SYYSKAMPANJA
SYYSKUU - MARRASKUU 2021

Vankka, kestävä ja tehokas – voit luottaa Kärcherin innovatiivisiin
puhdistusratkaisuihin. Tutustu syyskampanjaamme, joka tarjoaa
oikeat koneet oikeaan hintaan. Koneet ovat valittu erityisesti
autoteollisuuden puhdistustarpeisiin.
PROFESSIONAL | SYYSKAMPANJA - AUTOTEOLLISUUS

ESITTELY: KÄRCHER

MIKSI
KÄRCHER?
Rakastamme haasteita - ja haluamme auttaa
myös sinua haasteissasi. Haluamme tehdä
jokapäiväisestä elämästäsi helpompaa,
parempaa ja mukavampaa, olipa kyseessä
sitten arkiset tai ainutlaatuiset siivousprojektit. Tarjoamme suorituskykyisiä ja tehokkaita
puhdistusratkaisuita, jotta sinä voit saavuttaa loistavia tuloksia ja keskittyä omaan
ydinosaamiseesi.
Mikä meitä motivoi?
Olemme täydellisyyden tavoittelijoita, jotka
ajattelevat järjestelmiä ja malleja aina uudelleen ja uudelleen. Meillä on innovatiivisia
ratkaisuita, joille ominaista on vakuuttava
suorituskyky, laatu ja käsiteltävyys - ja jotka
ovat askeleen edellä markkinoita. Siksi, että
meille puhtaus on paras haaste maailmassa.
Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä
Kestävä kehitys on ollut tärkeä aihe meille
jo pitkään. Seuraavaksi meillä on saavutettavana korkeat tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi vuoden 2025 loppuun
mennessä: pyrimme saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon, kierrättämään raakaaineet ja vähentämään muovipakkauksia.

KESTÄVÄ KEHITYS
Vuoden 2025 loppuun mennessä meillä
on hiilineutraalit tuotantolaitokset,
muovittomat pakkaukset ja kierrätämme
tuotteissamme olevan muovin. Osallistumme myös Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän kehityksen 17
tavoitteen saavuttamiseen.

KULTTUURIHANKKEIDEN SPONSOROINTI
Olemme puhdistaneet maailmanlaajuisesti yli 140 muistomerkkiä vuodesta
1980 lähtien osana kulttuurihankkeiden
sponsorointiohjelmaa.

INNOVAATIO
Tavoitteemme on olla puhdistusalan
johtava asiantuntija sekä panostaa tuotekehitykseen. Toimme markkinoille 150
uutta tuotetta vuonna 2019 – enemmän
kuin koskaan aiemmin yhden vuoden
aikana.

YHTEISKUNTA JA KUMPPANUUS
Uskomme, että hyvä yrityskansalaisuus
tarkoittaa vastuun ottamista. Siksi
autamme organisaatioita kuten SOSLapsikylät ja Ronald McDonald Lastentalosäätiö.

HUOLTOPALVELUT
Hyvä palvelu tarkoittaa luottamusta siitä,
että apua saa aina kun sitä tarvitsee.
Nopea reagointi ja hyvä saatavuus kuuluvat huoltopalvelutoimintamme perusperiaatteisiin.

TUKI
Haluamme tarjota asiakkaillemme tukea,
joka vastaa tuotteidemme korkeaa laatua. Asiakaspalvelu on ja tulee aina olemaan meille ensisijaisen tärkeää.

MAAILMANLAAJUINEN PERHEYRITYS
Olemme olleet perheyritys vuodesta
1935 lähtien. Nykyään meillä on
13 500 työntekijää 72 maassa. Globaaliin
strategiaamme kuuluvat huippusuorituskyky, innovaatiot ja laatu.

PALKITUT TUOTTEET
Vuosien mittaan olemme voittaneet
useita palkintoja, kuten Reddot- ja Green
Good -muotoilupalkinnon. Tämä on ollut
tulosta työn ja rakkauden määrästä,
jonka laitamme tuotteisiimme.

