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COMFORTABELER,
SNELLER, BETER
REINIGEN.
Wij van Kärcher ontwikkelen voortdurend producten
waarmee u sneller, eenvoudiger en efficiënter uw
reinigingstaken kunt uitvoeren. Of het nu gaat om het
verwijderen van vlekken uit het tapijt, schoonmaken van
kunstgrasvelden of het opzuigen van grote hoeveelheden
vloeistoffen, wij bieden tal van innovatieve reinigings
oplossingen. Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat
onze klanten het WOW gevoel mogen ervaren bij het
uitvoeren van hun reinigingstaken.
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STOFZUIGERS VOOR
PROFESSIONELE
ONDERHOUDSREINIGING

€ 325,-*

€ 475,-*

Stofzuiger T 12/1 Edition

Stofzuiger T 15/1 Hepa

Bestelnr. 1.355-133.0

Bestelnr. 1.355-235.0

 ankinhoud : 15 l
T
Luchtverplaatsing : 53 l/s
Vacuüm : 240 / 24 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 800 W
Kabellengte : 15 m
Gewicht : 7,1 kg
HEPA-hygiënefilter

( )

 ankinhoud : 12 l
T
Luchtverplaatsing : 53 l/s
Vacuüm : 240 / 24 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 800 W
Kabellengte : 12 m
Gewicht : 6,4 kg
Bijzonder stil

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020

ONAFHANKELIJK EN STIL
Heel veel omgevingen vragen om slimme, intelligente oplossingen.
Bijvoorbeeld een aanzienlijk lager geluidsniveau, eenvoudiger en
sneller van kabel wisselen en bergruimte voor toebehoren in de
zuiger. Kärcher stofzuigers hebben precies de eigenschappen die
professionele gebruikers, zoals schoonmaakbedrijven en
schoonmakers in hotels of de detailhandel, nodig hebben.
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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STOF MAAKT ZIEK.
Onze longen zijn gewoonweg niet gemaakt voor
fijnstof. Al helemaal niet voor grote hoeveelheden.
En die zijn zeer gevaarlijk. Daarom staan chronische
longaandoeningen op de derde plaats in de ziekte
statistieken. De kosten voor behandeling bedragen
vele miljarden euro’s. Hoeveel is je gezondheid je
waard ? Maak kennis met onze nieuwe filters.

EEN STOFZUIGER IS MAAR ZO GOED ALS ZIJN FILTER.
Wood
Onze gloednieuwe kaarsenfilter past in elke 1-motorige Kärcher
Tact-zuiger. De 8 kaarsen met PTFE-bekleding werken zeer efficiënt
bij elke soort hout- en vezelhoudend stof. Gecertificeerd voor
stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

Wet & Dry
Onze nieuwe NT Tact-zuigers zijn standaard uitgerust met deze
PES-filters, die zowel bij natte als droge toepassingen zeer goede
resultaten opleveren. Gecertificeerd voor stofklasse M en L.
Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

HEPA
Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/ waterzuigers. Eentraps en
exclusief bij Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd
stofafscheidingspercentage: 99,995 % (HEPA).

Dry
Deze papierfilters zijn voor droge toepassingen ook qua
prijs een goede keuze. Geschikt voor alle nieuwe NT Tactzuigers. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd
stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

Ultimate
Voor zeer stofintensieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het
afslijpen van vers beton of het werken met toners, hebben we de
beste filteroplossing: onze PTFE-filter. Geschikt voor alle nieuwe NT
Tact-modellen. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd
stofafscheidingspercentage: 99,9 %.

Onze filters hebben een kleurcode om
hun doel aan te geven. Bruin betekent
hout en vezelstof. Rood geeft HEPA aan.
Zwart geeft de moeilijkste toepassingen
aan. Blauw betekent dat ze overal kunnen
worden gebruikt. En groen staat voor
droog stof en hoge kosteneffectiviteit.

NIEUW

NIEUW

KAARSENFILTER

HEPA

Hout

Veiligheidsfilter/HEPA

Stofklasse : M + L

Stofklasse : H

WOOD

 Vochtongevoelig en rotvrij
 Nog economischer door langere gebruiksduur
 Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet
verstopt!)

