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Bij aankoop van een Kärcher machine uit deze brochure 
ontvangt u een voucher voor een gratis Män-shirt. Ga naar 
de website www.karcher.nl/nl/voorjaar2015, vul hier uw 
unieke code in en bestel uw shirt naar keuze. De voucher 
met unieke code ontvangt u via uw dealer.
Deze actie loopt van maart t/m juni 2015.

KÅRCHER 
MAAKT JOU 
DE MÅN
GRATIS MÅN-SHIRT BIJ AANKOOP VAN 
EEN KÅRCHER MACHINE.
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PROFESSIONALS MAKEN IEDERE DAG 
HET VERSCHIL MET KÄRCHER
Iedere dag vertrouwen professionals op onze reinigingsapparatuur en onze hulp en ondersteuning.  
Een betrouwbare partner is onze ogen de sleutel tot succes. Wij zorgen dat u zo snel en efficiënt  
mogelijk kunt werken, met apparatuur die perfect aansluit op uw reinigingsbehoefte. Bij ons bent u  
niet zomaar een man of vrouw die reinigt, met Kärcher bent u de män (of womän) die het verschil maakt. 
Iedere dag weer. 

Iedere branche zijn eigen Kärcher
Kärcher werkt heel erg oplossingsgericht en dus ook branchegericht. Immers, geen branche is hetzelfde 
en elke professional heeft een andere behoefte. Zo biedt Kärcher robuuste, betrouwbare apparaten voor 
de agro, industrie, automotive en bouw. Maar ook lichte, makkelijk hanteerbare en stille apparaten voor 
kantoren en horeca. Of apparatuur voor de gezondheidszorg en de levensmiddelensector waar 
compromisloze naleving van hygiënevoorschriften centraal staat. In alle gevallen staat de rendabiliteit 
voorop en mag u als professional, uit welke branche u ook komt, de hoogste eisen stellen aan uw 
systeemleverancier. Want of u nu in de automotive werkt, in de agro of logistiek, Kärcher maakt u de 
män. De logistiek män, agro män of garage män.
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Waarom kiezen voor een koudwater 
hogedrukreiniger? Bij koudwater  
hoge drukreinigers is de reactiedruk 
 bepalend. Zij zijn ideaal voor het 
 verwijderen van niet-klevend en grote 
hoeveelheden vuil zoals stof, mos en 
aarde. De voordelen van een koud water 
hogedrukreiniger in vergelijking tot  
een warmwater hogedrukreiniger zijn:

■ Lagere aanschafkosten
■  Geen energiekosten voor  

warm watervoorziening
■ Minder onderdelen
■ Compactere bouw

KOUDWATER 
HOGEDRUK-
REINIGERS 

NIEUW

VOORJAAR 2015 | KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS
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HD 5/11 P Plus 
Koudwater hogedrukreiniger
1.520-191.0

 ■ Eersteklas mobiliteit
 ■ Automatische drukontlasting
 ■ Voor staand en liggend gebruik
 ■ Easy Press-handspuitpistool met 

draaibare spuitlans
 ■ Stroomsoort: 230 V
 ■ Wateropbrengst: 490 l/u
 ■ Werk druk: 110 bar
 ■ Max. druk: 160 bar
 ■ Inclusief vuilfrees

1 HD 5/15 CX Plus + FR 
Koudwater hogedrukreiniger
1.520-144.0

 ■ Automatische drukontlasting
 ■ Voor staand en liggend gebruik
 ■ Easy Press-handspuitpistool met 

draaibare roestvrijstalen spuitlans
 ■ Stroomsoort: 230 V
 ■ Wateropbrengst: 500 l/u
 ■ Werkdruk: 150 bar
 ■ Max. druk: 200 bar
 ■ Inclusief vuilfrees
 ■ Inclusief oppervlaktereiniger

2

1 2

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015
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HD 6/16 -4 MX Plus 
Koudwater hogedrukreiniger
1.524-125.0

