TOPPRESTATIES
VRAGEN OM
TOPKWALITEIT !
PROFESSIONAL | NAJAAR 2019 | HOGEDRUKREINIGERS

INRUILKORTING
tot € 250,-

PROFESSIONAL | NAJAAR 2019

PRESTEREN, DAAR
GAAT HET OM !
Mijn meest favoriete
tool is de hogedruk
reiniger !

Als Official Cleaning Partner is Kärcher nauw verbonden aan
het Jumbo-Visma Cycling Team. De mechaniciens zijn tijdens
de koers niet alleen verantwoordelijk voor het reinigen en
onderhouden van de vele fietsen. Ze moeten er tevens voor
zorgen dat alle voertuigen, zoals de volgauto’s en touringcars,
elke dag schoon aan de start verschijnen. Hoe efficiënter ze
kunnen reinigen hoe meer tijd ze overhouden voor bv. het
afstellen van de fietsen.
Speciaal voor het Jumbo-Visma Cycling Team werden de
hogedrukreinigers in de vrachtwagens ingebouwd en voorzien
van extreem korte lansen. En sinds begin dit jaar kan er ook
gewoon na zonsondergang met de hogedrukreinigers gewerkt
worden dankzij de LED werklampen die op de lans van de
hogdrukreiniger bevestigd worden.

OFFICIAL PA RTNER

OFFICIAL CLEANING PARTNER

DE EERSTE INDRUK TELT,
ZO OOK IN DE TOPSPORT.
De logo’s van de sponsoren moeten
goed zichtbaar blijven op alle voertuigen maar ook werkt het allemaal
een stuk fijner als alles schoon is.
Als Official Cleaning Partner van
het Jumbo-Visma Cycling Team
mogen wij meedenken over hoe het
team nog sneller en efficiënter de
reiniging kan doen en zich hierdoor
nog meer kan focussen op het
behalen van topprestaties.

Volg ons op :
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KÄRCHER
HOGEDRUK
INRUILKORTING
REINIGERS
NU MET TOT WEL
€ 250,- INRUILKORTING
BENT U TOE AAN EEN NIEUWE
PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGER ?
Dit najaar ontvangt u bij Kärcher tot wel € 250,- inruilkorting op één
van onze geselecteerde koud-/ en warmwater hogedrukreinigers.
Vraag uw Kärcher dealer naar de actievoorwaarden.

+ TIJDELIJK GRATIS*
LED WERKLAMP

t.w.v. € 74,95 bij aankoop en registratie van één van de 
actiemodellen hogedrukreinigers uit deze brochure.

Bestelnr.
2.680-002.0

MET EASY!FORCE
HEEFT U ALLES 
ONDER CONTROLE !
Tussen u en het reinigingswerk mag maar
1 ding staan: ons EASY!Force-hogedrukpistool.
Daarmee zet u de indrukwekkende kracht van
hoge druk kinderlijk eenvoudig in. Het revolutionaire
bedieningsconcept van het EASY!Force-pistool maakt
gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal
waardoor de knijpkracht bij overhalen van de hendel
wordt teruggebracht tot nul. Daardoor wordt het werken met onze
hogedrukreinigers veel minder vermoeiend en kunt u ergonomischer en
meer ontspannen werken. Probeer ons EASY!Force-pistool zelf en u wilt het
niet meer uit handen geven.

HOE ONTVANGT U DE
GRATIS LED WERKLAMP?

Registreer uw hogedrukreiniger
en ontvang de handige LED
OP
werklamp waarmee u dit
=
najaar gewoon langer door
OP
kunt werken.
Wees er snel bij !
Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op
* 	
www.karcher.nl/nl/najaar2019
	Actieperiode : van 15 september t/m
31 december 2019

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

REGISTRATIE
Na aankoop registreert u uw aankoop op
www.karcher.nl/nl/najaar2019
en volgt de aangegeven stappen.

( )

(
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AANKOOP
U schaft een Kärcher hogedrukreiniger uit
de najaarsbrochure 2019 aan.