UUTTA! KÄRCHER BATTERY POWER+

LOPUTONTA TEHOA.
EI JOHTOJA.
Tutustu uusiin akkukäyttöisiin laitteisiin!
Mahdollisuus työskennellä ilman pistorasioita ja
johtoja antaa sinulle ennenkokematonta joustavuutta ja mukavuutta. Akkuvoima helpottaa käyttöä
huomattavasti ja säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse
kelata ja purkaa johtoja tai etsiä lähintä pistorasiaa.
Jännitteeltään 18 tai 36 V:n akut ovat rajoituksetta
vaihdettavissa saman jänniteluokan laitteisiin.
Yhteensopivuus toimii myös ammatti- ja kotikäyttöön olevien koneiden välillä.

Enemmän tehoa ammattilaisille
Uusi akkualustamme Battery Power+ sopii ammattikäyttöön eri työalueille. Ominaisuudet kuten reaaliaikainen tekniikka, korkea huippusuorituskyky,
pitkä käyttöaika ja vesitiivis akkukotelo tekevät
vaikutuksen. Ei enää rajoituksia kompaktille koolle,
suorituskyvylle ja turvallisuudelle - on aika siirtyä
akkuvoimaan.
Skannaa QR-koodi ja tutustu akkulaitteisiin:
Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

TULOSSA LISÄÄ TUOTTEITA

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

PUHDISTUSRATKAISUT

LUOTTOKUMPPANISI
PUHTAUDESSA
Autoteollisuudella on omat sääntönsä. Esimerkiksi
autoliikkeen menestykseen vaikuttaa sen tarjoama
tekniikka, osaaminen ja palvelu - sekä toimitilojen
ulkonäkö. Kärcheriltä löydät sopivat koneet,
varusteet ja puhdistusaineet siivoustehtäviin niin
toimistossa, näyttelytilassa, korjaamolla kuin
piha-alueella. Laaja valikoimamme moderneja
laitteita ja palveluita auttavat sinua huolehtimaan,
että toimitilasi ovat sekä edustavat että
turvalliset.
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Kuljetusalalla ajoitus ja tarkka koordinaatio ovat
kaikki kaikessa. Puhdistus on välttämätöntä, mutta
sen ei tulisi vaikuttaa toiminnan aikatauluihin.
Tarvitaan tarpeidesi mukaan räätälöityjä
ratkaisuja, jotka eivät lisää työtaakkaa, vaan
auttavat hoitamaan työt nopeasti ja tehokkaasti.
Tässä asiassa Kärcher voi auttaa: meillä on
suorituskykyisiä puhdistusjärjestelmiä,
asiantuntemusta ja erinomaista palvelua, joiden
avulla työympäristösi pysyy puhtaana ja
liiketoimintasi aikataulussa.

NÄYTTELYTILA

Siivouskone
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KORJAAMO

Kuumavesipesuri
ja tasopuhdistin

Siivouskone

RM 838
vaahtopuhdistusaine

Märkä-kuivaimuri

AJONEUVON SISÄ- JA ULKOPESU

Kuumavesipesuri
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Kuivajääpuhdistuslaite

Vedenkierrätysjärjestelmä

Ajoneuvonpesukoneet/
itsepalvelujärjestelmät

Märkä-kuivaimuri

Tekstiilipesuri

VARASTO

Kuumavesipesuri
(traileri)

Puhdistusaineet

Siivouskoneet

Imulakaisukoneet

Teollisuusimurit
ja märkä-kuivaimurit

RATKAISU

SOTKUA? VOIT
LUOTTAA KÄRCHERIIN.
Mikään puhdistustehtävä ei ole liian vaikea
Ei ole väliä, oletko tekemisissä pakkausjätteiden,
jätepaperin, renkaanjälkien tai öljy- ja rasvatahrojen kanssa. Lika voidaan poistaa nopeasti ja vaivattomasti Kärcherin korkean suorituskyvyn koneilla
ja järjestelmillä, jotka ovat luotettavia, kestäviä ja
turvallisia. Kaikkia näitä ominaisuuksia tarvitaan jokaisessa koneessa. Syksyn kampanjamme keskittyy suuriin koneisiin, jotka ovat valmiita haasteeseen kuin haasteeseen; painepesurit, märkä-kuivaimurit, siivouskoneet ja lakaisukoneet.
Kokemuksen syvällä rintaäänellä
Märkä-kuivaimurivalikoimamme perustuu vuosikymmenten kokemukseen. Ja se sisältää monien
ammattimaisten käyttäjien työpanoksen. Olemme
kehittäneet NT-imurit yhdessä kauppiaiden, teollisuudessa toimivien ja ajoneuvojen parissa työskentelevien henkilöiden sekä muiden ammattiryhmien
kanssa varmistaaksemme, että löydät sopivan imurin
jokaiseen tarkoitukseen ja sovellukseen. Kärcherin
märkä-kuivaimurit ovat valmiita kaikenlaiseen
likaan: kuivaan, kosteaan tai nesteeseen. Tehokkaat
turbiinit, automaattinen suodattimen puhdistus ja
vankka tyhjennysletku kestävät tiukassakin tilanteessa.

