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du de rette løsningene for ditt behov til kampanjepriser.  

JANUAR – MARS 2022

PROFESSIONAL | VINTERKAMPANJE INDUSTRI



INNLEDNING

HVORFOR  
VELGE 
KÄRCHER? 

BÆREKRAFT 
I løpet av 2021 fikk Kärcher klimanøytrale 
anlegg, ikke bruke plast i emballasjer, og vi 
skal også resirkulere plast fra produktene 
våre. Vi har også en rolle i FNs arbeid med 
de 17 bærekraftsmålene.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
Service er synonymt med tillit, når som 
helst og med tjenester du virkelig trenger. 
Rask respons for maksimal tilgjengelighet. 
Maksimal verdibevaring og overholdelse 
av alle lovpålagte krav.

KULTURELL SPONSING 
Siden 1980 har vi rengjort mer enn  
140 monumenter over hele verden  
som et ledd i vårt program for  
kulturell sponsing.

BRUKERSTØTTE 
Kundene våre skal kunne benytte seg av 
brukerstøtte som gjenspeiler produktenes 
høye kvalitet. Vi er stolte over at kunde-
service alltid står i fokus for oss.

INNOVASJON 
Vi skal være de ledende ekspertene på 
rengjøring og det ledende selskapet når 
det gjelder innovasjon og teknologi.  
I 2019 lanserte vi 150 nye produkter  
– fler enn noen sinne i løpet av ett år.

GLOBAL FAMILIEBEDRIFT 
Vi har vært en verdiorientert familie- 
bedrift siden 1935. I dag har vi 13 500 
ansatte fordelt på 72 land. Vår globale 
strategi inkluderer topp ytelse,  
innovasjon og kvalitet. 

SAMFUNN OG SAMARBEID 
Vi mener at en god samfunnsborger  
skal ta ansvar. Derfor hjelper vi  
organisasjoner som SOS-barnebyer  
og One Earth One Ocean. 

PRISVINNENDE PRODUKTER 
Gjennom årenes løp har vi fått mange 
utmerkelser, for eksempel tyske design-
priser, designprisen Reddot og design- 
prisen Green Good. Det er et resultat av 
innsatsen og lidenskapen vi har vist 
overfor produktene våre. 

Vi lever for å løse utfordringer. Om du skal 
løse et vanlig eller uvanlig rengjørings- 
prosjekt, enten det er gårdsplassen, en  
fabrikkhall eller Mount Rushmore – ønsker  
vi i Kärcher å gjøre hverdagen din enklere, 
bedre og mer behagelig. Hos oss finner du 
kraftige og effektive rengjøringsløsninger  
som hjelper deg med å oppnå gode  
resultater og skape verdi. 

Hva er det som motiverer oss?  
Vi er perfeksjonister, og derfor har vi alltid 
fokus på å videreutvikle våre eksistrerende 
produkter og på å utvikle nye. Vi tilbyr  
innovative løsninger med god ytelse,  
kvalitet og betjening – som er ett skritt  
foran konkurrentene. For oss er nemlig  
renhold verdens beste utfordring. 

Redusere, gjenbruke og resirkulere  
For oss har bærekraft alltid stått i fokus.  
Vi har høye ambisjoner og store bærekrafts- 
mål for 2025. Da har vi som mål å ha klima- 
nøytral produksjon, bedre resirkulering  
av råmaterialer og å bruke mindre plast  
i emballasjene. 



