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ERBJUDANDEN
FÖR INDUSTRIN 
Robusta, hållbara och effektiva rengöringslösningar för dina behov. 
Kärcher gör yrkeslivet enklare, säkrare och mer hållbart. 
Aktuella erbjudande för en professionell rengöring sommaren 2022.
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TEXTILTVÄTT

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 standard- 
tillbehör 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. 

Mer information www.karcher.se

VÄRLDSUNIK  
MED SLADDLÖS 
FLEXIBILITET



Kombiskurmaskin 
Robust, kompakt och mångsidig
BD 50/55 W Classic - 1.127-062.0

Robust, kompakt, mångsidig och användarvänlig.  
Vår batteridrivna gå-bakom kombiskurmaskin  
vet hur man imponerar vid underhållsrengöring  
i olika typer av byggnader. Passar lika  
bra i butiksmiljö som inom industrin.

   ■ Höjbart borsthuvud i aluminium
   ■ Drivning på två hjul
   ■ Användarvänlig

Dammsugare med Hepa 14 
Ekonomisk och hygienisk
T 11/1 Classic HEPA - 1.527-199.0

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

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

Textilvårdsmaskin 
För grundlig rengöring ända in i fibrerna
Puzzi 10/1 - 1.100-130.0

För heltäckningsmattor, möbler, klädseln i 
alla typer av fordon. För små till medel-
stora ytor. Tillbehör för olika användnings-
områden medföljer (t ex fogmunstycke för 
rengöring av bilsäten och klädsel).

   ■ Perfekt för daglig användning
   ■ Avtagbar smutsvattenbehållare
   ■ Mångsidig användning

Högtryckstvätt 
Rengöringslösningar för hem och trädgård
K 5 Compact - 1.630-750.0

Med innovativ slangförvaring: högtrycks- 
tvätten K 5 Compact är lätt att transportera  
och förvara. Idealisk för att sporadiskt ta  
bort måttlig smuts. Prestanda: 40 m²/h.

   ■ Vattenkapacitet 500 l/tim.
   ■ Arbetstryck 20-145 bar
   ■ Vattenkyld motor  

Sopmaskin 
Snabbare och bekvämare än sopborsten
KM 70/15 C 2SB - 1.517-154.0

Sopa upp till sex gånger snabbare än du kan göra för hand. 
Vår KM 70/15 C 2SB manuell sopmaskin med dubbelsidig 
borstdrivning imponerar såväl utomhus som inomhus. 

   ■ Två vikbara och justerbara sidoborstar
   ■ Stor smutsbehållare
   ■ Handtaget kan fällas och justeras i tre lägen

Textilvårdsmaskin 
Med handmunstycke
Puzzi 8/1 C - 1.100-225.0

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

   ■ Utfällbar krok för elkabel
   ■ Stor, fotmanövrerad brytare
   ■ Förvaring av handmunstycke

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

KÖP TILL - Högeffektivt rengöringsmedel RM 756 för alla typer av hårda  
golv och ytor. Ex. 2,5 L art.nr 6.295-915.0

KÖP TILL - Carpet cleaner RM760Tabs, 16 st - art.nr. 6.295-850.0  
6.295-851.0 200 st. RM 760 Powder Classic, 10kg art.nr. 6.291-388.0

KÖP TILL - Terasstvätt och andra tillbehör hittar du på www.karcher.se
KÖP TILL - Fleecefilterpåsar 10-p 6.904-084.0, HEPA-filter H14 2.889-293.0
Teleskopsrör justerbart metall 2.862-008.0

Finns även som 
batteriversion

Rek. pris 2.879:- 

2.649:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 1.800:- 

1.399:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 5.200:- 

4.499:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 8.880:- 

6.999:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 60.500:- 

49.999:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 6.580:- 

4.999:- 
Pris exkl. moms



Grovdammsugare 
Maximal sugkraft och långa körtider
NT 22/1 Ap Bp Pack - 1.528-120.0

Kompakt, lätt och mångsidig. För krävande 
våt- och torrsugning på platser som saknar 
eluttag. Med ett kraftfullt batteri på hela
36 V/7,5 Ah levererar den rejäl sugkraft 
under långa körtider.

