ONOVERTROFFEN VEELZIJDIG-HOGEDRUKREINIGING MET KÄRCHER
Koud of toch liever warm water, mobiel of toch liever stationair met ons kunt u alle kanten op !
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GRATIS* TRENDY BODYWARMER + CAP

CAP

	KÄRCHER PET

BODYWARMER

bij aankoop van een koud- of warmwater hogedrukreiniger
uit deze brochure.

	KÄRCHER BODYWARMER

Kärcher bodywarmer
verkrijgbaar in de
volgende maten :

AANKOOP
U koopt een Kärcher hogedrukreiniger uit de
voorjaarsbrochure 2018 aan.

Als u tijdens de actieperiode* een
Kärcher hogedrukreiniger uit de
voorjaarsbrochure 2018 aankoopt en u
zich online registreert, ontvangt u een
gratis* Kärcher trendy bodywarmer + cap.

REGISTRATIE
Na aankoop registreert u uw aankoop op
www.karcher.nl/nl/voorjaar2018
en volgt de aangegeven stappen.

LEVERING

OP
=
OP
Wees er snel bij !

2

S
M
L
XL
XXL

HOE ONTVANGT U DE TRENDY
BODYWARMER + CAP ?

* 	Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op
www.karcher.nl/nl/voorjaar2018
Actieperiode : van 15 maart t/m 30 juni 2018

( )

Maat

Na volledig afgeronde registratie en goedkeuring door
Kärcher zal de trendy Bodywarmer + Cap binnen 2 weken**
naar het door u opgegeven adres opgestuurd worden.

1
2
3

**) Indien de levertijd langer is, zal de klant door ons geïnformeerd worden.

(
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS
EASY!Force hogedrukpistool

Maximale prestaties in
minimaal formaat
Compacte hogedrukreiniger
met laag gewicht - ideaal
voor mobiele toepassingen.
Perfect voor klusbedrijven.
Met automatische
drukontlasting.

GRATIS*
CAP

BODYWARMER

Robuust
Vervaardigd uit
hoogwaardige en
duurzame materialen.

u

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2018

Met het EASY!Force hogedrukpistool heeft u totaal
geen knijpkracht meer nodig en kunt u meer
ontspannen en moeiteloos reinigen. Dankzij de
gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is het
(de-) monteren zo gedaan.

u

100% veiligheid
Vergrendeling
voorkomt ongelukken.

EASY!Force
Hogedruk
was nog nooit
zo makkelijk onder
controle te houden.

EASY!Lock
100% vast in een
handomdraai
In één 360° omwenteling vast en veilig.

100% betrouwbaar
Keramische
afdichtingen.
5 jaar langere levensduur.
LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

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.
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| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

excl. BTW

excl. BTW

€ 619,-

€ 1.115,-

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 5/11 P

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 5/15 CX Plus FR

Bestelnr. 1.520-960.0

Bestelnr. 1.520-934.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 490 l/u
Werkdruk : 110 bar
Maximale prestaties in minimaal
formaat
Kan zowel staand als liggend worden
gebruikt
Automatische drukontlasting
Hoogwaardige messing
cilinderkop

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 500 l/u
Werkdruk : 150 bar
Maximale prestaties in
minimaal formaat
Automatische
drukontlasting
Inclusief vuilfrees
Inclusief FR Classic
oppervlaktereiniger

+

Inclusief
oppervlaktereiniger

5
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De veelzijdige allrounder
Betrouwbaar, robuust, krachtig en
bovendien ook comfortabel, flexibel en
servicevriendelijk. Onze HD-middenklasse
kan zowel staand als liggend worden
gebruikt en biedt ruimte aan alle
toebehoren, van oppervlaktereiniger tot
schuimlans. Zowel de hogedrukpomp als
de elektrische componenten zijn snel en
eenvoudig toegankelijk.