 

Våtrengjøring i produksjonsområde

Rengjøringsproblem: lim, fett, maling, 
tyggegummi, skorper, produksjonsrester, 
faste stoffer

Områder som skal rengjøres: 
produksjonshaller, gulv, vegger, alle typer 
overflater

Rengjøringsløsning: kaldt og varmt vann 
høytrykksvaskere, skuremaskiner, 
ultrahøytrykk

Tilbehør: gulvrengjøringsdyser, forskjellige 
høytrykksdyser og pistolergrep, samt 
overflatevaskere

Rengjøringsmidler: høytrykksvask: 
PressurePro Active Cleaner, alkalisk RM 81, 
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra 
RM 31; Gulv: FloorPro Industrial Cleaner RM 
69, Intensiv Deep Cleaner RM 750

Rengjøring av infrastruktur

Renholdsproblem: infrastruktur må 
vedlikeholdes slik at det ikke havner skitt i 
produksjonen. Ved å rengjøre de utvendige 
områdene reduseres rengjøringsbehovet 
innvendig, og sparer dermed også kostnader

Områder som skal rengjøres: alle 
uteområder, lagerområder, innganger, 
lastesoner, stier, veier, parkeringsområder 
og grøntområder

Rengjøringsløsning: løvblåsere, motorsager, 
kommunale redskapsbærere, industrielle 
feiemaskiner, feiemaskiner, skuremaskiner, 
kaldt- og varmtvanns høytrykksvaskere

Tilbehør: spylesystemer, vannsystemer, 
snøploger, klippere, sidebørster, 
ugresfjernere

LØSNING

RASKT, TRYGT OG RENT

Industrien produserer en rekke basisstoffer og sluttprodukter. 
Det brukes forskjellige råvarer og systemer. En avgjørende 
faktor for pålitelige prosesser er profesjonell og effektiv 
rengjøring. Vi tilbyr deg effektive rengjøringsløsninger som 
sparer deg for både tid og penger. Fra standardmaskinen til den 
skreddersydde løsninger. Fra rådgivning og planlegging til 
igangkjøring og service.

Tørrengjøring i produksjonsområde

Rengjøringsproblem: overflater i 
produksjonsområdet. Våt, fast, klebende 
smuss som må fjernes. Avleiringer som må 
fjernes tørre. Støv som bygger seg opp 
under produksjon

Områder som skal rengjøres: 
produksjonshaller, produksjonsutstyr, gulv 
m.m.

Rengjøringsløsning: forskjellige våt- og 
tørrstøvsugere, diverse industristøvsugere 
for oljer, væsker, produksjonsavfall og 
rester, støv, også som Z22 og med M-filter, 
også valgfritt H-filter, feiemaskiner, 
tørrisblåsere

Tank og containerrengjøring

Rengjøringsproblem: rengjøring av tanker 
og beholdere ved produktbytte. 
Produktrester i og på containere, tanker, 
siloer og reaktorer

Områder som skal rengjøres: tanker og 
siloer. Alle typer containere i produksjon 
samt lagertanker og containere

Rengjøringsløsning: innvendig 
tankrengjøringssystem med tørking for 
raskere produksjonsstart, stasjonære 
høytrykkssystemer

Tilbehør: ulike spyledyser, teleskop- og 
posisjoneringsenheter

Rengjøringsmiddel: TankPro Cleaner, sur RM 
870, TankPro Cleaner, alkalisk RM 875, 
TankPro Cleaner, Polymer RM 880, TankPro 
Latex Remover RM 885

Rengjøring av varmeveksler

Rengjøringsproblem: fjerning av tunge 
avleiringer og smuss for høyere effektivitet 
og forlenget levetid for varmeveksleren

Områder som skal rengjøres: rengjøring av 
varmevekslere på stedet eller ved 
vaskehallen

Rengjøringsløsning: 
ultrahøytrykksrengjøring

Tilbehør: forskjellige høytrykkspistoler og 
dyser, samt posisjoneringsanordninger



LØSNING

Ingen rengjøringsoppgave er for vanskelig
Produksjonen er underlagt strenge regler, både på 
selve produksjonsstadiet og i oppstrøms- og neds-
trømsleddet. Produksjonen kan bare gå jevnt når 
hver del samhandler perfekt. Det samme gjelder 
rengjøringsprosesser: effektiv rengjøring kan bare 
oppnås hvis alle løsninger harmonerer. Vi fokuserer 
på gode maskiner for å takle alle rengjøringsutfor-
dringer i bransjen; Høytrykksvaskere, støvsugere og 
feiemaskiner.