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

LEVERING

1
2
3

Na volledig afgeronde registratie en goedkeuring
door Kärcher zal de LED werklamp binnen 2 weken**
naar het door u opgegeven adres opgestuurd worden.
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS
UIT DE COMPACTKLASSE

normaal €
u

925,-

€ 825,-*
met € 100,inruilkorting

u

989,-

€ 889,-*
met € 100,inruilkorting

Koudwater hogedrukreiniger
HD 5/12 CX Plus

Koudwater hogedrukreiniger
HD 5/15 C Plus FR

Bestelnr. 1.520-902.0

Bestelnr. 1.520-933.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 500 l/u
Werkdruk : 120 bar
Maximale prestaties in minimaal formaat
Automatische drukontlasting
Inclusief PowerControl-spuitlans
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)
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normaal €

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

 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
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

Inclusief
oppervlaktereiniger

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

PRAKTISCH, OVERAL.
Licht, compact, mobiel en veelzijdig. Voor staand en liggend
gebruik. Met slimme opbergruimte voor toebehoren en lange
levensduur dankzij messing cilinderkop en automatische
drukontlasting.
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KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS
UIT DE MIDDENKLASSE
ALLROUNDERS OP MAAT.
Onze HD-middenklasse verenigt de klassieke sterke kanten van een Kärcher
hogedrukreiniger: robuustheid, vermogen en betrouwbaarheid. De automatische
drukontlasting ontziet de onderdelen van de pomp voor een langere levensduur.
Het grote waterfijnfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. De hogedrukpomp
met geoptimaliseerde waterstroom reduceert drukverlies en verhoogt de
reinigingsefficiëntie met maximaal 20 procent.

REGISTREER JE
HOGEDRUKREINIGER OP
www.karcher.nl/nl/najaar2019
EN ONTVANG GRATIS* DEZE
LED WERKLAMP

ACTIE
normaal €

1.995,-

€ 1.895,-*

inclusief
toebehoren

met € 100,inruilkorting

Bestelnr. 1.524-958.0
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| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

u

1.989,-

€ 1.889,-*
met € 100,inruilkorting

Koudwater hogedrukreiniger
HD 7/16-4 MX Car
 troomsoort : 400 V-3~
S
Wateropbrengst : 700 l/u
Werkdruk : 30-160 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor
Pompeenheid in robuust kunststoffen chassis
Met geïntegreerde slanghaspel incl. 10 meter hogedrukslang
Inclusief car toebehoren pakket bestaande uit schuimlans, snelkoppeling en steeknippel
Voorzien van verkorte lans
Voorzien van Servo Control: traploze regeling van water- en drukhoeveelheid
direct op het pistool
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp (na registratie via website)

normaal €

Schuimlans

Snelkoppeling

Steeknippel

normaal €
u

2.119,-

€ 2.019,-*
met € 100,inruilkorting

Koudwater hogedrukreiniger
HD 9/20-4 M plus

Koudwater hogedrukreiniger
HD 9/20-4 MX plus

Bestelnr. 1.524-926.0

Bestelnr. 1.524-927.0

 troomsoort : 400 V-3~
S
Wateropbrengst : 460-900 l/u
Werkdruk : 40-200 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende,
robuuste elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

 troomsoort : 400 V-3~
S
Wateropbrengst : 460-900 l/u
Werkdruk : 40-200 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
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

u
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS
UIT DE SUPERKLASSE

normaal €
u

2.419,-

€ 2.319,-*

normaal €
u

met € 100,inruilkorting

€ 2.535,-*
met € 100,inruilkorting

Koudwater hogedrukreiniger
HD 10/25-4 S Plus

Koudwater hogedrukreiniger
HD 10/25-4 SX Plus

Bestelnr. 1.286-913.0

Bestelnr. 1.286-927.0

 troomsoort : 400 V-3~
S
Wateropbrengst : 500-1000 l/u
Werkdruk : 30-250 bar
4-polige, langzaam lopende, robuuste
elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)
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2.635,-

LEVENSDUUR

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

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

 troomsoort : 400 V-3~
S
Wateropbrengst : 500-1000 l/u
Werkdruk : 30-250 bar
4-polige, langzaam lopende, robuuste
elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis
Met geïntegreerde slanghaspel
incl. 20 meter hogedrukslang
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