 ■ 4-polige wisselstroommotor
 ■ Easy Press-handspuitpistool  

met softgrip
 ■ SwitchChem-dosering
 ■ Stroomsoort: 230 V
 ■ Wateropbrengst: 600 l/u
 ■ Werkdruk: 160 bar
 ■ Max. druk: 190 bar
 ■ Ook beschikbaar zonder 

geïntegreerde slangtrommel

HD 10/25 -4 S Plus 
Koudwater hogedrukreiniger
1.286-200.0

 ■ Watergekoelde draaistroommotor
 ■ Easy Press-handspuitpistool met 

softgrip en Servo Control
 ■ Maximale contactdruk tegen hard-

nekkige verontreiniging
 ■ Stroomsoort: 400 V
 ■ Wateropbrengst: 500-1000 l/u
 ■ Werkdruk: 250 bar
 ■ Max. druk: 275 bar
 ■ Ook leverbaar met  geïntegreerde 

slangtrommel incl. 20 meter 
hogedrukslang

HD 1050 B 
Koudwater hogedrukreiniger
1.810-972.0

 ■ Drievoudige sproeier  
(0" / 25"/ 40")

 ■ Easy Press-handspuitpistool
 ■ Traploze druk- en water- 

hoeveelheidsregeling op 
het apparaat

 ■ Honda GX390 benzinemotor
 ■ Wateropbrengst: 400-930 l/u
 ■ Werkdruk: 230 bar
 ■ Max. druk: 250 bar

1

1

VOORJAAR 2015 | KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS
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Bij warmwater hogedrukreinigers wordt de 
watertemperatuur verhoogd van circa 12 °C tot 155 °C. 
Perfect voor de verwijdering van hardnekkige, klevende 
vervuiling als olie, vet en roet. De voordelen van een 
warmwater hogedrukreiniger zijn:

■ Effectieve verwijdering van smeermiddelresten
■ Kortere reinigingstijden en loonkostenbesparing
■ Kiemverlagende werking
■ Kortere droogtijd
■ Lager reinigingsmiddelen verbruik

WARMWATER 
HOGEDRUKREINIGERS 

NIEUW

Binnenkort leverbaar.
Vraag uw Kärcher dealer 
om meer informatie!

Verschillende vermogensklassen:
HDS 9/50
500 bar
900 l/u 

HDS 13/35
350 bar
1300 l/u 

HDS 17/20
200 bar
1700 l/u 
 

HDS 13/20
200 bar
1300 l/u 

HDS Trailer 13/35 DE 
Warmwater hogedrukreiniger
1.524-521.0

 ■ Toerentalreductie
 ■ Toerentalbepaling
 ■ Als trailer of stationair
 ■ Werkdruk: 350 bar
 ■ Wateropbrengst: 650-1300 l/u
 ■ Motorvermogen: 19 kW
 ■ Dankzij Eco!efficiency-stand 

aanzienlijke brandstof-
besparing

 ■ Voorzien van 500 liter 
watertank

 ■ Uitgerust met water-
onthardingssysteem en 
vorstbeschermingssysteem

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS
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HDS 10/20 -4 M 
Warmwater hogedrukreiniger
1.071-420.0

 ■ Rendabele Eco!efficiency-stand
 ■ 2 reinigingmiddelen tanks
 ■ Draaistroommotor watergekoeld
 ■ Stroomsoort: 400 V
 ■ Wateropbrengst: 500-1000 l/u
 ■ Werkdruk: 30-200 bar
 ■ Max. temp.: 80/155 °C
 ■ Ook beschikbaar met  