SAFETY/HEPA

 Geschikt voor het opzuigen van schadelijke en
explosieve stoffen

 Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste r einigbare


H-filter op de markt. Zo kun je ook grote
hoeveelheden stof opzuigen zonder filterzak
Bij het opzuigen van schadelijke stoffen moet de
veiligheidsfilterset of afvoerzak worden gebruikt

PRFE FILTER

PES FILTER

PAPIERFILTER

Ultimate

Wet & Dry

Dry

Stofklasse :
M+L

Stofklasse :
M+L

Stofklasse :
M+L

ULTIMATE

 Vochtongevoelig en rotvrij
 Nog economischer door langere gebruiksduur
 Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet
verstopt!)

WET & DRY

 Vochtongevoelig en rotvrij
 Nog economischer door langere gebruiksduur
 Zeer geschikt bij regelmatig wisselen tussen
nat- en droogzuigen

DRY

 Hoog zuigvermogen bij het opzuigen van
fijnstof

 Hoog filtervermogen
 Na het opzuigen van vloeistoffen moet
het filter worden gedroogd!
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Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

TOP IN ELKE KLASSE
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STOF-/WATERZUIGERS
VOOR ELKE TOEPASSING

Stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap Te

Stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L

Bestelnr. 1.378-610.0

Bestelnr. 1.148-311.0

 ankinhoud : 22 l
T
Luchtverplaatsing : 71 l/s
Vacuüm : 255/25,5 mbar / kPa
Max. vermogen : 1350 W
Gewicht : 6,1 kg
Incl. stopcontact voor elektrisch
gereedschap

8

€ 625,-*

Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

 ankinhoud : 40 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 14,4 kg
Inclusief toebehoren
PES-vlakfilter
Voorbereiding voor antistatisch systeem
Duwbeugel optioneel
Stopcontact voor apparatuur (automatische inschakelen)

Wist u dat wij ook een
speciale bakkerij stof-/
waterzuiger in ons
programma hebben ?
Vraag uw Kärcher dealer
voor meer informatie.

( )

€ 219,-*

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020

ALS PROFESSIONELE GEBRUIKER WEET U DAT ALLEEN HET
ZUIGVERMOGEN NIETS ZEGT OVER DE WERKELIJKE PRESTATIES.
Het reinigingsvermogen is afhankelijk van de hele constructie met
alle filters en bedieningselementen, de ergonomie, stabiliteit en
optimale toebehoren. Met onze innovatieve technologieën weten
we de grenzen hier al tientallen jaren te verleggen en realiseren
we altijd een uitstekende prijskwaliteitsverhouding.
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€ 925,-*
Stof-/waterzuiger NT 65/2 Ap Me
Bestelnr. 1.667-299.0

€ 770,-*
Stof-/waterzuiger NT 70/2 Tc
Bestelnr. 1.667-271.0

( )

 ankinhoud : 70 l
T
Luchtverplaatsing : 2 x 74 l/s
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 2400 W
Kabellengte : 10 m
Gewicht : 25,4 kg
Inclusief toebehoren
PES-vlakfilter

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020

 ankinhoud : 65 l
T
Luchtverplaatsing : 2 x 74 l/s
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 2760 W
Kabellengte : 10 m
Gewicht : 20 kg
Inclusief toebehoren
PES-vlakfilter
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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SCHROB-/ZUIGMACHINES
VOOR EEN SCHONE EN
VEILIGE WERKVLOER

12

Schrob-/zuigmachine
BR 35/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-450.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 350/450 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 1.400 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 12/12 l
Eco!efficiency-stand
Stuurstang in hoogte verstelbaar
Inclusief voorveeg functie
T
 och liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

€ 6.960,-

*

Schrob-/zuigmachine
B 40 W DOSE Fleet R55
Bestelnr. 0.300-405.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 550/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 1.950 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 40/40 l
Accu-aandrijving
Inclusief zuigbalk V-vorm (bestelnr. 4.777-079.0)
Toch liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

( )

€ 3.740,-

*

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020

UITERMATE GESCHIKT VOOR HET SNEL EN GRONDIG
REINIGEN VAN KLEINE TOT GROTE OPPERVLAKKEN.
Een schone en veilige vloer, dat is wat een schrob-/zuigmachine
voor u kan betekenen. Hij is ideaal voor perfecte reiniging
en o
 nderhoud van harde en elastische oppervlakken.
Van basisreiniging tot onderhoudsverzorging.

Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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€ 2.099,-*
Schrob-/zuigmachine
BD 43/25 C Classic Bp
Bestelnr. 1.515-400.0

 erkbreedte borstels/zuigen :
W
430/850 mm
Oppervlakteprestatie :
max. 1.720 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 25/25 l
Accu-aandrijving
Twee-tank systeem
Efficiënte 1-schijfstechniek
Inclusief zuigbalk 900 mm V-vorm
Exclusief batterij pakket

€ 2.499,-*
Schrob-/zuigmachine
BD 50/50 C Classic Bp
Bestelnr. 1.127-001.0

 erkbreedte borstels/zuigen :
W
510/850 mm
Oppervlakteprestatie :
max. 2.040 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 50/50 l
Accu-aandrijving
Inclusief zuigbalk 900 mm V-vorm
Exclusief batterij pakket
(art.nr. 9.724-318.0)

( )

Toch liever Leasen ?
Vraag naar onze scherpe tarieven.

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020

(art.nr. 9.724-318.0)
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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VEEG-/ZUIGMACHINES
VOOR EEN SCHONE EN
VEILIGE WERKOMGEVING

€ 679,-*
Handgeleide veegmachine
KM 70/20 C 2SB

Handgeleide veegmachine
KM 75/40 W Bp

Bestelnr. 1.517-107.0

Bestelnr. 1.049-206.0

 erkbreedte : 920 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 3.680 m²/u
Vuilreservoir : 42 l
Aandrijving van hoofdbezem door beide wielen
Duwbeugel 3-voudig verstelbaar
Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar
Voorzien van fijnstoffilter

GRATIS DEMO

www.karcher.nl/nl/demo

 erkbreedte : 750 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 3.375 m²/u
Vuilreservoir : 40 l
Vuilreservoir met trolleygreep
Walsborstel vervangen zonder gereedschap
Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig
en hygiënisch vervangen
Exclusief batterij pakket (art.nr. 9.511-135.0)

( )

Wist u dat wij ook speciale
reinigingsoplossingen hebben
voor sportfaciliteiten ?
Vraag uw Kärcher dealer
voor meer informatie.

€ 3.140,-*

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020

DE IDEALE OPLOSSING VOOR HET EFFICIËNT EN SNEL VEGEN
VAN KLEINE EN GROTE OPPERVLAKKEN BINNEN EN BUITEN.
Bent u nog aan het vegen met een bezem? Stap snel over op
onze handgeleide veegmachine en veeg niet alleen veel sneller
maar ook vrijwel stofvrij dankzij het geïntegreerde stoffilter.
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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€ 9.699,-*
Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Bestelnr. 1.351-128.0

 erkbreedte : 1.085 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 6.510 m²/u
Vuilreservoir : 50 l
Aandrijving : batterij
Uitwijkende zijbezem
Stofklasse : M
Inclusief extra zijbezem
Inclusief batterij pakket met lader
Toch liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

www.karcher.nl/nl/demo

( )

GRATIS DEMO

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2020. Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2020
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl
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BIOLOGISCHE ONDERDELENREINIGER
Grondig en milieuvriendelijk: biologische onderdelen
reinigers van stootvast kunststof reinigen gereedschap,
motorcomponenten en andere met olie en vet
verontreinigde onderdelen tot een gewicht
van 100 kilogram.

Olie + vet
(Koolwaterstof C₃H₈)

Water (H₂O) +
reinigingsvloeistof

Microben

Kooldioxide (CO₂)

Water (H₂O)

Het biologische reinigingsproces onder de microscoop: organische
substanties worden door op water gebaseerde reinigingsmiddelen en
microben op biologische wijze afgebroken tot kooldioxide en water.

€ 2.575,-*

Onderdelenreiniger PC 100 M2 Bio
Artikelnr. 1.626-722.0

 ruk : 0,3 bar
D
Wateropbrengst : 900 l/u
Tankinhoud : 80 l
Werkoppervlak : 1041 x 660 mm
Bestaande uit : 1 kraan, 2 wasborstels, 2 afvoeren

KÄRCHER OFFICIAL CLEANING
PARTNER TEAM JUMBO-VISMA

Volg ons op :

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.nl

Vraag uw Kärcher dealer
naar de actievoorwaarden.

 rijzen in euro, excl. BTW en excl.
* P
verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud
van zet- en d
 rukfouten. Actie niet geldig in
combinatie met andere acties. Actieperiode
van 15 maart t/m 30 juni 2020.

( )

02/2020 · Artikelnummer 9.511-429.0
Gedrukt in België op FSC®-certified papier.

We geven u graag advies :