SUPER VOOR ZWAAR EN LANGDURIG GEBRUIK.
Daar waar elke dag veel vuil vrijkomt, bewijzen de topproducten van Kärcher
onmisbare diensten. Ideaal voor de bouwsector, land- en bosbouw, industrie en
gemeentelijke diensten.
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MAXIMALE ONAFHANKELIJKHEID MET MAXIMALE POWER.
Met hogedrukreinigers uit de advanced-serie bent u altijd zeker
van een optimaal reinigingsresultaat en dat zonder stopcontact.
Dankzij de krachtige Honda motor kan het aanvoerwater ook
aangezogen worden uit bijvoorbeeld een vijver, meer of
watertank.

normaal €

3.759,-

DE ROBUUSTE CAGE-VERSIE
GEBRUIKERS UIT DE SCHOONMAAK- EN BOUWSECTOR WERKEN
GRAAG MET DE CAGE-VERSIES VAN ONZE HOGEDRUK-MIDDENKLASSE.
De extreem robuuste stalen frames met poedercoating
beschermen de apparaten goed tegen beschadiging bij
zwaar gebruik en veel voorkomend vervoer tussen
verschillende locaties. Bovendien wordt de hogedrukpomp
door het volledig gesloten chassis goed beschermd tegen
beschadiging of vervuiling. Servicekosten en uitvaltijden
worden zo tot een minimum beperkt.

normaal €

1.099,-

u

u

€ 3.659,-*

€ 999,-*

met € 100,inruilkorting

Benzine aangedreven
koudwater hogedrukreiniger
HD 9/23 G

met € 100,inruilkorting

Koudwater hogedrukreiniger
HD 6/15 M Cage

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

Bestelnr. 1.150-970.0

 troomsoort : 1 Ph / 230 V
S
Wateropbrengst : 560 l/u
Werkdruk : 150 bar
Easy!Force pistool
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

Bestelnr. 1.187-906.0

Motortype : GX 390/ benzine (Honda)
Wateropbrengst : 400-930 l/u
Werkdruk : 40-230 bar
Overal inzetbaar ook waar geen stroom aanwezig is
Uitgerust met EASY!Force Advanced hogedrukpistool
met volledig keramisch ventiel voor lange levensduur
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp (na registratie via website)
(1)
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In januari 2019 wordt de nieuwe emissiewetgeving voor motoren van kracht. Dit wordt stadium
V genoemd en zal niet alleen de totale massa van deeltjes in het uitlaatgas beperken, maar ook
het aantal deeltjes per eenheid geproduceerde energie. Onze motoren zijn er klaar voor.
| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

1

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER
MET VERBRANDINGSMOTOR
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TOPPRESTATIES VRAGEN
OOK OM TOP ONDERHOUD !

WARMWATER 
HOGEDRUKREINIGERS

OOK EEN HOGEDRUKREINIGER HEEFT AF EN TOE WAT AANDACHT NODIG.
Zo is het verstandig om bij aankoop van uw hogedrukreiniger samen met uw
Kärcher dealer te kijken wat voor u en uw hogedrukreiniger de beste oplossing is.
Een service contract met volledige zekerheid dat u kunt blijven presteren of
toch liever een jaarlijkse inspectie. Aan u de keuze !

DE UPRIGHTKLASSE – VOOR MAXIMALE MOBILITEIT.
De krachtige en robuuste machines uit de uprightklasse vallen
op door de uitstekende wendbaarheid, het gemakkelijke
transport en de intuïtieve bediening. Ideaal voor klusbedrijven,
de industrie of professionele schoonmaakbedrijven.

BESCHERM UW WARMWATER HOGEDRUKREINIGER TEGEN KALK !
Overweegt u een warmwater hogedrukreiniger te kopen bescherm uw toestel dan
goed tegen verkalking. Dankzij het PressurPro systeemonderhoudsmiddel RM 110
voorkomt u kalkaanzetting op de watervoerende delen.
De verwarmingsspiraal behoudt hierdoor
het volle vermogen, de warmteoverdracht
en de waterstroom blijven optimaal.
Alles wordt perfect schoon
zonder kalkaanslag en de
levensduur van de machine
wordt ook nog eens verlengd.

LEVENSDUUR

u

Vraag uw Kärcher dealer naar
onze onderhoudsmiddelen en
servicepakketen!