geïntegreerde slangtrommel 
incl. 20 meter hogedrukslang 

HDS 12/18 -4 S 
Warmwater hogedrukreiniger
1.071-620.0

 ■ Gebruik met 2 spuitlansen 
mogelijk

 ■ 2 reinigingmiddelentanks
 ■ Rendabele Eco!efficiency-stand
 ■ Stroomsoort: 400 V
 ■ Wateropbrengst: 600-1200 l/u
 ■ Werkdruk: 30-180 bar
 ■ Max. temp.: 80/155 °C
 ■ Ook beschikbaar met  

geïntegreerde slangtrommel 
incl. 20 meter hogedrukslang

1

HDS 6/14 CX 
Warmwater hogedrukreiniger
1.169-220.0

 ■ Rendabele Eco!efficiency-stand
 ■ Intuïtieve eenknopsbediening
 ■ Uitgebreide standaarduitrusting
 ■ Stroomsoort: 230 V
 ■ Wateropbrengst: 240-560 l/u 
 ■ Werkdruk: 30-140 bar
 ■ Max. temp.: 80/155 °C
 ■ Met geïntegreerde slangtrommel 

incl. 15 meter hogedrukslang
 ■ Ook beschikbaar zonder  

geïntegreerde slangtrommel

HDS 8/18 -4 C 
Warmwater hogedrukreiniger
1.174-218.0

 ■ Rendabele Eco!efficiency-stand
 ■ Intuïtieve eenknopsbediening
 ■ 4-polige, watergekoelde 

elektromotor
 ■ Stroomsoort: 400 V
 ■ Wateropbrengst: 300-800 l/u
 ■ Werkdruk: 30-180 bar
 ■ Max. temp.: 80/155 °C
 ■ Ook beschikbaar met  

geïntegreerde slangtrommel 
incl. 20 meter hogedrukslang 

1

Vraag uw Kärcher  
dealer voor ons brede 
assortiment aan  
toebehoren en  
reinigingsmiddelen

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015

VOORJAAR 2015 | WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS
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De schrob-/zuigmachines van 
Kärcher zijn ideaal voor een 
perfecte reiniging en 
onderhoud van harde en 
elastische oppervlakken.

Van basisreiniging, 
onderhoudsverzorging tot en 
met polijsten. Het resulaat zijn 
altijd perfect gereinigde en 
onderhouden vloeren, 
hygiënisch glanzend schoon.

Vraag uw Kärcher dealer naar meer  
informatie over ons brede assortiment 
schrob-/zuigmachines en reinigingsmiddelen.

BD 38/12 C 
Compacte schrob-/zuigmachine
1.783-430.0

 ■ Li-ion batterij
 ■ Met discborstel (voor gladde 

opper vlakken)
 ■ Eco!efficiency-stand
 ■ Werkbreedte zuigen: 380 mm
 ■ Oppervlakteprestatie: 1500 m2/u
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 12 l / 12 l
 ■ Ideale oplossing voor kleinere 

oppervlakken

SCHROB-/ 
ZUIG MACHINES

NIEUW

VOORJAAR 2015 | SCHROB-/ZUIGMACHINES
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B 40 
Handgeleide schrob-/zuigmachine

 ■ Tot wel 30% langer werken met de batterij 
dankzij Eco!efficiency-stand 

 ■ EASY-operation bedieningsconcept
 ■ Eenvoudige bediening dankzij intelligente 

sleutel (KIK-systeem)
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 40 l / 40 l
 ■ Te verkrijgen met wals- of discsysteem
 ■ Keuze uit verschillende werkbreedten 
 ■ Ook te verkrijgen in 60 liter, 80 liter en 

120 liter uitvoering

1 B 150 
Zitschrob-/zuigmachine

 ■ Tot wel 30% langer werken met de batterij 
dankzij Eco!efficiency-stand 

 ■ Eenvoudige bediening dankzij intelligente 
sleutel (KIK-systeem)

 ■ Easy Operation 
 ■ Oppervlakteprestatie: 2500 m2 - 6000 m2

 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 150 l / 150 l
 ■ Keuze uit 2 verschillende werkbreedten: 

