
KAMPAGNE-
TILBUD

www.karcher.dk

ALT, DU BEHØVER FOR AT FÅ ARBEJDET  
PÅ GÅRDEN TIL AT KØRE GLAT
Komplette rengøringsløsninger til alle områder inden for landbrug



MED
EASY!FORCE

Vandmængde l/t 500

Arbejdstryk bar 150 / 15

Maks. tryk bar 200 / 20

Højtryksslange m 15

Standarddyse 3-vejs dyse

Koldtvandsrenser 

HD 5/15 CX
Praktisk, mobil og alsidig: HD 5/15 CX Plus koldtvandsrenser til hori-
sontalt og vertikalt brug. Med tilbehørsopbevaring, messingcylinder- 
hoved og automatisk trykaflastning.

   ■  Den automatiske Pressure Relief (trykaflastning) beskytter  
komponenterne og forlænger levetiden.

   ■ Kan betjenes både vertikalt og horisontalt.

5.399,–
inkl. moms 

 4.319,20,- ekskl. moms

Hedvandsrenser 

HDS 10/20-4 M

NUL KRAFTANSTRENGELSE  
FULD STYRKE
EASY!Force-højtrykspistol

Kun en enkelt ting kan komme mellem dig 
og din opgave: vores EASY!Force-højtryk-
spistol. Den giver dig kraften til at 
anvende højtryk uden anstrengelse. 
EASY!Force-pistolens revolutionerende 
koncept er baseret på højtryksstrålens 
tilbageslagskraft, og du behøver ikke 
længere at anvende kræfter for at holde 
pistolen aktiveret.

Kärcher A/S

Islevdalvej 98 
2610 Rødovre

Telefon: +45 70 20 66 67 
info@karcher.dk

www.karcher.dk

Forhandler:
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EASY!FORCE 
FORDI DU SKAL  
HAVE KRÆFTER  
TIL ANDET END  

RENGØRING

En meget brugervenlig og allround højtryksrenser med et display, der viser status 
for vand, spænding, olie, brændstof m.m. Velegnet til kommunal og offentlig sektor, 
landbrug, industri, bygge- og anlæg m.m.

   ■  Med Eco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske  
temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning. 

   ■  Langsomtgående elektrisk motor med trecylindret aksialpumpe.

27.500,–
inkl. moms 

22.000,- ekskl. moms

Vandmængde l/t 500 - 1.000

Arbejdstryk bar 30 - 200

Regulerbar temperatur °C 80 - 155

Brændstofkapacitet l 25

Højtryksslange m 10

MED
EASY!FORCE

Luftgennemstrømning l/sek. 2 x 74

Vakuum mbar 254

Volumen l 65

Effekt W 2.760

Våd-/tørstøvsuger 

NT 65/2 Ap
Våd-/tørstøvsuger 

NT 75/2 Tact² Me
Kärchers kraftige 2-motorers tør/våd-støvsuger er udviklet 
til krævende professionelle miljøer. Maskinen er udstyret 
med Kärchers semiautomatiske filterrystesystem.

   ■ Kraftfuld sugeevne.
   ■ Stor kapacitet.
   ■  Integreret aftapningsslange.

NT 75/2 Tact² Me er som standard udstyret med antistatisk kabinet. Kärcher NT  
støvsugere med Tact² er komplette systemer, som ikke blot er fremragende til at 
fjerne store mængder fint støv, men som også kan klare snavs, murbrokker og vand. 

   ■  Automatisk filter-rensningssystem Tact².
   ■  Intelligent opbevaring af tilbehør.

5.995,–
inkl. moms 

 4.796,- ekskl. moms

9.795,–
inkl. moms 

 7.836,- ekskl. moms

Luftgennemstrømning l/sek. 2 x 74

Vakuum mbar 254

Volumen l 75

Effekt W 2.760


