ytor
på anläggningen. Kärcher har lösningarna för dina utmaningar.
Grovdammsugare
med stor behållare

Grovdammsugare

Hetvattentvätt
Superklassen

Högtryckstvätt
Superklassen

Automatisk
slangvinda

PressurePro Surface
Cleaner RM 93

PressurePro
Foam Cleaner,
alkaline RM 58

RENGÖRINGSLÖSNINGAR

MAXIMAL
KONTROLL,
SÄKERHET
OCH
ERGONOMI.
Kärchers flexibla systemlösning för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring omfattar allt du behöver för en professionell rengöring. Rengör stora
och svåråtkomliga ställen med maximal kontroll, säkerhet och ergonomi.
Läs mer på www.karcher.se/fasadrengoring

Dammsugare med Hepa 14

Ångtvätt i allt-i-ett box!

Ekonomisk och hygienisk

För rengöring och sanering utan kemikalier

T 11/1 Classic HEPA - 1.527-199.0

SG 4/2 Classic - 1.092-301.0

Hygienisk och ekonomisk: Dammsugaren
T 11/1 Classic HEPA imponerar med hög
sugförmåga, HEPA 14-filter, låg vikt och
ett utmärkt pris/prestandaförhållande.

Väldigt kompakt och enkel att använda: SG 4/2 Classic ångtvätt från Kärcher med en unik allt-i-ett box design
och VapoHydro funktion för rengöring och sanering helt
utan kemikalier.

■ Högeffektivt HEPA 14 filter
■ Låg vikt, 4,2 kg
■ Ljudvolym på endast 61 dB(A)

■ Kompakt allt-i-ett box design
■ Enkelt användningskoncept
■ VapoHydro-funktion

Rek. pris 1 860:-

Rek. pris 7 999:-

Pris exkl. moms

Pris exkl. moms

1 399:-

6 599:-

KÖP TILL - Fleecefilterpåsar 10-p 6.904-084.0, HEPA-filter H14 2.889-293.0
Teleskopsrör justerbart metall 2.862-008.0

KÖP TILL - Mikrofiberöverdrag till
handmunstycke 2-p 2.863-270.0

Dammsugare Hepa
Dammsugare
Hepa
15m
Highflex-kabel
för maximal räckvidd

Batteridriven kombiskurmaskin

15m
för maximal räckvidd
T
15/1 Highflex-kabel
- 1.355-250.0
T 15/1 - 1.355-250.0
En effektiv och tystgående (59 dB(A) dammsugare i toppklassen.
Högoch
bekvämlighet
tackdB(A)
vare dammsugare
ergonomisk utformEn effektiv
tystgående (59
i toppklassen.
ning,
exempelvis integrerad
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exempelvis
förvaring
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och stora hjulStor
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Perfekt för mindre och trånga ytor.
BR 30/1 C Bp Pack - 1.783-050.0
Perfekt för professionell rengöring av trånga och små
ytor. Jämfört med manuell städning når borstvalstekniken med mikrofibervalsar upp till 20% bättre
rengöringsresultat på upp till 60% kortare tid.

HEPA-Filter
Highflex elsladd
Praktiskt tillbehörsförvaring

■ Utmärkt rengöringsresultat
■ Kort torktid
■ Lämplig för desinficering av golvyto

Rek. pris 4 240:-

Rek. pris 7 860:-

Pris exkl. moms

Pris exkl. moms

3 199:-

7 399:-

KÖP TILL - Fleecefilterpåsar 10-p 6.907-017.0
Extra HEPA-filter H13, 6.414-080.0 Utblåsfilter 3-p 6.414-802.0

KÖP TILL - Extra batteri 18v 3Ah 2.445-042.0, Extra valssats Standard
4.030-088.0, Golvrengöringmedel 1L svanenmärkt 6.296-092.0

Borstvalssopmaskin

Batteridriven sopborste

För rengöring av textila golvytor

Snabbare och bekvämare än sopborsten

CVS 65/1 Bp Pack - 1.517-300.0

EB 30/1 Li-Ion - 1.545-126.0

Den batteridrivna CVS 65/1 Bp Pack är den ulimata
lösningen för medelstora och stora textila golvytor.
Effektiv filtrering säkerställer ett optimalt resultat.

EB 30/1 Professional Li-Ion - den batteridrivna
sopborsten som snabbt plockar upp smuts och
damm. Den är tystgående (56 dB/A) och är
därför lämplig att använda i entréer, hissar och
kontor.

■ Upp till 60 minuters drift på en laddning
■ Låg ljudnivå
■ Perfekt rengöringsresultat

■ Enkelt batteribyte
■ Borsten kan bytas utan verktyg
■ Snabbladdare

Rek. pris 37 400:-

Rek. pris 2 590:-

Pris exkl. moms

Pris exkl. moms

33 799:KÖP TILL - Extra batteri 36 V/7,5 Ah 2.445-043.0

1 999:KÖP TILL - Extra batteri 7,2 V/2,6 Ah art.nr. 6.654-328.0

Hetvattentvätt

Högtryckstvätt

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

Trefas för tuffa utmaningar!

HDS 8/18-CX - 1.174-906.0

HD 13/18-4 S Plus - 1.286-932.0

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

För tuffa dagliga driftförhållanden. Stora
gummidäck ger maximal rörlighet även i
svår terräng. 180 bars tryck och 1300 l/tim
ger snabb och grundlig rengöring av hårt
sittande smuts.