75 cm / 90 cm
 ■ Te verkrijgen met wals- of discsysteem

1

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015
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De veegmachines en veeg-/
zuigmachines van Kärcher werken 
volgens de nieuwste technieken. Van 
de handveegmachine tot de industriële 
machine, allemaal overtuigen ze door 
praktische details en een efficiënte 
veeg- en zuigtechniek. Het is deze 
overtuigende combinatie van verfijnde 
ergonomie, gebruiksvriendelijkheid 
dankzij EASY-Operation, eenvoudige 
bediening en hoge rendabiliteit die de 
Kärcher veegmachines zo uniek maken.

KM 150/500 R Bp
Zitveeg-/zuigmachine 
1.186-125.0

 ■ Hoge werk- en transportsnelheid
 ■ Aandrijving en veegsysteem  

volledig hydraulisch
 ■ Onderhoudsarm
 ■ Aandrijving gelijkstroommotor
 ■ Werkbreedte: 1500 mm
 ■ Oppervlakteprestatie: 12000 m2/u

KM 75/40 W Bp 
Handgeleide veeg-/zuigmachine
1.049-206.0

 ■ Doeltreffend filter- 
reinigings systeem

 ■ Eenvoudige bediening dankzij 
Easy-operation-bedieningsconcept

 ■ Aandrijving gelijkstroommotor
 ■ Werkbreedte: 750 mm
 ■ Oppervlakteprestatie: 3375 m2/u
 ■ Ook verkrijgbaar met 

brand stofaandrijving

KM 70/20 C
Handgeleide veegmachine 
1.517-106.0

 ■ Traploos verstelbare zijbezem en 
walsborstel

 ■ Duwbeugel drievoudig verstelbaar
 ■ Walsborstelaandrijving via 

beide wielen
 ■ Werkbreedte: 700 mm
 ■ Oppervlakteprestatie: 2800 m2/u
 ■ Inhoud vuilreservoir 42 l

VEEG-/ 
ZUIGMACHINES

VOORJAAR 2015 | VEEG-/ZUIGMACHINES
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KM 105/100 KM 105/110 
Zitveeg-/zuigmachine 

 ■ Uiterst effectieve en automatische 
Tact-filterreiniging

 ■ Individueeel configureerbaar met keuze uit vier 
aandrijfsoorten, hoog- en laaglediging en vele  
soorten toebehoren

 ■ Eenvoudige bediening dankzij intelligente sleutel  
(KIK-systeem)

 ■ Dynamic Sweeping: hoeken worden in slechts drie 
doorgangen schoongeveegd door de speciale stand van 
de walsborstel

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015
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Het tapijt in kantoren, hotels of scholen 
wordt iedere dag weer zwaar belast. 
Daar hebben de tapijtreinigers van 
Kärcher zich bewezen. De machines 
zijn robuust, krachtig en veelzijdig. 
Daarnaast zijn ze geschikt voor de 
basisreiniging en tussentijdse 
reiniging van tapijt en het 
verwijderen van vlekken  
op textieloppervlakken.  
Ook stofbekledingen en 
autostoelen worden tot  
diep in de vezels schoon.

Vraag uw Kärcher dealer voor meer 
informatie over ons brede assortiment 
tapijt-/bekledingsreinigers, toebehoren  
en reingingsmiddelen

Puzzi 30/4
Tapijt-/bekledingsreiniger
1.101-120.0

 ■ Vuilwaterreservoir afneembaar
 ■ Niveau-indicatie schoonwaterreservoir
 ■ Liggend vervoer met vol 

schoonwaterreservoir mogelijk
 ■ Max. oppervlakteprestatie: 60-75 m2/u
 ■ Schoon-vuilwaterreservoir: 30 l / 15 l
 ■ Sproeidruk: 4 bar
 ■ Incl. diverse toebehoren