NIEUW

GRATIS*
CAP

BODYWARMER

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2018

15%

MEER KRACHT
u

Vraag uw
Kärcher-dealer
naar het
assortiment

u

NIEUW

WATERSLAGEN

NIEUW

en

KOPPELINGEN

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

excl. BTW

excl. BTW

€ 999,-

ONZE NIEUWE KOUDWATER
HD-MIDDENKLASSE
Onze hogedrukreinigers uit de middenklasse onderscheiden zich door de veelzijdige toepassings
mogelijkheden. Klanten uit de industrie werken graag met de krachtige, compacte en duurzame
apparaten, net zoals klanten uit de agro, transport- en bouwsector en zelfs uit de voertuigreiniging.
6

| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

BEKIJK PRODUCT
VIDEO

Ga naar
www.karcher.nl

€ 1.225,-

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 6/15 M

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 6/15 MX Plus

Bestelnr. 1.150-930.0

Bestelnr. 1.150-931.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 560 l/u
Werkdruk : 150 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
Axiaalpomp met 3 geharde
keramische plunjers
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 560 l/u
Werkdruk : 150 bar
Automatische drukontlasting en tot
20 procent energiezuiniger
Axiaalpomp met 3 geharde keramische plunjers
Pompeenheid in robuust kunststoffen chassis
Met geïntegreerde slanghaspel incl. 15 meter hogedrukslang
7
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GRATIS*
CAP

STATIONAIRE
KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS

BODYWARMER

u

u

NIEUW

NIEUW

560
l/u

150
bar

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

€ 1.549,-

€ 1.599,-

excl. BTW

€ 1.825,excl. BTW

Koudwater hogedrukreiniger
HD 8/18-4 M

Koudwater hogedrukreiniger
HD 8/18-4 MX Plus

Bestelnr. 1.524-955.0

Bestelnr. 1.524-970.0

Bestelnr. 1.524-971.0

 troomsoort : 400 V-1~
S
Wateropbrengst : 760 l/u
Werkdruk : 30-180 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende,
robuuste elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis

| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

NIEUW

 troomsoort : 400 V-1~
S
Wateropbrengst : 760 l/u
Werkdruk : 30-180 bar
Automatische drukontlasting en tot 20 procent
energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor
Pompeenheid in robuust kunststoffen chassis
Met geïntegreerde slanghaspel incl. 15 meter
hogedrukslang

€ 799,excl. BTW

ACTIEPRIJS

Koudwater hogedrukreiniger
HD 7/16-4 M
 troomsoort : 400 V-1~
S
Wateropbrengst : 700 l/u
Werkdruk : 160 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende,
robuuste elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis
8

excl. BTW

ACTIEPRIJS

u

760
Exclusief toebehoren
hogedrukpistool/
hogedrukslang

Stationaire koudwater
hogedrukreiniger
HD 6/15 M St
Bestelnr. 1.150-950.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 560 l/u
Werkdruk : 150 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
Axiaalpomp met 3 geharde
keramische plunjers
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis met 3-punts
montagesteun voor wandbevestiging

l/u

30-180
bar

ACTIEPRIJS

NIEUW

€ 1.399,excl. BTW

u

Exclusief toebehoren
hogedrukpistool/
hogedrukslang

Stationaire koudwater
hogedrukreiniger
HD 8/18 -4 M St
Bestelnr. 1.524-980.0

 troomsoort : 400 V-1~
S
Wateropbrengst : 760 l/u
Werkdruk : 30-180 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende,
robuuste elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis

Voor meer informatie over de stationaire koudwater hogedrukreinigers, ga naar www.karcher.nl
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Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en d
 rukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2018

KOUDWATER
HOGEDRUK
REINIGERS
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GRATIS*
CAP

WARMWATER
HOGEDRUKREINIGERS

BODYWARMER

u

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

WAAROM KIEZEN VOOR EEN
WARMWATER HOGEDRUKREINIGER ?
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ZACHT VOOR
OPPERVLAKKEN

Veilig voor oppervlakken

MINDER
BACTERIËN

Kiemverlagende werking

TIJDWINST

BETER
RESULTAAT

Beter reinigingsresultaat

KORTERE
DROOGTIJD

Kwetsbare oppervlakken worden ontzien en bij een lage
werkdruk wordt een vergelijkbaar reinigingseffect bereikt.