Varme mot olje og fett
Fett og oljer er gjenstridige avleiringer på grunn av 
sin konsistens og holdbarhet. Vi gir deg løsningene 
for fjerning. Bruk av varmt vann gir umiddelbart 
målbare resultater, mykgjør størknet olje og fett og 
forbedrer emulgeringen, noe som gjør dem veldig 
enkle å fjerne. I tillegg følger det bakteriereduse-
rende steget i rengjøringsprosessen med varmt 
vann, som også oppfyller mange hygienekrav uten 
bruk av desinfeksjonsmiddel.
Den betydelig raskere smussløsningen gir kunden 
en tidsbesparelse på opptil 35 %.

Plettfrie overflater
Store overflater kan rengjøres økonomisk og effek-
tivt med våre konfigurerbare støvsugere og skure-
maskiner i ulike størrelser og modeller. Våre sit-
te-på feiemaskiner med automatisk filterrengjøring 
oppnår optimale rengjøringsresultater. Kosten på 
bakakselen sørger for at høye kantsteiner lett kan 
kjøres over. Og våre stå-på eller sitte-på gulvvaske-
maskiner sparer ikke bare tid, takket være automa-
tisk friskvannsfylling, men sparer også betydelige 
mengder rengjøringsmiddel.

Smarte løsninger og tilbehør
I bransjen betyr de smarte tilbehørene noe. Om du 
trenger et stasjonært høytrykkssystem med 
skumlegging og desinfeksjon på produksjonslinjen, 
eller et antistatisk sugesystem for å suge store 
mengder mel, gir Kärcher deg rengjøringskompetan-
sen og produktene som trengs for virksomheten.

KOMPROMISSLØS 
RENGJØRING



INNOVATIONEN UND HIGHLIGHTS

Alltid klar til bruk, mobil og uavhengig av 
tørrisleverandører, den unike IB 10/8 L2P 
produserer pellets fra flytende CO₂ og trenger 
svært lite trykkluft under drift (maksimalt 
900 l/min). Dette betyr at den enkelt kan 
brukes på kompakte verkstedkompressorer 
og anlegg. Egenskaper som nå gjør denne 
overlegne rengjøringsteknologien tilgjengelig 
for alle.

LØSNING

PROFESJONELL 
RENGJØRING MED 
TØRRIS
Nå tilgjengelig for alle! Industrispesialistene sverger til bruk 
av tørris. Med vår IB 10/8 L2P vil denne teknologien nå også 
bli førstevalget for deg og din bedrift. Teknisk og økonomisk.

Tørris kan gjøre ting som vann ikke kan.
Tørrisrengjøring kan også brukes der vann er forbudt. 
Sensitiv elektronikk eller støpeformer er bare to 
eksempler. Med våre tørrisblåsere fjerner du uan-
strengt og skånsomt det mest fastsittende smuss. 
Olje, fett, voks, bremsestøv, tetnings- og limrester, 
silikon- og gummirester, rust eller harpiks forsvinner, 
selv fra de mest strukturerte overflater.



SAFETY/HEPA WET & DRY

FLATEFILTER 
Wet & Dry
Støvklasse: M + L

Egenskaper
 ■ Fukt- og råtebestandig.
 ■ Enda mer kostnadseffektiv takket være 

lengre filterlevetid.
 ■ Ideell for hyppig veksling mellom våt 

og tørr støvsuging.

FLATEFILTER 
Safety/HEPA
Støvklasse: H

Egenskaper
 ■ Egnet for støvsuging av farlig og 

eksplosivt støv.
 ■ Det nye PTFE H-filteret er det første 

vaskbare H-filteret på markedet. Den 

muliggjør derfor støvsuging av store 

mengder fint støv uten filterpose.
 ■ Et sikkerhetsfiltersett eller en avfalls-

pose er nødvendig for å støvsuge farlig 

støv.

DRY

Egenskaper
 ■ Høy sugeevne ved støvsuging av fint 

støv.
 ■ Høy kapasitet på å holde støv.
 ■ Filteret må tørkes etter støvsuging av 

væsker!