TAPIJT-/ 
BEKLEDINGS-
REINIGERS

VOORJAAR 2015 | TAPIJT-/BEKLEDINGSREINIGERS



15

Puzzi 10/1 edition
Tapijt-/bekledingsreiniger
1.100-131.0

 ■ Afneembaar vuilwaterreservoir
 ■ In rubber opgehangen pomp / turbine
 ■ Extra handgreep op de vloerzuigmond
 ■ Max.oppervlakteprestatie: 20-25 m2/u
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 10 l / 9 l
 ■ Incl. extra handsproeier
 ■ Incl. diverse toebehoren

Puzzi 8/1
Tapijt-/bekledingsreiniger
1.100-225.0

 ■ Uitermate geschikt voor reiniging van 
stoffen bekleding en interieurs van 
voertuigen

 ■ Max. oppervlakteprestatie: 12-18 m2/u
 ■ Schoon-/vuilwaterreservoir: 8 l / 7 l
 ■ Gewicht: 9,8 kg
 ■ Incl. diverse toebehoren

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015
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De stofzuigers van Kärcher voldoen aan de strengste testcriteria.  
De apparaten zijn bijzonder robuust gebouwd en onderscheiden  
zich door hun duurzaamheid. De stofzuigers zijn speciaal ontwikkeld 
voor professioneel gebruik in hotels, kantoren en detailhandel en 
voldoen aan de hoogste vereisten op het gebied van professionele 
gebouwenreiniging.

Vraag uw Kärcher dealer voor meer informatie over ons brede assortiment stofzuigers. Voor iedere 
toepassing hebben wij het juiste toestel en toebehoren.

STOFZUIGERS

VOORJAAR 2015 | STOFZUIGERS



17

T10/1 Eco!efficiency
Stofzuiger
1.527-413.0

 ■ Lager stroomverbruik
 ■ Insteekbare stroomkabel
 ■ Laag geluidsniveau
 ■ Tankinhoud: 10 l
 ■ Vermogen: 750 W
 ■ Vacuum: 210 mbar
 ■ Kabellengte: 12 m
 ■ Incl. diverse toebehoren

T 15/1 
Stofzuiger
1.355-200.0

 ■ Geïntegreerd opbergvak  
voor toebehoren

 ■ Geïntegreerde houder  
voor stroomkabel/slang

 ■ Comfort bochtstuk
 ■ Tankinhoud: 15 l
 ■ Vermogen: 1150 W
 ■ Vacuum: 244 mbar
 ■ Kabellengte: 15 m
 ■ Incl. diverse toebehoren

T 12/1 edition
Stofzuiger
1.355-133.0

 ■ Clipsysteem
 ■ Stopcontact voor elektroborstel 

ESB 28
 ■ Bediening met voet
 ■ Tankinhoud: 12 l
 ■ Vermogen: 1150 W
 ■ Vacuum: 244 mbar
 ■ Kabellengte: 12 m
 ■ Incl. diverse toebehoren

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015
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Met vermogens van 1,2 kW tot 7,5 kW en reservoirgroottes 
van 30 tot 120 liter is voor nagenoeg elke industriële  
toepassing in de serie industriestofzuigers van Kärcher  
het juiste apparaat te vinden. De krachtige en betrouwbare 
stofzuigers zijn uiterst geschikt voor permanent gebruik.  
De apparaten zijn verkrijgbaar met stofexplosiebeveiliging 
(zone 22) en voor de stofklassen M en H.