Perusteellista puhdistamista
Kärcherin korkeapainepesurit sopivat erinomaisesti
vaikeasti tavoitettaviin kohtiin, kuten renkaan
kaariin, ajoneuvon alustaan sekä ohjaamon ja
perävaunun väliseen tilaan. Korkeapaineisella
vesisuihkulla poistat helposti itsepintaisetkin jäämät, pääset ahtaisiin kulmiin käsiksi ja työskentely
käy nopeasti. Yhdistä tehtävään sopivat lisävarusteet ja pesuaineet, eikä puhdistaminen voisi olla
enää perusteellisempaa.
Miten lakaiseminen voikin olla näin hauskaa?!
Lehdet, hiekka, kaikenlainen ulkoa tullut lika ja muut
roskat tekevät ensivaikutelmasta sotkuisen. Kärcherin lakaisukoneiden ansiosta olet hyvin valmistautunut asiakkaiden vastaanottamiseen. Näppärät,
manuaalisesti ohjattavat lakaisukoneet riittävät
pienien alueiden siistimiseen. Suuret alueet taas
puhdistat nopeasti ja perusteellisesti jykevillä imulakaisukoneillamme. Lakaisemalla säännöllisesti
ulkoalueita huolehdit siististä kokonaiskuvasta, jota
asiakkaasi arvostavat. (Ja totta puhuen, lakaiseminen voi olla myös hauskaa ja vaivatonta!)

KAMPANJAAIKA
1.9.-30.11.
2021

INNOVATIONEN
INNOVAATIO:
UUSI
UND
KUIVAJÄÄPUHDISTUSLAITE
HIGHLIGHTS

PUHDISTUKSEN
UUSI
ULOTTUVUUS
Nyt se on täällä! Ajoneuvojen parissa työskentelevät vannovat
kuivajääpuhdistuksen nimeen. IB 10/8 L2P -kuivajääpuhdistuslaite on innovatiivinen uutuus, joka on houkutteleva ja
taloudellinen vaihtoehto useille kohderyhmille ja moniin eri
käyttökohteisiin, esimerkiksi autoalalle.

Voit ensimmäistä kertaa hyödyntää kuivajääpuhdistuksen erinomaista puhdistustehoa
spontaanisti milloin tahansa ja ilman pitkiä
valmisteluaikoja. IB 10/8 L2P on valmiina heti
käytettäväksi, koska se tuottaa itse kuivajääpelletit tarpeen mukaan. Kuivajäähän liittyvää
logistiikkaa ei siis tarvita. Lisäksi se tarvitsee
käytön aikana vain erittäin vähän paineilmaa.

Autot rakastavat kuivajääpuhdistusta.
Kuivajääpuhdistusta voidaan käyttää alueilla, joissa
vesi ei tule kyseeseen. Ajattele vanhojen klassikkoautojen herkkää elektroniikkaa ja koreja. Kuivajääpuhdistuksen ansiosta elektroniikkaosia voidaan
puhdistaa ilman vaurioita sekä pinttyneitä kerrostumia voidaan poistaa jäämiä jättämättä.

Siirrettävyyden ja spontaanin käytön ansiosta voit nyt
hoitaa tehtävät, jotka ovat tähän asti olleet mahdottomia tai vieneet huomattavasti aikaa: purukumin tai
rasvatahrojen poistaminen, kojelautojen ja moottoritilojen puhdistaminen. Ajansäästön lisäksi se suojaa
vaurioilta, joita vesipesu, voimakkaat kemikaalit tai
mekaaninen hankaus voivat aiheuttaa.

