DE JUISTE OPLOSSING
VOOR ELKE REINIGINGSTAAK !

NIEUW

Van industriezuigers tot schrobmachines van
hogedrukreinigers tot veegmachines.
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ONZE NIEUWE
INDUSTRIEZUIGERS
UIT DE SUPERKLASSE
De industriezuigers zijn superkrachtig en
beschikken over een enorm uithoudings
vermogen. De motorlooptijd is maar liefst
+/- 20.000 uur. Dit is gelijk aan 2.500 dagen
van acht uur per dag in continubedrijf.
Naast de kracht en het uithoudingsvermogen
onderscheiden ze zich ook nog eens door
robuustheid en betrouwbaarheid.

Uiterst gebruiksvriendelijke
lediging van het reservoir

Dankzij de optionele batterij
loze afstandbediening* kan
de stofzuiger heel eenvoudig
aan/uit geschakeld worden
binnen een straal van 30 m.
Dus een comfortabele en
tijdsbesparende bediening
waarmee u onnodig lopen
voorkomt.
 nkel van toepassing op de
* e
IVS 100/55 M en IVS 100/75 M

( )

+ GRATIS vacuuming kit
te kiezen uit 2 zuigsets

Zuigset droog, fijn stof

Zuigset voor vloeistoffen
met vaste stoffen

Dankzij de softstarter heeft
u voor de toestellen uit de
nieuwe IVS range slechts
een geringe zekering nodig
(tot 5,5 A is 16 A zekering
voldoende). De lagere
energiepieken zorgen
daarnaast ook nog eens
voor lagere energiekosten.

Bestelnr. 2.869-107.0

PRIJS

€

5.349,excl. BTW

€

6.499,excl. BTW

PRIJS

€

8.299,excl. BTW

INDUSTRIEZUIGER
IVS 100/40 M

INDUSTRIEZUIGER
IVS 100/55 M

INDUSTRIEZUIGER
IVS 100/75 M

Bestelnr. 1.573-620.0

Bestelnr. 1.573-720.0

Bestelnr. 1.573-820.0

 troomsoort : 3/400/50 Ph / V / Hz)
S
Luchtverplaatsing : 139/500 l/s / m³/u
Vacuüm : 150/15 mbar / kPa
Tankinhoud : 100 l
Max. vermogen : 4 kW
Geluidsniveau : 72 dB/A
Antistatische uitvoering
Extra groot filteroppervlak

2

PRIJS

 troomsoort : 3/400/50 Ph / V / Hz)
S
Luchtverplaatsing : 139/500 l/s / m³/u
Vacuüm : 250/25 mbar / kPa
Tankinhoud : 100 l
Max. vermogen : 5,5 kW
Geluidsniveau : 72 dB/A
Antistatische uitvoering
Extra groot filteroppervlak
Afstandbediening optioneel
verkrijgbaar artnr. 6.907-612.0

Stroomsoort : 3/400/50 Ph / V / Hz)
 uchtverplaatsing : 149/536 l/s / m³/u
L
Vacuüm : 360/36 mbar / kPa
Tankinhoud : 100 l
Max. vermogen : 7,5 kW
Geluidsniveau : 75 dB/A
Antistatische uitvoering
Extra groot filteroppervlak
Afstandbediening optioneel
verkrijgbaar artnr. 6.907-612.0

( )

NIEUW

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

Bestelnr. 2.869-106.0
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STOFZUIGEN OP
PLAATSEN WAAR JE
NORMAAL NIET KOMT
MET EEN STOFZUIGER
OP NETSTROOM

Ideaal voor
locaties waar
u niet direct
een stopcontact
bij de hand heeft
zoals in uw
magazijn.

Geen struikel
gevaar voor uw
gasten dankzij
snoerloos
werken.

Veel objecten in
de weg ? Geen
probleem ! Zonder
stroomkabel gaat
het stofzuigen een
stuk eenvoudiger
en sneller.

Even snel iets
opzuigen zonder
dat uw klanten
er last van
hebben.

Snoerloze kracht zonder compromissen

Met een tweede accu
kunt u nog efficiënter
werken !