Warmwater hogedrukreiniger
HDS 5/11 U
Bestelnr. 1.064-900.0

 troomsoort : 1 Ph / 230 V
S
Wateropbrengst : 450 l/u
Werkdruk : 110 bar
Easy!Force pistool
Max. temperatuur : 80˚C
Ruimtebesparend upright-design
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

(

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

**) Op dit model is geen inruilkorting
van toepassing.

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

SPECIALE PRIJS**

€ 1.499,-
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VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

15
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DE HDS-COMPACTKLASSE
UNIVERSELE ALLROUNDERS.
Onze warmwater hogedrukreinigers van de compactklasse zijn ware
allrounders. U kunt deze universele professionele apparaten inzetten
voor praktisch al uw reinigingstaken.

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

normaal €

3.295,-
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| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

3.805,-

normaal €

4.015,-

€ 3.045,-*

€ 3.555,-*

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 6/14 CX *EU

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 8/18-4 C *EU-I

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 8/18-4 CX *EU-I

Bestelnr. 1.169-905.0

Bestelnr. 1.174-900.0

Bestelnr. 1.174-906.0

met € 250,inruilkorting

Voorkom kalkafzetting gebruik
PressurePro systeemonderhoud RM 110

normaal €

 troomsoort : 230 V
S
Wateropbrengst : 240-560 l/u
Werkdruk : 30-140 bar
Max. temperatuur : 80˚C
Rendabele eco!efficiency-stand
Eunited gecertificeerde brander
Intuïtieve éénknopsbediening
Met geïntegreerde slangtrommel
incl. 15 meter hogedrukslang
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

met € 250,inruilkorting

 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
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

€ 3.765,-*
met € 250,inruilkorting

 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
Met geïntegreerde slangtrommel
incl. 15 meter hogedrukslang
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

u
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DE HDS-MIDDENKLASSE
RONDOM KRACHTIG.
Als energie-efficiëntie, reinigingsprestaties, bedieningscomfort en
levensduur voor u even belangrijk zijn als milieuvriendelijkheid:
ideaal voor zware reinigingstaken – van landbouw tot industrie.

REGISTREER JE
HOGEDRUKREINIGER OP
www.karcher.nl/nl/najaar2019
EN ONTVANG GRATIS* DEZE
LED WERKLAMP

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

normaal €

4.629,-

€ 4.379,-*
met € 250,inruilkorting

Voorkom kalkafzetting gebruik
PressurePro systeemonderhoud RM 110
18

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

normaal €

4.995,-

€ 4.745,-*
met € 250,inruilkorting

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 M *EU-I

Warmwater
hogedrukreiniger
HDS 10/20-4 MX *EU-I

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
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp
(na registratie via website)

 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
Met geïntegreerde slangtrommel incl. 20 meter hogedrukslang
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp (na registratie via website)

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

u
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WARMWATER 
HOGEDRUKTRAILERS
ULTIEME MOBILITEIT EN BETROUWBAARHEID OP WIELEN.
De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert
buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak.
Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector
en schoonmaakbedrijven.

ONKRUID VERWIJDEREN MET HEET WATER.
Met de WR 50 onkruid verwijderaar en
een warmwater hogedrukreiniger
verwijdert u ongewenste begroeiing
zonder gif. 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.

1

Warmwater hogedrukreiniger
HDS 13/20 De Tr1
Onkruidverwijderaar WR 50
Bestelnr. 2.114-013.0

 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
Vraag uw Kärcher dealer om meer informatie.
20

Bestelnr. 1.524-952.2

prijs op
aanvraag

 otorenfabrikant : Yanmar
M
Brandstof : Diesel
Wateropbrengst : 900-1300 l/u
Werkdruk : 60-200 bar
Max. temperatuur : 85/98˚C
Hogedrukslang : 30 m
EASY!Force Advanced
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp (na registratie via website)
Vraag naar de configuratiemogelijkheden
| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

(1)

In januari 2019 wordt de nieuwe emissiewetgeving voor
motoren van kracht. Dit wordt stadium V genoemd en zal
niet alleen de totale massa van deeltjes in het uitlaatgas
beperken, maar ook het aantal deeltjes per eenheid
geproduceerde energie. Onze motoren zijn er klaar voor.