IVC 60/30 Tact 2
Industriezuiger 
1.576-101.0

 ■ Antistatische uitvoering
 ■ Ingebouwde cycloonfilter voor 

voorafscheiding
 ■ Vloeistofafsluiting
 ■ Stroomsoort: 

3 Ph / 400 V / 50 Hz
 ■ Tankinhoud: 60 l
 ■ Stofklasse hoofdfilter M 

1 IVR -B 30/15 ME
Bijzetstofzuiger
9.986-072.0

 ■ Ruimtebesparende bijzet- 
stofzuiger voor stoffen en spanen

 ■ Geringe inbouwhoogte
 ■ Patroonfilters die 

heel lang meegaan
 ■ Stroomsoort: 

3 Ph / 400 V / 50 Hz
 ■ Tankinhoud: 30 l
 ■ Stofklasse hoofdfilter M

IVR-L 100/24-2
Vloeistof- en spanenzuiger
9.986-057.0

 ■ Compacte bouwwijze met klein 
grondoppervlak

 ■ Roestvrijstalen body en reservoir
 ■ Krachtig dankzij 2 motoren
 ■ Stroomsoort: 

220-240 V / 50-60 Hz
 ■ Tankinhoud: 100 l
 ■ Vacuum: 230 mbar 23 kPa

INDUSTRIEZUIGERS

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015

VOORJAAR 2015 | INDUSTRIEZUIGERS
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Elke professional weet dat zuigvermogen nog 
niets zegt over de werkelijke prestaties. Door-
slaggevend is de gehele constructie met alle filters, 
bedieningselementen, ergonomie en stabiliteit in 
combinatie met de juiste toebehoren. Kärcher zet 
op dit gebied al tientallen jaren lang telkens weer 
nieuwe standaarden met innovatieve 
 technologieën en hecht daarbij altijd grote 
waarde aan een buitengewoon gunstige  
verhouding tussen prijs en vermogen.

NT 75/2 Tact2 Me TC
Stof-/waterzuiger
1.667-289.0

 ■ Automatische filterreiniging 
Tact2

 ■ Vochtbestendig PES-filter
 ■ Kantelbaar onderstel
 ■ Stroomsoort: 220-240 V
 ■ Tankinhoud: 75 l
 ■ Vacuüm: 254 mbar 25,4 kPa

NT 75/1 Me EC H Z22
Stof-/waterzuiger
1.667-239.0

 ■ Veiligheidsstofzuiger, geschikt 
voor het veilig opzuigen van 
kanker-en ziekteverwekkende 
stoffen zoals asbest

 ■ Borstelloze EC-aandrijving
 ■ Antistatisch syteem
 ■ Geschikt voor asbest
 ■ Stroomsoort: 220-240 V
 ■ Tankinhoud: 75 l
 ■ Luchtverplaatsing: 61 l/s
 ■ Stofklasse: H

1

STOF-/ 
WATERZUIGERS

VOORJAAR 2015 | STOF-/WATERZUIGERS
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NT 35/1 Ap
Stof-/waterzuiger
1.184-505.0

 ■ Halfautomatische filterreiniging
 ■ Compact formaat 
 ■ Tankinhoud: 35 l
 ■ Max. vermogen: 1380 W
 ■ Incl. diverse toebehoren

1

Kijk voor meer informatie over de TNO-test 
op www.stofvrijwerken.tno.nl/stofzuigers

NT 45/1 Tact Te Arbo
Stof-/waterzuiger
1.145-836.0

 ■ Dit toestel voldoet aan de  
TNO-prestatietoets voor  
"stofvrij" werken

 ■ Automatische filterreiniging Tact
 ■ In-/uitschakelmechanisme  

(elektrisch gereedschap)
 ■ Antistatisch systeem
 ■ Tankinhoud: 45 l
 ■ Max. vermogen: 1380 W
 ■ Vergeet niet het PES filter mee te 

bestellen 6.904-360.0
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Vuilbestrijding met warmte en druk. De professionele stoomreinigers van 
Kärcher bewijzen dat stoom veel meer is dan alleen warme lucht. Juist wanneer 
een betrouwbare reiniging zonder chemische producten vereist is, bewijzen deze 
apparaten zich als rendabel. Dit terwijl ze de gezondheid van de bediener ontzien. 
Of het nu gaat om harde vloeren, roestvrijstalen oppervlakken, glasoppervlakken, 
keukenapparatuur of industriële installaties, met stoom kunt u hygiënisch en 
doeltreffend reinigen.