+ GRATIS
stofzakken
bij de accuaangedreven
rugstofzuigers uit
deze brochure

Met de snoerloze flexibiliteit van de Kärcher accu-stofzuigers
verhoogt u niet alleen de productiviteit maar ook de veiligheid
op de werkvloer.
PRIJS

€

849,-

excl. BTW

PRIJS

€

749,-

excl. BTW

Accu-aangedreven
rugstofzuiger BV 5/1 Bp
Bestelnr. 1.394-219.0

 ankinhoud : 5 l
T
Luchtverplaatsing : 46 l/s
Vacuüm : 207 / 20,7 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 650 W
Gewicht : 8,7 kg
Inclusief snellader en 1 accu (36v)
Energiebesparende eco!efficiency-stand
Indicatie van laadniveau op bedieningspaneel
L
 ithium-ion-accu (36V) met indicatie van laadniveau
4

Ideaal voor locaties waar u niet direct een stopcontact bij de hand heeft of waar een
stroomkabel kan leiden tot gevaarlijke situaties !
Meer effectiviteit

Accu-aangedreven
stofzuiger T 9/1 Bp

26 min

Bestelnr. 1.528-111.0

 ankinhoud : 9 l
T
Luchtverplaatsing : 46 l/s
Vacuüm : 207 / 20,7 mbar / kPa
N
 ominaal ingangsvermogen : 650 W
Gewicht : 7,2 kg
Inclusief snellader en 1 accu (36v)
Energiebesparende eco!efficiency-stand
Lithium-ion-accu (36V) met indicatie van laadniveau

Meer veiligheid

Gewone stofzuiger met elektrisch snoer van 12 m.

Geen struikelgevaar meer
door stroomkabel.

100 meter
20 min
Accu-aangedreven Kärcher stofzuiger.

U kunt zich focussen op uw werk en
niet meer op wat er achter u gebeurt.

( )

TIP

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

Met de extreem krachtige accu-aangedreven stofzuigers
NIEUW
maakt u net zo snel en goed schoon als met een stofzuiger
op netstroom, maar hebt u wel het voordeel van snoerloze
flexibiliteit. De krachtige accu heeft een gebruiksduur van 24 minuten
in de standaardmodus en 46 minuten in de eco!efficiency-stand. In de
eco!efficiency-stand is hij daarnaast ook nog eens een stuk stiller.
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Zuivere filter

DE TACT-KLASSE:
STOF-/WATERZUIGERS
VAN DE VOLGENDE
GENERATIE

Fijn stof, grof
vuil, vloeistoffen :
geen probleem
voor onze stof-/
waterzuigers.

Constante zuigkracht

Onmisbaar in de bouw, op werkplaatsen en op zoveel plaatsen meer
Bij de stof-/waterzuigers uit de Tact-serie hebben we gedacht aan alles wat belangrijk is voor
professionele gebruikers: excellente zuigprestaties, eenvoudige en aangename bediening,
robuustheid en duurzaamheid. Ons bekende filterreinigingssysteem Tact is nog efficiënter en
stiller geworden. En ook bij de uitrusting en toebehoren hebben we er alles aan gedaan om
zuigen nog sneller, eenvoudiger en comfortabeler te maken.

+ GRATIS
extra PES
vlakfilter

NIEUW

€

539,-

excl. BTW

€

639,-

excl. BTW

PRIJS

€

739,-

excl. BTW

PRIJS

€

859,-

Stof-/waterzuiger
NT 30/1 Tact Te L

Stof-/waterzuiger
NT 40/1 Tact Te L

Stof-/waterzuiger
NT 50/1 Tact Te L

Bestelnr. 1.148-201.0

Bestelnr. 1.148-211.0

Bestelnr. 1.148-311.0

Bestelnr. 1.148-411.0

 et ingebouwd
M
stopcontact voor
elektrisch gereedschap

 ankinhoud : 40 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Inclusief PES-vlakfilter
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 14,4 kg
Inclusief toebehoren
Met ingebouwd stopcontact tbv
elektrisch gereedschap
Optionele duwbeugel

PRIJS

excl. BTW

Stof-/waterzuiger
NT 30/1 Tact L
 ankinhoud : 30 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
A
 utomatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 13,9 kg
Inclusief toebehoren

6

PRIJS

 ankinhoud : 50 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 18,9 kg
Verstelbare duwbeugel
Inclusief toebehoren
Met ingebouwd stopcontact tbv
elektrisch gereedschap

€

349,-

excl. BTW

+ GRATIS
vlakfilter
papier
bij de stof-/
waterzuiger
NT 25/1

Stof-/waterzuiger
NT 25/1 Ap
Bestelnr. 1.184-503.0

 ankinhoud : 25 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 10,5 kg
Inclusief toebehoren
Halfautomatische filterreiniging

( )

PRIJS

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

bij de stof-/
waterzuigers
NT 30/1, NT 40/1
en NT 50/1
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ZO HAD U HOGE DRUK NOG NOOIT IN DE HAND

WARMWATER
HOGEDRUKREINIGERS

Robuust
Vervaardigd uit
hoogwaardige
en duurzame
materialen.