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

u
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KOUDWATER 
HOGEDRUKTRAILER
ZELFVOORZIENEND, MOBIEL EN VOOR LANGDURIG GEBRUIK.
Op nieuw in te richten bouwplaatsen, bij gemeentediensten in
groene en binnenstedelijke gebieden en natuurlijk voor een
breed scala aan behoeften binnen de verhuursector:
overal waar geen stroom- of wateraansluitingen beschikbaar
zijn, zijn onze uiterst mobiele, koudwater hogedrukreinigers
met trailer de perfecte oplossing.

NIEUW

Koudwater hogedrukreiniger
HD HD 9/23 De Tr1
Onafhankelijk van externe
stroom- en watervoorziening
K
 rachtige Yanmar-diesel- of
Honda-benzinemotoren (beide
EU STAGE V) maken werken
zonder energiebron mogelijk.
1
 000-literwatertank voor ten
minste 1 uur werken op vol
vermogen.
G
 eïntegreerd trailerconcept voor
hoge mobiliteit en maximale
onafhankelijkheid.
22

Eenvoudige en comfortabele
bediening
Eenvoudig te bedienen en
hierdoor zeer geschikt voor
gebruik in de verhuur.
Handige uitvoeringsdetails zoals
motor met elektrostarter en
hogedrukslanghaspel.
In het opbergvak aan de
achterkant kunnen onder andere
toebehoren en een jerrycan met
brandstof worden opgeborgen.

Meerdere configuraties mogelijk
Dankzij de flexibele configuratie
mogelijkheden kan elke trailer
exact volgens de wensen van de
klant worden samengesteld.
Voor gebruik op laadbakken of
inbouw in voertuigen is ook een
Cab-variant verkrijgbaar.
Op verzoek kunnen de tanks ook
in speciale kleuren worden
uitgevoerd.

Robuuste uitvoering voor zware
omstandigheden
B
 etrouwbare, beproefde Kärcherhogedruktechnologie met lange
levensduur.
O
 ptionele veiligheidsbeugel aan
de voorkant of afdekzeil voor
achterkant voor extra
bescherming van het apparaat.
H
 et hele jaar door te gebruiken
dankzij het geïntegreerde
vorstbeschermingssysteem.

Bestelnr. 1.524-954.2

1

prijs op
aanvraag

 otorenfabrikant : Yanmar
M
Brandstof : L100 V / Diesel
Wateropbrengst : 400-930 l/u
Werkdruk : 40-230 bar
Max. temperatuur : 60˚C
Hogedrukslang : 30 m
EASY!Force Advanced
Ook verkrijgbaar in benzine uitvoering
Tijdelijk GRATIS* L
 ED werklamp (na registratie via website)
Vraag naar de configuratiemogelijkheden
| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

(1)

In januari 2019 wordt de nieuwe emissiewetgeving voor
motoren van kracht. Dit wordt stadium V genoemd en zal
niet alleen de totale massa van deeltjes in het uitlaatgas
beperken, maar ook het aantal deeltjes per eenheid
geproduceerde energie. Onze motoren zijn er klaar voor.

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van
15 september t/m 31 december 2019. (*) Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/najaar2019

u
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ZO EENVOUDIG
KAN HET ZIJN !
Donkere winterdagen of slecht
verlichte ruimtes zijn vanaf nu geen
probleem meer dankzij de nieuwe
LED-werklamp van Kärcher waarmee
elk werkgebied optimaal kan worden
verlicht. Met een lichtoutput van
170 lumen kunt u minimaal 5 uur
onafgebroken werken. De montage is
heel eenvoudig ! U klikt de lamp op uw
EASY!Force hogedruklans en schroeft
hem vast en klaar voor het werk.
NU TIJDELIJK GRATIS LED WERKLAMP
bij aankoop en registratie op
www.karcher.nl/nl/najaar2019
van een professionele hogedruk
reiniger uit deze najaarsbrochure.
Vraag uw Kärcher dealer naar
de actievoorwaarden.

€ 74,95*
LED werklamp
Bestelnr. 2.680-002.0

 engte : 125 mm
L
170 Lumen
Incl. 2 batterijen
(niet oplaadbaar)
We geven u graag advies :

Vraag uw Kärcher dealer naar de actievoorwaarden.

 rijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage.
* P
Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
Actie niet geldig in combinatie met andere acties.

( )

Actieperiode van 15 september t/m 31 december 2019.

Artikelnummer 9.724-320.0

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.nl