   ■ Kraftfullt Battery Power+ 36 V batteri
   ■ Semi-automatisk filterrengöring
   ■ Planfilter med filterhölje

Skurmaskin 
Arbetshästen för dom mindre städuppdragen
BD 43/25 C Bp Pack - 1.515-403.0

Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftsstopp 
är borttaget eller utbytt mot en mekanisk lösning. 
BD 43/25 C är den ultimata arbetshästen för dom 
mindre städobjekten. Enkel hantering och 
underhåll. 

   ■ Effektiv planskursteknik
   ■ Batteridriven
   ■ Korrosionsfri maskinkropp

Singelskurmaskin 
Mångsidig och noggrann golvrengöring
BDS 43/150 - 1.291-243.0

Robust maskin för olika golvrengöringstillämpningar. 
Med en underhållsfri planetväxel och kraftfull motor 
på 1 500 watt är den lämplig för både hårda och 
tåliga golv och textilbeläggningar samt för att slipa 
slitna parkettgolv.

   ■ Robust och pålitlig
   ■ Kraftfull och mångsidig
   ■ Enkel manövrering

Grovdammsugare 
Robust behållare och två motorer
NT 50/2 Me Classic Edition - 1.667-030.0

Robust grovdammsugare med 50 liters 
behållare och cartridge filtersystem. 
För alla typer av vanligt förekommande 
våt och grov smuts. 

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

Singelskurmaskin 
Kraftfull, robust och flexibel
BDS 43/ Orbital C - 1.291-252.0

Maskinen kombinerar både orbiterande och 
roterande rörelse till en konstant vibration som 
ger möjligheter inom en väldigt varierande palett 
av ytor. Allt från djuprengöring via polering och 
kristallisering tillbaka till polishborttagning.

   ■ Enkel och intuitiv användning
   ■ Vändbart handtag för omvänt körläge
   ■ 90° vändbart huvud

Ryggdammsugare 
Ultralätt och extremt robust
BVL 5/1 Bp Pack - 1.394-270.0

Ultralätt och extremt robust tack vare det 
innovativa EPP materialet. Den kraftfulla 
och uthålliga sladdlösa ryggdammsugaren 
BVL 5/1 Bp Pack från Kärcher är det 
perfekta valet.

   ■ Ultralätt sladdlös ryggdammsugare
   ■ Utmärkt ergonomi
   ■ eco!efficiency-läge 

ALTERNATIV - Finns även för nätdrift 220v NT 22/1 Ap Te L 1.378-610.0 
Kampanjpris 1.929:- Rek.pris 2.320:-Köp till - Extra kraftfullt rengöringsmedel RM 752, 10l art.nr. 6.295-813.0

KÖP TILL - Extra fleecefilterpåsar 10-pack art.nr. 6.904-335.0 
Hepa 14 filter art.nr. 2.889-342.0

KÖP TILL - Extra patronfilter damklass M - art.nr. 6.907-038.0

KÖP TILL - Högeffektivt rengöringsmedel RM 756 för alla typer av hårda  
golv och ytor. Ex. 2,5 L art.nr 6.295-915.0

KÖP TILL - Extra kraftfullt rengöringsmedel RM 752, 10l art.nr. 6.295-813.0

Rek. pris 10.000:- 

9.779:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 39.300:- 

31.199:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 14.600:- 

13.999:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 7.190:- 

5.999:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 4.650:- 

3.999:- 
Pris exkl. moms

Rek. pris 8.200:- 

6.999:- 
Pris exkl. moms



ULTRALÄTT, 
BEKVÄM OCH 
FLEXIBEL
Den lättaste i sin klass tack vare det innovativa EPP-materialet.
Ultralätt, superkraftig, imponerande flexibel – nya Kärcher
BVL 5/1 Bp är det första valet överallt där utrymmet och miljön 
gör dammsugning till en utmaning med en traditionell dammsugare.
Mer information på karcher.se
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