100%
veiligheid
Vergrendeling
voorkomt
ongelukken.

1

Efficiënt met hoge druk, nog efficiënter met warm water en EASY!Force

2

Met Kärcher hogedrukreinigers voorzien van EASY!Force reinigt u comfortabeler, sneller, beter
en milieuvriendelijker dan met drukloze reinigingsmethoden. Met warmwater hogedrukreinigers
(HDS) worden deze voordelen bij het reinigen van hardnekkig en aangekoekt vuil nog veel
indrukwekkender. Vooral bij olie-, vet- en eiwithoudend vuil is een Kärcher HDS de ideale
oplossing. En daarom precies wat u zoekt.

3

1

2

3

De drie
belangrijkste
kenmerken
op een rij :

EASY!Force
Hogedruk was nog nooit
zo makkelijk onder
controle te houden
Geen kracht nodig voor het inknijpen.
Dankzij het EASY!Force pistool kan de
gebruiker ergonomisch en meer
ontspannen zijn werk doen.

EASY!Lock
100% vast in een
handomdraai
In één 360° omwenteling vast en
veilig. Verkort de opstarttijd door
snelle verbinding tot wel 80%.

100% Betrouwbaar
Keramische afdichtingen.
5 jaar langere levensduur.

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

Bij alle warmwater hogedruk
reinigers uit deze brochure

GRATIS
RM 110

(1 L)
biedt bescherming
tegen kalkafzetting

GRATIS
RM 81 (10 L)
uiterst effectief
reinigingsmiddel voor
verwijdering van hard
nekkige vervuiling
zoals olie en vet

PRIJS

€

2.049,excl. BTW

PRIJS

€

2.099,excl. BTW

PRIJS

€

3.589,excl. BTW

PRIJS

€

3.795,excl. BTW

PRIJS

€

4.445,excl. BTW

PRIJS

€

4.829,excl. BTW

Warmwater 
hogedrukreiniger
HDS 5/15 U

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 5/15 UX

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 8/18-4 C

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 8/18-4 CX

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 M

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 MX

Bestelnr. 1.064-912.0

Bestelnr. 1.064.913.0

Bestelnr. 1.174-900.0

Bestelnr. 1.174-906.0

Bestelnr. 1.071-900.0

Bestelnr. 1.071-912.0

 et geïntegreerde
M
slanghaspel
incl. 15 meter
hogedrukslang

 troomsoort : 400 V
S
Wateropbrengst : 300-800 l/u
Werkdruk : 30-180 bar
Max. temperatuur : 80/155˚C
Rendabele eco!efficiency-stand
Eunited gecertificeerde brander
Intuïtieve éénknopsbediening

 et geïntegreerde
M
slangtrommel
incl. 15 meter
hogedrukslang

 troomsoort : 400 V
S
Wateropbrengst : 500-1000 l/u
Werkdruk : 30-200 bar
Max. temperatuur : 80/155˚C
Rendabele eco!efficiency-stand
Eunited gecertificeerde brander
2 reinigingsmiddelentanks
Droogloopbeveiliging

 et geïntegreerde
M
slangtrommel
incl. 20 meter
hogedrukslang

Kärcher is door
het onafhankelijk
Europees verbond
“European Cleaning
Machines Association”
gecertificeerd als
’s werelds eerste aanbieder van
warmwater hogedrukreinigers wat
betreft efficiëntie en naleving van
de emissievereisten.
Dit garandeert:
Zeer efficiente branders
Minder brandstofverbruik
Lage uitstoot

( )

 troomsoort : 230 V
S
Wateropbrengst : 450 l/u
Werkdruk : 150 bar
Max. temperatuur : 80˚C
Ruimtebesparend
Upright model

Waarom kiezen voor een Kärcher
warmwater hogedrukreiniger ?

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

+ GRATIS
handgreep

8
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS

Compact en veelzijdig
Ideaal voor technische beroepen, aannemers, kleine bedrijven en iedereen die op het werk
mobiel wil zijn: de handzame en krachtige koudwater hogedrukreinigers. De robuuste bouw,
de praktische handgreep en de geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren staan garant
voor maximale flexibiliteit bij een minimaal gewicht. Kärcher-kwaliteit om mee te nemen.

