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 maatalouden puhdistustarpeisiin.

PROFESSIONAL | SYYSKAMPANJA - MAATALOUS

RATKAISU

PUHTAAMMILLA
RATKAISUILLA SUUREMPAAN
MENESTYKSEEN
Vaatimus puhtaudesta kaikilla osa-alueilla
Puhtauden ja hygienian korkeiden standardien
noudattaminen päivittäisessä puhtaanapidossa
mahdollistaa kestävän menestyksen. Esimerkiksi
karjanhoidossa erinomainen hygieniataso vähentää
eläinten terveysriskejä ja lääkekustannuksia.
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ULKOTILAT + RAKENNUKSET
Siivoa suuret alueet nopeasti ja taloudellisesti. Kärcherin kuuma- ja kylmävesipesureilla, tehokkailla lakaisukoneilla ja imureilla varmistat, että tilasi on sekä siistin
näköinen että turvallinen, sillä puhtaat pinnat eivät

toimi bakteerien leviämisalustoina. Lisävarusteiden,
kuten aurinkopaneelien puhdistukseen olevan
iSolar-järjestelmän, avulla voit puhdistaa pinnat aina
kattoon asti.

Päältäajettava
imulakaisukone

Työnnettävä
lakaisukone

Märkä-kuivaimuri

Kuumavesipesuri

Kylmävesipesuri

Tasopuhdistin

iSolar-harjat
aurinkopaneelien
puhdistamiseen

RM 99 aurinkopaneelien
puhdistusaine

RM 31 öljyn- ja
rasvanpoistoaine

KONEIDEN PUHDISTAMINEN
Vankat puhdistuslaitteet kaikenlaisten ja -kokoisten
koneiden puhdistamiseen. Kuuma- ja kylmävesipesureiden sekä niihin sopivien varusteiden ja puhdistus-

Märkä-kuivaimuri

Märkä-kuivaimuri
vaaralliselle pölylle

Kuumavesipesuri

Kylmävesipesuri

Pesuharja

aineiden avulla onnistut puhdistamaan pinttyneen lian
tai vaikeatkin sijainnit. Ajoneuvon sisätilat siivoat
kätevästi märkä-kuivaimurilla.

Vaahtosuutin

RM 81
aktiivipesuaine
ajoneuvoille

RM 838
vaahtopuhdistusaine ajoneuvoille
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SIKA JA SIIPIKARJA - KARJANHOITO
Puhtaus ja hygienia etusijalla. Kärcherin kuuma- ja
kylmävesipesureiden, varusteiden ja puhdistusaineiden avulla poistat tehokkaasti eläinten ulosteet ja
rehujäämät tuotantotiloista. Aloita levittämällä vaah-

Kuumavesipesuri

Korkeapainepesuri
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Vaahtosuutin

Dirt blaster -suutin

toa vaahtosuuttimella, jonka jälkeen vain peset
korkeapaineella irronneen lian pois. Kaikista sitkeimpään likaan voit käyttää dirt blaster -suutintamme.

RM 838 vaahtopuhdistusaine

RM 81 aktiivipesuaine

Putkenpuhdistusletku

MAITO-/LIHATILA - KARJANHOITO
Ihanteellinen ratkaisu navettaan. Päivittäinen ylläpitosiivous suoritetaan nopeasti ja tehokkaasti Kärcherin
kuuma- ja kylmävesipesureilla, varusteilla ja puhdistus-

Märkä-kuivaimuri
suurella säiliöllä

Märkä-kuivaimuri

Kuumavesipesuri

Kylmävesipesuri

aineilla. Asennettavan, automaattisen letkukelan
ansiosta järjestelmä on hetkessä valmiina käyttöön.

Asennettava
automaattinen
letkukela

RM 838
vaahtopuhdistusaine ajoneuvoille

RM 81
aktiivipesuaine
ajoneuvoille
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RATKAISU

LIKAISTA? KÄRCHER
HOITAA HOMMAN.
Mikään puhdistustehtävä ei ole liian vaikea
Kärcher tarjoaa tehokasta puhdistusta, johon
sisältyy laaja valikoima laitteita, varusteita ja
puhdistusaineita erilaisiin siivouskohteisiin.
Kärcherin korkeapainepesurit ja puhdistusaineet
poistavat vaivattomasti kaikista pinttyneimmätkin
liat sekä öljy- ja rasvajäämät käyttäen vain vähän
vettä. Syyskampanjamme keskittyy suuriin koneisiin, joilla vastataan maatalouden siivoushaasteisiin:
painepesurit, imurit ja lakaisukoneet.

Valitse sopiva lakaisukone
On tilasi koko mitä tahansa, niin ulkoalueet on
siivottava säännöllisesti. Lakaisukonevalikoimamme
tarjoaa tähän laajan konevalikoiman pienistä, käsinohjattavista lakaisukoneista suuriin, vetomoottorisiin koneisiin. Kärcheriltä löydät sopivan koneen
jokaiseen tehtävään. Valittavissasi on akku- tai
polttoainekäyttöisiä laitteita. Imuominaisuuksiensa
ansiosta lika imetään säilöihin niin, ettei se aiheuta
pölyä.