SGV 8/5
Stoomreiniger
1.092-010.0

 ■ Vuilbestrijding met warmte  
en druk

 ■ Krachtige reiniging met stoom
 ■ Innovatieve zelfreinigingsfunctie
 ■ Eenvoudige bediening dankzij 

EASY-Operation-keuzeschakelaar
 ■ Verwarmingsvermogen: 3000 W
 ■ Stoomdruk: 8 bar

STOOMREINIGERS

NIEUW

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015

SG 4/4
Stoomreiniger
1.092-104.0

 ■ Compact en krachtig
 ■ Korte opwarmtijd
 ■ Hygiënische reiniging zonder 

chemische producten
 ■ Tankinhoud: 4 l
 ■ Stoomdruk: 4 bar
 ■ verwarmingsvermogen: 2300 W

VOORJAAR 2015 | STOOMREINIGERS-/ZUIGERS
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ALLES 
VOOR EEN 
SCHOON 
VOERTUIG
Kärcher biedt een compleet 
assortiment systemen aan 
voor de binnen-/buiten-
reiniging van personen-
auto's en bedrijfsvoertuigen: 
Portaal- en SB-was-
installaties die door hun 
rendabiliteit, lange 
levensduur en perfecte 
reiniging sresultaten 
overtuigen. 

Vraag uw Kärcher dealer 
voor meer informatie.

VOORJAAR 2015 | VOERTUIGREINIGING
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CB 
Portaalwasinstallaties

 ■ Uniforme basisconstructie
 ■ Onderhoudsvrij
 ■ Veilig wasproces

SB
Zelfbedieningswasinstallaties

 ■ Flexibel programma
 ■ Ruimtebesparende constructie
 ■ Bescherming tegen diefstal en vandalisme

TB
Wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen

 ■ Onderhoudsarm
 ■ Flexibel
 ■ Gebruiksvriendelijk

1

2

3

1

2

3

Bekijk de video
www.karcher.nl/nl/voorjaar2015
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MC 50
Veeg-/zuigmachine MC 130 adv

Veeg-/zuigmachine

WERKTUIG- 
DRAGERS

VEEG-/ 
ZUIGMACHINES

MIC 34 C
Werktuigdrager

MIC 50/84
Werktuigdrager

Compact werken in ieder jaargetijde. Dankzij 
snelwisselsysteem en breed assortiment 
aanbouwwerktuigen uiterst flexibel 
inzetbaar.

Het vegen van grote oppervlakken is geen 
probleem, wij hebben de oplossing.

Vegen
Groenonderhoud
Winterdienst
Natreiniging

VOORJAAR 2015 | VEEG-/ZUIGMACHINES & WERKTUIGDRAGERS
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IEDERE BRANCHE 
ZIJN EIGEN SHIRT
Bij aankoop van een Kärcher machine ontvangt u een voucher voor uw eigen Män-shirt, 
specifiek toegepast op uw eigen branche. Ga naar de site www.karcher.nl/nl/voorjaar2015  
en bestel uw shirt naar keuze. 
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Op de service van Kärcher kunt u bouwen.  
Elk servicepakket is afgestemd op uw 
specifieke behoefte. Het aanbod loopt uiteen 
van inspectie over tijdig onderhoud tot de 
complete, overeengekomen full service. 
Aanvullend op onze servicepakketen kunt u 
kiezen voor batterijonderhoud of levering van 
verbruiksgoederen. Eigenlijk alles wat u van 
de Kärcher service män mag verwachten.

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden rond 
de service van uw machine.

ONZE SERVICE MÅN

Groot landelijk service netwerk 
voor snelle service.

Snelle levering van onderdelen dankzij ons 
ultra modern logistieke centrum.