+ GRATIS
handgreep
bij alle koudwater
hogedrukreinigers
uit deze brochure

De oppervlakte
reiniger
Voor reiniging
zonder
spatwater.
Voor zowel
binnenhuis
als buitenhuis

PRIJS

€

1.879,excl. BTW

€

1.999,excl. BTW

PRIJS

€

1.099,excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger
HD 9/20-4 M Plus

Koudwater hogedrukreiniger
HD 9/20-4 MX Plus

Koudwater hogedrukreiniger
HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Bestelnr. 1.524-926.0

Bestelnr. 1.524-927.0

Bestelnr. 1.520-934.0

 troomsoort : 400 V
S
Wateropbrengst : 460-900 l/u
Werkdruk : 200 bar
Incl. vuilfrees

10

PRIJS

 troomsoort : 400 V
S
Wateropbrengst : 460-900 l/u
Werkdruk : 200 bar
Inclusief slanghaspel
(15 meter slang)
Incl. vuilfrees

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 500 l/u
Werkdruk : 150 bar
Kan zowel staand als liggend worden gebruikt
Inclusief slanghaspel (15 meter slang)
Automatische drukontlasting
Incl. oppervlaktereiniger
Incl. vuilfrees

( )

Licht, compact, mobiel en veelzijdig.
Voor staand en liggend gebruik.
Met slimme opbergruimte voor
toebehoren en lange levensduur
dankzij messing cilinderkop en
automatische drukontlasting.

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

Praktisch, overal

11
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Compact en uiterst wendbaar !

SCHROB-/
ZUIGMACHINES

De zitschrob-/zuigmachines wordt aangedreven door een krachtige 105-Ah accu.
Dankzij het uiterst compacte formaat is hij extreem wendbaar en past in bijna elke lift.

NIEUW

Bij alle schrob-/
zuigmachines uit
deze brochure

Een veilige en schone werkvloer
dankzij onze schrob-/zuigmachines

+ GRATIS
RM 756 (10 L)

NIEUW

PRIJS

€

7.399,excl. BTW

Schrob-/zuigmachine
BD 50/70 R Bp Fleet Classic
Bestelnr. 1.161-072.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 510 /850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max 2.500 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 70/75 l
Vergeet niet het bijbehorende energiepakket
bestaande uit accus en lader mee te bestellen

PRIJS

€

1.905,excl. BTW

€

5.249,excl. BTW

Schrob-/zuigmachine
BD 43/25 C Classic Bp

Schrob-/zuigmachine
BR 45/22 C Bp Pack Fleet

Bestelnr. 1.515-400.0

Bestelnr. 1.783-465.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 430/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max 1.720 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 25/25 l
Twee-tank systeem
Vergeet niet het bijbehorende energiepakket
bestaande uit accus en lader mee te bestellen

12

PRIJS

 erkbreedte borstels/zuigen : 450/550 mm
W
Oppervlakteprestatie : max 1800 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 22/22 l
Extreem wendbaar, compact en efficiënt
Inclusief voor-veegfunctie
Ca. 200 graden draaibare borstelkop
Voorzien van krachtige lithium-ion-accu
Stuurstang in hoogte instelbaar
Inbouwoplader meegeleverd

Welke schrob-/zuigmachine past bij u?
Voor elke ondernemer hebben wij de juiste oplossing als het gaat om vloeronderhoud.
Laat u overtuigen en vraag een vrijblijvende demonstratie aan bij uw Kärcher dealer.

( )

Als ondernemer kunt u niet zonder de schrob-/zuigmachines van
Kärcher. Ze zijn ideaal voor perfecte reiniging en onderhoud van harde
en elastische oppervlakken. Van basisreiniging, onderhoudsverzorging
tot en met polijsten. Op oppervlakken even perfect als bij de randen.
Het resultaat zijn altijd perfect gereinigde en onderhouden vloeren,
hygiënisch en glanzend schoon.

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

uiterst krachig reinigings
middel voor alle harde en
elastische vloeren.

13
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STOFZUIGERS VOOR
PROFESSIONELE
ONDERHOUDSREINIGING

TAPIJT-/BEKLEDINGS
REINIGER
Met een tapijtreiniger van Kärcher
verwijdert u snel en efficiënt vlekken.
Ook bekleding en autostoelen maakt u met
deze tapijtreiniger vezeldiep schoon.

Kärcher stofzuigers moeten strenge testen
doorstaan voordat we ze op de markt
brengen. Ze zijn zeer licht en robuust
gebouwd, hebben een lange levensduur
en werken zeer stil. Ze zijn speciaal
ontwikkeld voor gebruik in hotels,
kantoren en de detailhandel.

PRIJS

€

539,-

excl. BTW

Met sproeidruk maakt
de sproei-/extractiemachine textiel
oppervlakken
zacht en
grondig
schoon.