MINDER
REINIGINGSMIDDEL

Na de reiniging met warm water kan een duidelijke kiem
verlaging worden aangetoond. Voor veel hygiëne-eisen is
deze zonder desinfectiemiddel bereikte kiemverlaging ruim
voldoende.
Door warm water ontbinden en emulgeren zelfs gestolde olie
en vet aanzienlijk beter, waardoor ze met speels gemak kunnen
worden verwijderd. In de levensmiddelensector kunnen dankzij
warm water vetten bijzonder doeltreffend worden opgelost.

| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

Kortere werktijd

Warm water leidt tot een wezelijk snellere vuiloplossing en
daarmee tot een duidelijke tijdsbesparing die kan oplopen tot
35 procent. Daardoor kunnen veel reinigingstaken voordelig en
rendabel worden uitgevoerd.

Kortere droogtijd

Oppervlakken die met warm water worden gereinigd,
drogen door de warmte sneller op en kunnen daardoor
sneller verder bewerkt worden.

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

€ 2.109,-

Lager verbruik van reinigingsmiddelen

Vetten, olie, harsen en dergelijke kunnen in de meeste gevallen
al met warm water worden opgelost, waardoor veel minder of
helemaal geen reinigingsmiddel gebruikt hoeft te worden.
Dat ontziet het milieu en bespaart kosten en hulpbronnen.

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

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

€ 2.159,-

€ 3.695,-

€ 3.899,-

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

Bestelnr. 1.064-912.0

Bestelnr. 1.064.913.0

Bestelnr. 1.174-900.0

Bestelnr. 1.174-906.0

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

 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

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2018

u

Alle warmwater
hogedrukreinigers
in deze brochure zijn
voorzien van het
Easy!Force Advanced
pistool met volledig
keramisch ventiel
voor lange
levensduur.
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GRATIS*
CAP

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2018

WARMWATER
HOGEDRUKREINIGERS

12

BODYWARMER

u

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

excl. BTW

excl. BTW

€ 4.499,-

€ 4.849,-

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 M

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 MX

Bestelnr. 1.071-900.0

Bestelnr. 1.071-912.0

 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

| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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STOOM

0,682

Vergelijking van onkruidverdelgers
Vanwege het warmtegeleidingsvermogen bereikt warm
water het hoogste dieptewerking in vergelijking met alle
thermische processen. Dit garandeert een duurzame dood
van de plant en de wortel.

ONKRUID VERWIJDEREN
MET HEET WATER
Met de Kärcher onkruidlansen en een warmwater hogedrukreiniger verwijdert u ongewenste begroeiing zonder gif. Met alleen
heet water. En dat is goed voor het milieu, de grond en uw portemonnee. Het hete water maakt korte metten met onkruid door
snel tot aan de wortel te komen, de planteneiwitten te doden en het onkruid zo blijvend te beschadigen en te verwijderen.
14

| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

excl. BTW

excl. BTW

€ 255,-

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018.

0,025

WARMWATER

0,030

HETE LUCHT

DE SYSTEEMOPLOSSING VAN
KÄRCHER – ZONDER
CHEMICALIËN, MILIEU
VRIENDELIJK EN ECONOMISCH

€ 562,50

WR 20

WR 50

Bestelnr. 2.114-014.0

Bestelnr. 2.114-013.0

 erkbreedte : 200 mm
W
Oppervlakteprestatie : 80-150 m²/u
Max. temperatuur : 100˚C
Toevoerhoeveelheid : 0,3 l/min
Geoptimaliseerde waterdoorstroming
Licht en compact

 erkbreedte : 500 mm
W
Oppervlakteprestatie : 150-350 m²/u
Max. temperatuur : 100˚C
Toevoerhoeveelheid : 2,1 l/min
Afneembaar en in hoogte verstelbaar onderstel
Geoptimaliseerde waterdoorstroming