FLATEFILTER   
Dry
Støvklasse: M + L

Det har aldri vært tryggere å vise dine sanne 
farger. Filtrene våre er fargekodet for å indik-
ere bruksområdet. Brun betyr tre- og fiberstøv. 
Rød indikerer HEPA. Svart er fargen som indik-
erer at filteret egner seg for de tøffeste bruk-
sområdene. Blå betyr at de kan brukes hvor 
som helst. Og grønt indikerer tørt støv og høy 
kostnadseffektivitet. 

TOPP YTELSE I 
ALLE KLASSER

LØSNING

WOODULTIMATE

Egenskaper
 ■ Fukt- og råtebestandig.
 ■ Enda mer kostnadseffektiv takket være 

lengre filterlevetid.
 ■ Garantert høy sugekraft   

(ingen tilstopping!).

FLATEFILTER 
Ultimate
Støvklasse: M + L

Egenskaper
 ■ Muliggjør fiberstøvsuging uten   

filterpose for første gang.
 ■ Garantert høy sugekraft   

(ingen tilstopping!).
 ■ Fukt- og råtebestandig.

LOMMEFILTER
Wood
Støvklasse: M + L

  Wood

Vårt splitter nye lommefilter passer alle 

nye Kärcher singelmotor Tact-støvsugere. 

De 8 PTFE-belagte lommene fungerer 

effektivt for tre- og fiberstøv av alle slag. 

Garanterer støvseparasjonsgrad: 99,9 %.

 

  Safety/HEPA

Det første vaskbare H-filteret for våt- og 

tørrstøvsugere. Et-trinns og kun til-

gjengelig fra Kärcher. Garanterer støv-

separasjonsgrad: 99,995 % (HEPA).

  Ultimate

Våre PTFE-filtre er de beste filterløsnin-

gene for bruk som skaper mye støv, f.eks. 

sliping av betong eller arbeid med tonere. 

Kan brukes i alle Kärcher singelmotor NT 

Tact- og Ap-modeller. Garanterer støvsep-

arasjonsgrad: 99,9 %.

  Wet & Dry

Disse PES-filtrene (standard i våre nye 

NT Tact-støvsugere) gir utmerkede  

resultater for både våt og tørr bruk.  

Garanterer støvseparasjonsgrad: 99,9 %.

  Dry

Disse papirfiltrene er et utmerket og pris-

gunstig valg for tørt bruk. Kan brukes i 

alle Kärcher singelmotor NT Tact- og 

Ap-modeller. 

Garanterer støvseparasjonsgrad: 99,9 %.



SAFETY/
HEPA

ULTIMATE

WET & 
DRY

DRY

WOOD

IKKE LA  
LUNGENE DINE 
VÆRE FILTER

Det rette filteret beskytter.  
Kvartsstøv, asbeststøv, sagflis, svevestøv og allergifremkallende støv: 
listen over farlige støv er lang. Hvis dette støvet ikke blir  
fjernet på en pålitelig måte, kan det gi økt risiko for allergier  
og kroniske lungesykdommer, og til og med livstruende kreft. 
Ved å kombinere våre kraftige støvsugere med våre fargekodede fil-
tre for alle støvklasser, reduseres støvpåvirkningen betydelig og 
bidrar dermed til å minimere helserisikoen for brukerne.

STØVKLASSE MAKS. GJENNOMTRENGNINGSGRAD EGNET FOR BRUKSOMRÅDE

L ≤ 1.0%  Støv med OEL-verdier > 1 mg/m³
 Kalkstøv
 Gipsstøv

M < 0.1%
 Støv med OEL-verdier ≥ 0,1 mg/m³
 Trestøv opptil maks. 1200 W/50 l

 Trestøv (bøk, eik)
 Malingsstøvpartikler
 Keramisk støv
 Plaststøv

H < 0.005%

 Støv med OEL-verdier < 0,1 mg/m³
 Kreftfremkallende støv (seksjon 35 GEStoffV [Forordning   
    om farlig Stoffer])
 Patogent støv