AJONEUVOJEN PUHDISTAMINEN

HOHTAVAT
AUTOT,
SÄDEHTIVÄT
ASIAKKAAT
Kaikki asiakkaat ilahtuvat, kun heidän autonsa palautetaan puhtaina ja raikkaina
huollon tai korjauksen jälkeen.
Usein on tarpeellista poistaa lika ennen
korjaustoimenpiteen aloittamista - esimerkiksi
onnettomuudessa osallisena olleista ajoneuvoista tai mekaanisista osista. Siksi jokaisessa

12

autokorjaamossa tulisi olla tarpeelliset siivousvälineet. Lisäksi auton ulko- ja sisäsiivous
lisää asiakastyytyväisyyttä työskentelyn
optimoinnin lisäksi.

Painepesurit.
Kärcherin tehokkaat korkeapainepesurit kuuluvat
yksinkertaisesti jokaiseen korjaamoon. Ne ovat monipuolisia ja vastaavat haastaviin puhdistustehtäviin
kuten erittäin likaisten vanteiden pesemiseen, jolloin
tarvittaessa voidaan käyttää sopivaa pesuainetta.
Tekstiilipesurit.
Auton verhoilun ja muiden tekstiilipintojen syväpuhdistus vain yhdellä laitteella. Helppokäyttöinen
laite on heti valmis toimintaan ja on sujuvasti liikuteltavissa paikasta toiseen.

Märkä-kuivaimurit.
Istuimet, matot, tavaratilat; märkä-kuivaimurillamme
selätät ärsyttävän lian käden käänteessä. Ja monipuoliset varusteet takaavat puhtauden myös ajoneuvon
sisätilojen lukuisissa aukoissa, urissa ja kulmissa.

VARASTO

NYT TULI LIALLE
LÄHTÖ!
Pölyä ja likaa varastotiloissa... Sitä on lähes mahdotonta välttää, mutta onneksi
niistä on helppo hankkiutua eroon - tehokkaasti ja taloudellisesti.
Varastossa on säilytettävä lukemattomia osia yksinkertaisesta öljynsuodattimesta komponentteihin, joissa
on monimutkainen ja herkkä elektriikka. Säilytystilojen
säännöllinen huoltosiivous on erittäin suositeltavaa, jotta

14

niiden täydellinen toimivuus voidaan taata pidemmäksi
aikaa. Nimittäin puhtaat lattiat ja hyllyt eivät tuota
pölyä, joka voi vaurioittaa osia pysyvästi.

Lattianpesukoneet.
Yhdistelmäkoneemme pesevät lattian ensin vedellä,
johon tarvittaessa on lisätty puhdistusainetta. Tämän
jälkeen lika yksinkertaisesti imetään pois. Ne eivät
voisi olla perusteellisempia!
Lakaisu- ja imulakaisukoneet.
Huolellisesti kehiteltyjen suodatinjärjestelmien
ansiosta lakaiset lattiat käytännössä pölyttömästi.
Puhdistettavasta alueesta riippuen valittavissasi on
perässäkäveltäviä tai päältäajettavia malleja.

Märkä-kuivaimurit.
Ne ovat tehokkaita, helppokäyttöisiä ja saatavissa
monipuolisilla varusteilla, joita voidaan käyttää hyllyjen, pakkausten ja yksittäisten osien puhdistamiseen.

KORJAAMO

TEHOSTETTUA
TURVALLISUUTTA
JOKA KÄÄNTEESSÄ
Korjaamo on likaisen työn paikka, ja likaa onkin helposti kaikkialla. On sitäkin
tärkeämpää, että lika poistetaan nopeasti ja tehokkaasti mahdollisten onnettomuusriskien minimoimiseksi.
Öljy, jarruneste ja muut nesteet, rasva, pöly, puru:
korjaamon mahdollisten likatyyppien luettelo on pitkä.
Tämä lika ei välttämättä vaikuta ainoastaan kielteisesti
jokapäiväiseen työntekoon. Se voi myös lisätä työtapaturman riskiä esimerkiksi liukastumisvaaran vuoksi.
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Myönteisinä vaikutuksina taas asiakkaat yhdistävät
osaamisen ja luotettavuuden puhtauteen sekä henkilökunta on onnellisempaa, motivoituneempaa ja tuottavampaa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: puhtaus
auttaa säilyttämään lattiapäällysteiden ja muiden
pintojen kunnon korjaamotiloissa.