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

■ luft-vattenkylsystem för lång livslängd
■ EASY!Force och EASY!Lock
■ Rotojetmunstycke ingår

Rek. pris 45 300:-

Rek. pris 27 900:-

Pris exkl. moms

Pris exkl. moms

34 999:-

23 999:-

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

KÖP TILL - Skummunstycke Basic 3 - art.nr. 4.112-055.0 och
VehiclePro Foam Cleaner RM 838 - art.nr. 6.295-979.0 3L, 6.295-838.0 20L

10 MIN TILL
PERFEKTION!

Hetvattentvätt
För miljövänlig och ekonomisk drift
HDS 7/16 C - 1.173-900.0
Kompakt trefas hetvattentvätt med Eco-efficiency.
Användarvänlig med ett vrede, integrerade tankar,
steglös tryck- och flödesreglering. Utrustad
med EASY!Force och EASY!Lock.

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.

■ Vattenkpc 270–660 l/tim
■ Arbetstryck 30–160 bar
■ 10 m högtryckslang

Rek. pris 37 800:-

28 999:Pris exkl. moms

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)

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

Hetvattentvätt

Grovdammsugare

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

Robust behållare och två motorer

HDS 12/18 -4S - 1.071-914.0

NT 70/2 Me Classic Edition - 1.667-306.0

Trefas hetvattentvätt med 10m slang och
med det unika ECO-läget som sparar
förbrukningskostnader och skonar
miljön. Utrustad med EASY!Force
och EASY!Lock.

NT 70/2 Me Classic är en robust, kraftfull och
lättanvänd våt- och torrsugare med två motorer
och en 70 liters behållare för grov smuts och
vätskor.

■ Vattenkpc 600–1200 l/tim
■ Arbetstryck 30–180 bar
■ 10 m högtryckslang

■ Robust och enkel att transportera
■ Utmärkt uppsugningsförmåga
■ Uppsugning utan filterpåsa

Rek. pris 61 600:-

Rek. pris 5 230:-

Pris exkl. moms

Pris exkl. moms

47 499:KÖP TILL - Skummunstycke Basic 3 - art.nr. 4.112-055.0 och
VehiclePro Foam Cleaner RM 838 - art.nr. 6.295-979.0 3L, 6.295-838.0 20L

4 199:KÖP TILL - Extra patronfilter damklass M - art.nr. 6.907-038.0
Extra fleecefilterpåse 5-pack 2.885-753.0.

HETVATTNET
ÄR DEN STORA
SKILLNADEN
Högtryckstvättar med hetvatten kan leverera temperaturer upp till 155 °C.
Det betyder att vattentrycket kan sänkas, att jobben utförs snabbare och
att mindre kemikalier behövs. Rengöring med hetvatten erbjuder därmed
en mängd möjligheter att optimera rengöringsprocessen.

min

0C ⁄ 0F

Spara tid - Varmvatten löser
smuts snabbare och spar tid.
Det innebär att ett stort antal
rengöringsuppgifter kan utföras
effektivt och kostnadseffektivt.

Bättre ekonomi - En hetvattentvätt lönar sig i längden pga. tidsbesparing, förbättrade rengöringsresultat och minskat behov av
rengöringsmedel.

Skyddar ytor - Med varmt vatten
kan du tvätta med ett lägre tryck
jämfört mot en kallvattentvätt.
Lägre tryck är mer skonsamt mot
ytorna som rengörs.

Ökad rengöringskraft - Genom
tillförsel av värme säkerställer
du att besvärlig smuts som t.e.x.
olja och fett bryts ner effektivt
och snabbt.

Snabbare torktid - Ytor som
rengörs med varmvatten torkar
snabbare tack vare värmen och
blir redo för efterföljande
behandling eller användning.

Mindre kemikalier - Envisa
fläckar kan vanligtvis tas bort
med bara varmt vatten. Därför
krävs ofta betydligt mindre eller
inget rengöringsmedel alls.

Förbättrad hygien - Högt tryck
och varmt vatten upp till 85°C
minskar antalet bakterier
avsevärt. Ångstadiet eliminerar
upp till 99% av t.ex. bakterier.

KÄRCHER EASY!Force

ÖVERLÄGSEN
ERGONOMI ÄR
STANDARD!
EASY!Force
Standardutrustning
på alla professionella
högtryckstvättar!

Med vår EASY!Force spolhandtag
har vi definierat en ny dimension
inom ergonomin för högtryckstvätt.
Vår patenterade EASY!Force spolhandtag avlastar både leder och
muskler märkbart.

Kraften är med dig! Låt bara en enda sak komma mellan dig och
arbetsuppgiften: vårt EASY!Force-spolhandtag. Det gör det så
mycket enklare att använda högtryck. Det revolutionerande
användarkonceptet bakom EASY!Force-spolhandtag utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att
hålla emot spolhandtaget till noll. Absolut noll. Handtaget är framtaget för att ge en mindre ansträngande, ergonomisk och stressfri
användning. Samtliga Kärchers professionella högtryckstvättar är
numera utrustade med EASY!Force-spolhandtag som standard

VEM LÖSER
DET ?
VI LÖSER
DET.
RM 81 är ett aktivt och skonsamt koncentrat för högtryckstvättar.
Perfekt för att avlägsna envis olja, smörja och mineralsmuts.
Läs om fördelarna med att använda Kärchers professionella
rengörings- och skötselmedel på karcher.se