 Kreftfremkallende støv
    (bly, kull, kobolt, nikkel, tjære, kobber,  
     kadmium, etc.)
 Mugg, bakterier
 Bakterier
 Formaldehyd

Spesielle krav 
asbest*

< 0.005%  Støv som inneholder asbest
 Asbeststøv fra varmeovner for 
    nattlagring eller brannmurer

Eksplosivt støv
(ATEX sone 22)

Som støvklasse L, M eller H
med spesielle krav

 Støv av eksplosjonsklasser i sone 22
 Papirstøv
 Melstøv
 Metallstøv (f.eks. aluminium)

* Obligatorisk for Tyskland i henhold til TRGS 519.

Selv om lungene våre kan rense seg selv, er 
de ikke i stand til å takle den konstante 
støvmengden de blir utsatt for på bygge-
plassen. 

Lungene våre er rett og slett ikke laget for å 
håndtere fint støv, og i hvert fall ikke store 
mengder av det. Det er de store volumene 
som kan være ekstremt farlige – de er 
grunnen til at kronisk lungesykdom er et av 
de hyppigste helseproblemene som er regis-
trert. Behandlingskostnadene utgjør flere 
milliarder kroner. Hvor mye er helsen din 
verdt?

FIBRINOGENT STØV 
får arrvev til å dannes og endrer gradvis sammen-
setningen av lungevevet ditt etter hyppig eksponering 
over lengre perioder. Pneumokoniose, også kjent som 
svart lunge, forårsaket av kvarts og asbest er en av de 
mest utbredt anerkjente yrkessykdommer.

ALLERGENISK STØV
har vanligvis en plante- eller animalsk opprinnelse og forekommer ved renhold-
sarbeid i eller på bygg som er forurenset av for eksempel  fugleskitt. Muggspor-
er eller mikroorganismer kan også forårsake allergiske reaksjoner.

QUARTS OG ASBESTSTØV
er spesielt farlige siden de er kreftfremkallende.

GIFTIG OG KREFTFREMKALLENDE STØV
fra bly, kadmium, vanadium eller mangan skader ikke bare lungene dine, 
det påvirker også andre organer som leveren og milten. Denne typen støv 
opprettes blant annet under sveisearbeid. 

TRESTØV
(som eik- og bøkestøv) kan  
forårsake nesekreft(snekkerkreft) 
på lang sikt.



VARIG
KVALITET I
SIN FINESTE 
FORM.
En pulverlakkert stålrørramme 
beskytter maskinen  mot ytre 
skader under tøffe arbeidsforhold 
og under transport. 
Innvendig beskytter den automa-
tiske trykkavlastningsfunksjonen 
høytrykkskomponentene. Og med 
pistolhåndtaket Easy!Force har 
byggeplassen en vinnermaskin.

FOR DE GANGENE 
DU IKKE HAR 
STRØM ON-SITE 
HAR KÄRCHER 
LØSNINGEN



KAMPANJE

Industristøvsuger 
Mobil og kraftig industristøvsuger
IVC 60/24-2 Tact² - 9.549-669.0

Kompakt industristøvsuger med store hjul og 
svingehjul med brems for optimal mobilitet. 

 Tact² automatisk filterrensesystem  
 2 viftemotorer 
 Beholder kan vippes/ tas ned
 Standardsett for væsker inkludert

Våt- og tørrsuger
Helautomatisk filterrengjøringssystem
NT 30/1 TACT L  - 1.148-201.0

NT 30/1 TACT L er ideell for rask og effektiv rengjøring av bl.a. 
maskiner, kjøretøy, verksteder og byggeplasser. Maskinen har et 
Tact-filterrengjøringssystem og et flatplissfilter for støvfri fjer-
ning av store menger støv over lange arbeidsintervaller. 