Märkä-kuivaimurit.
Märkä-kuivaimureillamme poistat vuotaneet nesteet
sekä purun ja pölyn lattioilta, laitteista ja työkaluista.
Integroidun työkaluliitännän ansiosta lika voidaan
usein imuroida suoraan siellä, missä se on tuotettu.

Siivouskoneet.
Yhdistelmäkoneemme sopivat täydellisesti säännölliseen huoltosiivoukseen sekä kattavaan syväpuhdistukseen. Ne selviävät leikiten lattian itsepintaisimmista öljy- ja rasvajäämistä jättäen jäljelle vain
puhtaat pinnat.

ULKOTILAT

PUHTAUS ON
ARVOSTETTAVAA
Kaikki asiakkaat eivät välttämättä huomaa heti ulkoalueidesi puhtautta
- mutta he kyllä huomaavat, jos ne ovat likaisia.

Puhtaat ulkoalueet viestivät asiakkaille asianmukaisesta
huolenpidosta, rehellisyydestä ja arvostuksesta. Siisteys
luo tietämättään myös luottamusta sekä lisää hyvän olon
tunnetta ensimmäisestä hetkestä lähtien ja edustaa “lämmintä vastaanottoa”.
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Hyvin pienellä vaivalla saavutat yrityksellesi maksimaalisen, positiivisen vaikutelman. Positiivinen ensivaikutelma helpottaa kaikkea: ensimmäistä tapaamista, ensimmäistä keskustelua, ehkä jopa ensimmäistä myyntiä.

Perässäkäveltävät lakaisukoneet.
Nopea lakaisu pihalla: aikaavievää ja työlästä harja
kädessä, lakaisukoneella siihen menee vain pieni
hetki. Ei fyysistä rasittumista tai kumartelua.

Lehtipuhaltimet.
Ei ehkä kaikkien makuun, mutta erinomainen apuväline syksyisin lehtien nopeaan poistamiseen ilman
rasitusta.

Päältäajettavat imulakaisukoneet.
Suurten piha-alueiden ja pysäköintialueiden siivoaminen vie paljon aikaa ja työntekijöiden resursseja.
Paitsi jos sinulla on imulakaisukone; se on perusteellinen, nopea ja taloudellinen.

Painepesurit ja tasopuhdistimet.
Lika, kuten öljy- tai bensiinitahrat, eivät ole vain
ärsyttäviä, vaan ne ovat myös hyvin sitkeitä. Ainakin
siihen asti, kunnes käytetään korkeapainepesuria ja
tasopuhdistinta. Sitten siivouksesta tulee todella
nopeaa.

ESITTELYTILA
SHOWROOM

HÄIKÄISE
ASIAKKAASI

Olipa se sitten tulossa tehtaalta tai käytetty, niin uuden auton
ostaminen ei ole jokapäiväistä. Siksi myös näyttelytilan ja
esillepanon pitää olla kunnossa.
Auton ostaminen on tunteikas hetki.
Yleensä asiakkaat ovat käyttäneet paljon
aikaa miettimällä ja tutkimalla haluamaansa
ajoneuvoa verkossa, rakentaen iloisen,
odottavan tunteen. Ystävälliset vastaan-
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ottotilat, tahrattomat lattiat, moitteettomat
saniteettitilat ja juovattomat lasipinnat
huomataan, sillä nämä vahvistavat luottamuksen tunnetta ja vaikuttavat siten suoraan myönteisesti ostopäätökseen.

Märkä-kuivaimurit.
Ovimatot sisääntuloalueella, toimistot,
ajoneuvot: tehokkaat ja
hiljaiset märkä-kuivaimurimme ovat täydelliset
huoltosiivoukseen ja
syväpuhdistukseen.

Siivouskoneet.
Kiiltävät lattiat ovat osa
kiiltävien autojen esillepanoa. Saavuta täydellinen viimeistely yksinkertaisesti, nopeasti ja
taloudellisesti yhdistelmäkoneillamme.

Vesiautomaatit.
Asiakkaat arvostavat
lasillista raikasta vettä,
varsinkin odotellessaan:
taloudelliset vesiautomaattimme on kytketty
juomavesiverkkoon ja
niissä on kehittynyt
suodatintekniikka.