+ GRATIS

reinigingsmiddel

RM 760

Tapijt-/bekledingsreiniger
Puzzi 8/1 C
Bestelnr. 1.100-225.0

STOOMREINIGERS/ZUIGER

bij de de stofzuigers
T 10/1 en T 15/1

Een stoomreiniger en stof-/waterstofzuiger
in één. De SGV 8/5 met chemische en
zelfreinigingsfunctie maakt niet alleen
hygiënisch schoon, maar reinigt ook zichzelf.

PRIJS

€

4.489,excl. BTW

PRIJS

€

249,-

excl. BTW

€

489,-

excl. BTW

Stofzuiger
T 10/1 eco!efficiency

Stofzuiger
T 15/1 eco!efficiency

Bestelnr. 1.527-413.0

Bestelnr. 1.355-246.0

 ankinhoud : 10 l
T
Luchtverplaatsing : 43 l/s
Vacuüm : 230 / 23 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 750 W
Kabellengte : 12 m
Gewicht : 5,9 kg
Lager stroomverbruik
Bijzonder stil
14

PRIJS

 ankinhoud : 15 l
T
Luchtverplaatsing : 46 l/s
Vacuüm : 185 / 18,5 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 750 W
Kabellengte : 15 m
Gewicht : 8 kg
Lager stroomverbruik
Bijzonder stil

Stoomzuiger
SGV 8/5
Bestelnr. 1.092-010.0

 troomsoort : 220 V
S
Verwarmingsvermogen : 3000 W
Tankinhoud : 5 l
Kabellengte : 7,5 m
Stoomdruk : 8 bar
VapoHydro functie (functies
regelbaar op handpistool)
Dankzij Easy-operations
eenvoudig te bedienen
Reinigen zonder chemische
middelen

+ GRATIS

reinigingsmiddel

RM 743

GECERTIFICEERDE
DESINFECTIE
* Conform prEN 16615, pvc-vloeren, apparaat:
SGV (vloerzuigmond, 30 cm/s, 1
 . Stomen,
2. Stoomzuigen, stand 3. Testbacterie:
Enterococcus hirae ATCC 10541

( )

( )

+ GRATIS
stofzakken

VERWIJDERT 99,999%*
VAN DE BACTERIËN
ZONDER CHEMICALIËN

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

 e ideale reinigingsoplossing voor
D
alle soorten textiel oppervlakken
Max. oppervlakteprestatie : 12-18 m2/u
Vacuüm : 230/23 mbar/kPa
Schoon-/vuilwaterreservoir : 8/7 l
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 9,8 kg
Afneembaar vuilwaterreservoir
Snelwisselsysteem voor toebehoren

15
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EFFICIËNTE VEEG-/ZUIGMACHINES VOOR EEN SCHONE VLOER
Van de handveegmachine tot industriële machine, allemaal maken ze indruk met praktische
details en de efficiënte veeg- en zuigtechniek. Door de flexibele mogelijkheden voor
reiniging binnens- en buitenshuis kunt u altijd een perfect reinigingsresultaat boeken.

+ GRATIS
Litter
Picker
bij de veeg
machines
uit deze
brochure

PRIJS

€

825,-

excl. BTW

PRIJS

€

3.025,excl. BTW

Handgeleide veegmachine KM 70/20 C 2 SB

Handgeleide veegmachine KM 75/40 W Bp

Bestelnr. 1.517-107.0

Bestelnr. 1.049-206.0

 ppervlakteprestatie : max. 3.680 m²/u
O
Werkbreedte met 1/2 zijbezems : 700/960 mm
Vuilreservoir : 42 l
Veegwalsaandrijving via beide wielen
Duwbeugel in 3 hoogtes verstelbaar
Hoofd- en zijbezem traploos verstelbaar
Inclusief fijnstoffilter voorkomt dat er stof
ontstaat tijdens het vegen

 envoudige bediening dankzij Easy-operationE
bedieningsconcept
Werkbreedte : 750 mm
Oppervlakteprestatie : 3.375 m2/u
Aandrijving gelijkstroommotor
Voorzien van doeltreffend filterreinigingssysteem
Ook verkrijgbaar met brandstofaandrijving
Vergeet niet het bijbehorende energiepakket bestaande
uit accus en lader mee te bestellen artnr. 9.511.135.0
(het energiepakket dient apart besteld te worden)

We geven u graag advies :

Vraag uw Kärcher dealer naar de actievoorwaarden.

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage.
Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 november 2017 t/m 31 januari 2018.

Artikelnummer 9.724-320.0

www.karcher.nl