   ■ Avtagbart filterhus for enkelt filterbytte
   ■ Helautomatisk filterrengjøringssystem
   ■ Robust konteiner

Kampanjepris 

4 590,–
priser er ekskl. mva

Veil. pris 6 605,–

Kampanjepris 

39 660,–
priser er ekskl. mva

Veil. pris 42 450,-

KAMPANJE- 
PRODUKTER

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt feiemaskin for større arealer 
KM 85/50 W Bp Pack - 1.351-117.0

Kärcher KM 85/50 W Bp Pack en batteri-drevtet feiemaskin med høy 
ytelse. Drift på hjul både fremover og bakover samt flytende ho-
vedbørste og store hjul optimaliserer resultatet og komforten. 

 Stort flate filter på hele  2,3 m²
 Mulig å kjøre gjennom vanlige døråpninger (90 cm)  
 Sidbørste og hovedbørste kan enkelt slås av

Kampanjepris 

69 900,–
priser er ekskl. mva

Veil. pris 93 270-

Høytrykksvasker
Robust, brukervennlig og effektiv
HD 5/15 CX - 1.520-935.0

Kompakt og hendig kaldtvannsvasker med høy rengjørings-
kapasitet og brukerkomfort for daglig bruk. Egnet  
for både vertikal og horisontal drift.

   ■ Automatisk trykkavlastning
   ■ EASY!Force høytrykkspistol
   ■ Slangetrommel og 15 m slange

Kampanjepris 

7 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 11 330,–

Varmtvannsvasker  
Kraftig maskin med høy ytelse og avansert utstyr
HDS 10/20-4 M - 1.071-901.0

Effektiv og brukervennlig høytrykksvasker. Den kraftigste i mel-
lomklassen. Velegnet for kommunal og offentlig sektor, landbruk, 
industri, bygg- og anlegg m.m.

 Økonomisk og miljøvennlig eco!efficiency modus 
 4-polet vannavkjølt saktegående motor 
 Høy driftssikkerhet med termostat

Kampanjepris 

41 990,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 53 970,–

Ultrahøytrykksvasker 
Kraftpakke i robust stålrørsramme
HD 9/50-4 - 1.367-156.0

Kraftig høytrykksvasker til tøff daglig bruk i jordbruk og industri 
o.l. Brukes på fasader, maskiner, utstyr, betong, og til barking av 
trær, fjerning av rust, maling og lim m.m. 

 Veivakselpumpe med høy ytelse 
 g Tilbehør og verktøy oppbevares     

i et lukket rom, og er dermed godt beskyttet. 

Kampanjepris 

95 400,–
priser er ekskl. mva

Veil. pris 111 405,-



INNO FOAM SET 
2.112-008.0

SKUMLANSE 
2.112-017.0

RENNE     
RENJØRINGSLANSE 
2.112-015.0

FLATEFILTER (PES) 
6.906-123.0

ROTOJET 
4.114-042.0

RØRRENGJØRINGS 
SLANGE 
6.110-049.0

SLANGE, 10 METRES 
6.110-035.0

ROTERENDE  
VASKEBØRSTE 
4.113-004.0 

FR 30 OVERFLATEVASKER 
2.111-011.0

UTSTYR OG TILBEHØR.
Få mest mulig ut av din høytrykksvasker med riktig tilbehør. Det omfattende utvalget av spesialdesignet tilbehør 
muliggjør optimal bruk av spyleren. Dette sikrer at du kan fullføre rengjøringsoppgavene dine så raskt og effektivt 
som mulig og gir deg tid til å fokusere på oppdragene dine.

RØRRENGJØRING 
4.765-001.0

Gå-bak-feiemaskin 
Kompakt feiemaskin for bruk både ute og inne  
KM 70/20 C 2SB - 1.517-107.0

Kompakt og hendig manuell feiemaskin. Drift på begge hjul sørger for 
jevnt resultat og enkel manøvrering. Ideell for bensinstasjoner, butik-
ker og mindre lagre mm. Leveres med 2 sidebørster. 