KAMPANJA

KAMPANJATUOTTEET
Painepesuri
Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu
HD 5/15 CX - 1.520-935.0
Kompakti, kevyt ja helposti liikuteltava kylmävesipesuri
sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Käytettävissä
sekä vaaka- että pystysuunnassa.
■ Automaattinen lepopaineenalennin
■ Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva
■ Letkukela
Kampanjahinta

599 €

alv 0%

742,76 € (sis. alv 24%)

Painepesuri
Jousitoiminen, automaattinen letkukela
HD 7/17 MXA Plus - 1.151-936.0
Medium-sarjan tehokas, kätevästi liikuteltava painepesuri.
Automaattinen letkukela takaa maksimaalisen käyttömukavuuden ja turvallisen toiminnan korkeapaineletkun käsittelyyn.
■ Jousitoiminen, automaattinen letkukela
■ 15 m Flex-korkeapaineletku, jossa ANTItwist-toiminto
■ EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
Kampanjahinta

1 129 €

alv 0%

1 399,96 € (sis. alv 24%)

Märkä-kuivaimuri
Kevyesti liikuteltava imuri monipuoliseen käyttöön
NT 22/1 Ap Te - 378-610.0
Kestävä ja tehokas imuri päivittäiseen ammattikäyttöön.
Pölyluokka L. Soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee
niin pölyn, lastun, karkean roskan kuin nesteenkin.
 Kevyt ja kompakti mitoiltaan
 Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
 Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Kampanjahinta

169 €

alv 0%

209,56 € (sis. alv 24%)

Varusteet: sivulla 27

Märkä-kuivaimuri
Tehokas apuri autonikkarille
NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0
Vahva ja kestävä imuri, jossa on 30 litran säiliö, kestävät metalliset
pyörät ja suojapuskuri. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja edistää pölytöntä työympäristöä. Pölyluokka L.
 Tact - automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä
 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
 Kätevät säilytyspaikat varusteille
Kampanjahinta

429 €

531,96 € (sis. alv 24%)

Varusteet: sivulla 27

Yhdistelmäkone
Ketterä ja kompakti ratkaisu lattioiden puhdistukseen
B 40 C Bp - 0.300-374.0
Akkukäyttöinen, näppärän kokoinen ja monipuolinen lattianpesukone tekee vaikutuksen yksinkertaisella ja turvallisella
liikuteltavuudellaan.
■ Harjavetoinen, telaharja
■ Puhdasvesisäiliön automaattinen täyttö
■ Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
Kampanjahinta

3 699 €

alv 0%

4 586,76 € (sis. alv 24%)

Yhdistelmäkone
Erinomainen hinta-laatusuhde
BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-006.0
Erittäin taloudellinen kone, jota on kevyt liikutella.
Helppokäyttöisestä yhdistelmäkoneesta löytyy kaikki
tärkeimmät toiminnot.
■ Vankka kone päivittäiseen käyttöön
■ Selkeä ohjauspaneeli
■ Värikoodatut käyttöelementit
Kampanjahinta

2 795 €

alv 0%

3 465,80 € (sis. alv 24%)

KAMPANJA

KAMPANJATUOTTEET
Lakaisukone
Ulko- ja sisäalueiden lakaisuun
KM 70/20 C - 1.517-106.0
Kestävä, kevytliikkeinen lakaisukone lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi
ja nopeasti. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi pihan, parkkipaikan tai
teknisen tilan lattian lakaisuun.
 Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti
 Pääharjan korkeus on säädettävissä
 Vie vain vähän tilaa säilytysasennossa
Kampanjahinta

459 €

alv 0%

569,16 € (sis. alv 24%)

Varusteet: sivulla 27

s

Suodattimet ja pölypussit
Täydet tehot irti imurista
Varmista keskeytymätön työskentely ja korkean
imutehon säilyminen alkuperäisillä Kärcher-suodattimilla
ja -pölypusseilla.
■ Kestävällä fleece-pölypussilla imuroit 2-3 kertaa
enemmän pölyä kuin tavallisella paperisella pölypussilla
■ PES-materiaalista valmistetut suodattimet kestävät
erinomaisesti kosteutta eivätkä ne homehdu
Kampanjaan kuuluvat suodattimet
ja pölypussit löydät sivulta 27.