Bestel GRATIS meteen de juiste sproeier mee om de WR 20/50 aan te sluiten op uw warmwater hogedrukreiniger.
Benodigde sproeier voor aansluiting van
WR 20/50 op volgende type hogedrukreiniger

Bestelnr. sproeier voor nieuw model HDS
(met Easy-Force aansluiting)

Bestelnr. sproeier voor oud model HDS
(zonder Easy-Force aansluiting)

HDS
HDS
HDS
HDS
HDS
HDS
HDS
HDS
HDS

2.113-070.0
2.113-041.0
2.113-071.0

2.885-494.0
2.883-027.0
2.883-846.0

2.113-005.0
2.113-005.0
2.113-021.0
2.113-010.0
2.113-025.0

2.883-821.0
2.883-805.0
2.883-397.0
2.883-804.0
2.883-401.0

6/14(-4) C
7/16 C
8/17 C + HDS 8/18-4(C+M) + HDS 1000De/Be +
13/20De Tr* + HDS 17/20 De Tr*
9/18-4 M
7/12-4 M
10/20-4 M
12/18-4 S
13/20-4 S
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VRAAG UW KÄRCHER
DEALER NAAR ONZE
ORIGINELE TOEBEHOREN
VOOR HOGEDRUK
REINIGERS.
Met originele toebehoren en
reinigingsmiddelen van Kärcher kunnen
hogedrukreinigers voor nog meer
toepassingen worden ingezet: van
reiniging en onderhoud van
bouwmachines via werkvoorbereiding
tot de renovatie van gevels en vloeren.
Om altijd te blijven voldoen aan uw
hoge eisen, ontwikkelen wij onze
toebehoren voortdurend. Dit resulteert
in innovatieve producten, die de
gebruiker bij de dagelijkse reinigings
werkzaamheden ondersteunen.

EASY!Force-hogedrukpistool
Werken zonder vermoeid te
raken. De EASY!Force-HD pistool
maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal,
wordt de houdkracht voor de
gebruiker tot nul teruggebracht.

Servo Control
Waterhoeveelheid en werkdruk kunnen met Servo Control
traploos en comfortabel direct
op het handspuitpistool worden
geregeld zonder het werk te
onderbreken.

PowerControl-spuitlans
Voor traploze drukregeling
direct op de spuitlans zonder
de werkzaamheden te onder
breken of de waterhoeveelheid
te reduceren.

Snelkoppeling
H
 et EASY!Lock-systeem combineert de voordelen van een
snelkoppeling met die van een
schroefverbinding. Het is de ideale
oplossing voor snel en betrouwbaar wisselen van toebehoren.

Draaibare EASY!Lock-adapter
Gebruik de draaibare adapter om
hogedrukslangen met schroefdraadaansluiting M 22 × 1,5
zonder draaikoppeling aan
te sluiten op het EASY!Forcehogedrukpistool.

Ergonomische
handgreep voor spuitlans
De handgrepen kunnen op
verschillende manieren vastgehouden worden, wat zorgt voor
aangename en afwisselende
werkhoudingen.

Schuimlans Basic
De schuimlans met tank
produceert schuim van uit
stekende kwaliteit en verbruikt
half zo veel reinigingsmiddel.

Spuitlansverlenging
A
 ls de standaardlans niet lang
genoeg is, gebruikt u gewoon de
spuitlansverlenging van 1 meter.
Hiermee kunt u slecht bereikbare
plekken, gevels of grote voertuigen
veel gemakkelijker reinigen.

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.nl

Vraag uw Kärcher-dealer naar de actievoorwaarden.
Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2018. Actie kan niet gecombineerd worden met andere acties.

Artikelnummer 9.511-429.0

We geven u graag advies :