 Justerbart skyvehåndtak
 Stor avfallsbeholder med praktisk bærehåndtak  
 Støvfilter som renser avtrekksluften

Kampanjepris 

6 990,–
priser er ekskl. mva

Veil. pris 8 715,-

Varmtvannsvasker  
Kraftig maskin med høy ytelse og avansert utstyr
BD 50/55 W Bp Pack - 1.127-063.0

Denne gulvvaskemaskinen har børstehode med 51 cm arbeidsbredde, 
tanker for rent og skittent vann på 55 liter og vedlikeholdsfritt batteri 
(115 Ah). Rengjør opptil 2000 m² i timen.

 Justerbar børstehode i aluminium 
 2 hjulstrekk med fire hjul 
 Lettfattelig betjening

Kampanjepris 

59 900,–
priser er ekskl. mva

Veil.pris 79 460,–

TEKNISK       
INFORMASJON
HØYTRYKKSVASKERE

Produkt HD 5/15 CX HD 9/50-4 HDS 10/20-4 M

Artikkelnummer 1.520-935.0 1.367-156.0 1.071-901.0

Strømforsyning Ph/V/Hz 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 3 / 230 / 50

Vannmengde/maks L/time 500 500 - 900 500 - 1000

Arbeidstrykk/maks Bar/Mpa 150 / 15 500 / 50 30-200 / 3-20

Maks. tilførselstemp. C° 60

Effekt KW 2,8 15 7,8

Drivstofftank L 25

Vekt m. utstyr Kg 28,1 195 165,3

Mål (LxBxH) mm 380x370x930 930x800x920 1330x750x1060

VÅT- OG TØRRSTØVSUGER / INDUSTRISTØVSUGERE

Produkt NT 30/1 Tact L IVC 60/ 24 tact

Artikkelnummer 1.148-201.0 9.549-669.0

Strømforsyning Ph/V/Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60 1 / 220 - 240 / 50 - 60

Luftmengde L/s 74 148 / 532

Vakuum mbar/kPa 254 / 25,4 254 / 25,4

Beholderkapasitet L 30 60

Maks effekt W 1380

Lydnivå db (A) 69 73

Vekt uten tilbehør Kg 13,5 59

Mål (LxBxH) mm 560 x 370 x 580 560 x 370 x 580

FEIEMASKINER

Produkt KM 70/20 C 2SB KM 85/50 W Bp

Artikkelnummer 1.517-107.0 1.351-117.0

Drift Manuell Elektrisk motor

Motoreffekt V/W 24 / 912

Drivkraft V/kw

Teoretisk kapasitet m2/time 3680 3825

Arbeidsbredde mm 480 850

Arbeidsbredde m/1 sidebørste mm 700 850

Arbeidsbredde m/2 sidebørste mm 920

Beholderkapasitet L 42 50

Stigningskapasitet % 15

Kjørehastighet km/t 4,5

Filterflate m2 2,3

Vekt med utstyr kg 26 226

Mål (LxBxH) mm 1300x765x1035 1550x1100x1060

TEKNISK INFORMASJON

GULVVASKEMASKINER

Produkt BD 50/55 W Bp Pack

Artikkelnummer 1.127-063.0

Arbeidsbredde, børste mm 510

Fremdriftsmotor W 130

Batterikapasitet Ah 115

Batteri V 24

Tankkapasitet rent-/skittentvann L 55/55

Teoretisk kapasitet m2 2550

Vekt med utstyr kg 188

Dimentions (LxWxH) mm 1328 x 610 x 1073



 

5000 BØTTER  
I TIMEN

Kärcher Norge AS 
Stanseveien 31, 0976 Oslo • 24 17 77 00
www.kaercher.com/no • karcher@karcher.no

Med forbehold om trykkfeil og prisendringer

Vann er ikke alltid en ressurs, det kan også være et problem. Oversvømte 
kjellere og byggegrøfter er typiske bruksområder for vår svært mobile  
skittenvannspumpe WWP 45 konstruert for tøffe bruksforhold. 

Les mer på karcher.no

KONTAKT OSS