Kelapaketti
Ei enää lattialla lojuvia letkuja
Nopeampaa ja turvallisempaa työskentelyä seinään
asennettavan letkukelan avulla.
■ Vähentää kompastumisvaaraa työtiloissa
■ Letku nopeasti käyttökuntoon ja
takaisin säilytysasentoon
■ Kääntyvä seinäteline sekä
1,5 m ja 20 m korkeapaineletkut
Kampanjahinta

768 €

alv 0%

952,32 € (sis. alv 24%)

Onko sinulla puhdistustehtäviä, joissa Kärcher
voisi auttaa? Lue lisää
karcher.fi

Oletko jo kokeillut vaahtopesua?
Helppokäyttöinen vaahdotin ammattikäyttöön
Vaahdottimen käyttö vähentää pesuaineen kulutusta jopa 50 %.
Sumutuskulmaa voidaan säätää suoraan suuttimesta ja pesuaineen säätömahdollisuus löytyy vaahdottimen sisältä.
■ Soveltuu kylmä- ja kuumavesipesureille
■ Vähentää pesuaineen kulutusta
■ Kestävät messinkiosat
Kampanjaan kuuluvat
vaahdotuslaitteet löydät
sivulta 27.

Pesuaineet RM 838 ja RM 806
Tehokasta työskentelyä oikeilla pesuaineilla
Alkuperäiset Kärcher-pesuaineet varmistavat, että saat täyden hyödyn
pesuristasi. Oikeilla pesuaineilla vaahdon levitys käy nopeasti ja lika
irtoaa tehokkaasti. Näin vähennetään pesuaineen kulutusta ja mekaanisen hankaamisen tarvetta.
 Vaahtopesuaine RM 838 , 3 l
 Vaahtopesuaine RM 838, 20 l
 Painepesuaine RM 806, 20 l
Lisätiedot pesuaineista löydät
sivulta 27.

TEKNISET TIEDOT

PAINEPESURIT
Tuote

HD 5/15 CX

HD 7/17 MXA Plus

Tuotenumero

1.520-935.0

1.151-936.0

EAN-koodi

4054278164601

4054278613932

Virtatyyppi

Ph/V/Hz

1 / 230 / 50

3 / 400 / 50

Vesimäärä

l/h

500

700

Työpaine

bar/MPa

150/15

170 / 17

Lämpötila maks. (syöttö 12 °C)

C°

2,8

60

Liitäntäteho

kW

5

4,2

Paino (sis. varusteet)

kg

28

37

Mitat (PxLxK)

mm

380 x 370 x 930

400 x 455 x 966

Hinta alv 0% / alv 24 %

€

599,00 / 742,76

1 129,00 / 1 399,96

Tuote

NT 30/1 Tact Te L

NT 22/1 Ap Te

Tuotenumero

1.148-211.0

1.378-610.0

EAN-koodi

4054278046006

4054278287935

MÄRKÄ-KUIVAIMURIT

Virtatyyppi

Ph/V/Hz

1/220-240 / 50-60

1/220-240 / 50-60

Ilman läpivirtaus

l/s

74

71

Alipaine

mbar/kPa

254 / 25,4

255 /25,5

Säiliötilavuus

l

30

22

muovi

muovi

Säiliön materiaali
Maks. ottoteho

W

1380

1300

Varusteiden halkaisija

mm

35

40

Äänenvoimakkuus

db(A)

69

72

Paino (ilman varusteita)

kg

13,5

6,1

Mitat

mm

560 x 370 x 580

380 x 370 x 480

Hinta (alv 0% / alv 24 %)

€

429,00 / 531,96

169,00 / 209,56

Tuote

B 40 C Bp +76Ah+R45+AutoFill

BD 50/50 C Bp Pack Classic

Tuotenumero

0.300-374.0

1.127-006.0

YHDISTELMÄKONEET

4039784818262

054278193984

Työleveys

mm

450

510

Työsuoritus maks.

m²/h

1280

2040

Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi

l

40 / 40

50 / 50

Harjapaine

g/cm2

50

27,3-28,5

akkukäyttöinen

akkukäyttöinen

EAN-koodi

Virtalähde
Paino (sis. varusteet)

kg

147

134

Mitat (PxLxK)

mm

1375 x 625 x 1145

1170 x 570 x 1025

Hinta (alv 0% / alv 24%)

€

3 699,00 / 4 586,76

2 795,00 / 3 465,76

LAKAISUKONE
Tuote

KM 70/20 C

Tuotenumero

1.517-106.0

EAN-koodi

4039784718029
manuaalinen

Ohjaus
Työsuoritus maks.

m2/h

2800

Työskentelyleveys

mm

480

Työleveys 1 sivuharjalla

mm

700

Säiliökapasiteetti

l

42 / 20 (brutto/netto)

Paino (käyttövalmiina)

kg

22

Mitat (PxLxK)

mm

1300 x 765 x 1035

Hinta (alv 0% / alv 24%)

€

459,00 / 569,76

Skannaa QR-koodi ja
lue lisää syyskampanjasta kotisivuiltamme:

SUODATTIMET JA PÖLYPUSSIT
Tuote

Lisätiedot

Tuotenumero

Sopiva imurimalli

Hinta € (alv 0% / alv 24%)

Pölypussit, fleece, M

5 kpl

2.889-154.0

NT 30/1 Tact Te L

29,00 / 35,96

Pölypussit, fleece, L

5 kpl

2.889-217.0

NT 22/1 Ap Te

15,90 / 19,72

Pölypussit, fleece, 65-75 l

5 kpl

2.885-753.0

NT 65/2 Tact²

49,00 / 60,76

Laakasuodatin, M

PES

6.907-662.0

NT 30/1 Tact Te L

49,00 / 60,76

Laakasuodatin, M

PES

6.907-277.0

NT 65/2 Tact²

89,00 / 110,36

Patruunasuodatin, L

PES

2.889-219.0

NT 22/1 Ap Te

18,90 / 23,44

5.731-065.0

Lakaisukone KM 70/20

8,90 / 11,04

Suodatin KM 70/20

KELAPAKETIN SISÄLTÄMÄT VARUSTEET
Varuste

Lisätiedot

Tuotenumero

Letkukela

ABS, 20 m

6.392-203.0

Kp-letku, 20 m

DN 8, 315 bar

6.391-843.0

Kp-letku, 1,5 m

DN 8, 400 bar

6.110-069.0

Seinäteline

RST, kääntyvä

6.391-545.0

Adapteri

no 2

4.111-030.0

Adapteri

no 6

4.111-034.0
768,00 / 952,32

Paketin hinta €
(alv 0% / alv 24%)

VAAHDOTUSLAITTEET
Tuote

Lisätiedot

Tuotenumero

Hinta € (alv 0% / alv 24%)

Vaahdotin, Basic 1

350-600 l/h

4.112-053.0

69,00 / 85,56

Vaahdotin, Basic 2

700-800 l/h

4.112-054.0

69,00 / 85,56

Vaahdotin, Basic 3

900-2500 l/h

4.112-055.0

69,00 / 85,56

Pikaliitinrunko

TR

2.115-000.0

55,00 / 68,20

Pikaliitinpistoke

TR

2.115-001.0

50 / 62,00

Painepesusaine RM 806

Vaahtopuhdistusaine RM 838

Vaahtopuhdistusaine RM 838

6.295-553.0

6.295-979.0

6.295-838.0

20

3

20

Pakkausyksikkö

1

1

1

pH

13,3

12,6

13

23,4

3,3

22,8

Ominaisuudet

Pesuainetiiviste poistaa
kaikkien pinttyneimmän lian:
tiepölyn, rasvan, hyönteiset
ja mudan.

Emäksinen vaahtopesuaine sopii
ajoneuvojen ja hyötyöajoneuvojen
puhdistukseen. Irrottaa hankaamatta
öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet ja liikenteestä tulleen lian.
Hellävarainen maalipinnalle.

Emäksinen vaahtopesuaine sopii
ajoneuvojen ja hyötyöajoneuvojen
puhdistukseen. Irrottaa hankaamatta
öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet ja liikenteestä tulleen lian.
Hellävarainen maalipinnalle.

Hinta (alv 0% / alv 24%)

69,00 / 85,56

13,90 / 17,24

99,00 / 122,76

PESUAINEET PAINEPESURIIN
Tuote
Tilausnumero
Pakkauskoko

Paino

l

kg

HUOLETTOMAT
PESUT VUOSIKSI
ETEENPÄIN. 5
VUODEN

Lue lisää: karcher.fi

TAKUU

Kärcher Oy • www.karcher.fi • 2021 • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ammattikäyttöön suunniteltujen, Kärcher
Professional -sarjan kylmä- ja kuumavesipesureiden takuuaika on nyt 5 vuotta.