Ergonomiaa ennen kaikkea
Tarvitset tehokasta puhdistustekniikkaa sitkeän lian
poistamiseksi ulkopinnoilta. Kuuma- ja kylmävesipesureiden avulla lika on helppo poistaa. Korkeapainepesurin käyttäminen pitkiä aikoja on fyysisesti
vaativaa - siksi ergonomia on tärkeää. Meidän
EASY!Force-pesukahva muuttaa tämän lopullisesti.
Kiitos sen innovatiivisen teknologian, EASY!Force-pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta
syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen,
mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. Tämä mahdollistaa pitkäkestoisen
työskentelyn ilman ylimääräistä käsiin kohdistuvaa
lihasrasitusta.

Sano hyvästit lialle
Maataloudessa niin ajoneuvojen hytit, ulkoalueet
kuin rakennuksetkin likaantuvat yleensä nopeasti.
Onneksi työympäristön saa taas puhtaaksi yhtä
nopeasti. Kärcherin märkä-kuivaimurit imevät
pölyä, märkää likaa ja nesteitä helposti ja perusteellisesti. Koneet voivat poistaa nesteitä jopa
suuria määriä. Esimerkiksi kuivat lattiapinnat
vähentävät liukastumisriskejä ja tapaturman
mahdollisuuksia.
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KAMPANJAAIKA
1.9.-31.11.
2021
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SIKATALOUS
Tinkimätön hygienia, erityisesti porsimisosastolla, on tärkeä
edellytys eläinten tehokkaalle suojaamiselle taudeilta. Suosittelemme näiden hygieenisesti herkkien alueiden perusteellista
puhdistusta mieluiten kuumavesipesurilla.
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SUOSITUS

PUHDISTUKSEN VAIHEET
1

Karkean lian irrotus
Aluksi on suositeltavaa
liottaa karkeaa likaa
vedellä ja huuhtoa irronnut lika pois.
Laaja valikoima kylmä- ja kuumavesipesureita kattavilla lisävarusteilla auttavat minimoimaan kustannukset.
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Kuivumisaika
Kuumalla vedellä
peseminen lyhentää
kuivumisaikaa huomattavasti verrattuna kylmällä vedellä pesemiseen.
Ennen korjauksia tai rakennustoimenpiteita on kuitenkin varattava
tarpeeksi aikaa kuivumiselle.
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Reaktioaika ja
korkeapainepesu
Liuotuksen jälkeen
seuraa lattioiden, laitteiden, seinien
ja katon korkeapainepesu, mieluiten
kuumalla vedellä. Painepesureiden
suuri virtausnopeus on tässä eduksi.
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Vesi- ja ruokintapisteet
Juomavesilinjaston ja
ruokintapisteiden osat
ovat alttiita kontaminaatiolle ja
vaativat erityistä huomiota. Putkenpuhdistussarjat ja pesuaineet tukevat
optimaalista puhdistusta.

5

Desinfiointi
Takaa eläimille turvalliset olot ilman vaarallisia
bakteereita. Kaikkien pintojen on
oltava täysin puhtaat ja kuivat ennen
desinfioinnin suorittamista. Ruiskutusyksiköt ja vaahtosuuttimet auttavat desinfiointiaineen tasaisessa
levittämisessä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Pöly on ihanteellinen kasvualusta sienille ja kärpäsille sekä voi
sisältää vaarallisia bakteereita. Pölyn imurointi esimerkiksi
porsimisosastolla voi vähentää hengitysvaikeuksia, bakteerikuormitusta ja sienten kasvamista.
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MAITOTILAT JA
KARJANKASVATUS
Hygienian korkea taso on perusvaatimus vasikoiden tehokkaalle
suojaamiselle taudeilta ja bakteerialtistuksen hallinnalle.
Moitteettoman puhtaat karsinat vasikoille edistävät eläinten
kehitystä ja siten auttavat välttämään myöhempiä taloudellisia
menetyksiä. Puhtaat tilat lypsettäessä tukevat korkeaa bioturvallisuuden tasoa maidontuotannossa.
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Aluksi on suositeltavaa
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vaativat erityistä huomiota. Putkenpuhdistussarjat ja pesuaineet tukevat
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Desinfiointi
Takaa eläimille turvalliset olot ilman vaarallisia
bakteereita. Kaikkien pintojen on
oltava täysin puhtaat ja kuivat ennen
desinfioinnin suorittamista. Ruiskutusyksiköt ja vaahtosuuttimet auttavat desinfiointiaineen tasaisessa
levittämisessä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Korkeapainepesu kuumalla vedellä on täydellinen keino bioturvallisuuden lisäämiseksi. Kuumaa vettä, joka on esimerkiksi otettu talteen
maidon jäähdytyksestä, voidaan käyttää monissa kylmävesipesureissa 80° C asti.
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KAMPANJA

KAMPANJATUOTTEET
Kuumavesipesuri
Vaativaan ammattikäyttöön
HDS 10/20-4 M - 1.071-900.0
Varmatoiminen, voimavirtakäyttöinen kuumavesipesuri. Kompaktien
ulkomittojen ja isojen kumirenkaiden ansiosta pesuria on vaivaton
käsitellä.
 Taloudellinen ja ympäristöystävällinen eco!efficiency-tila
 Helppokäyttöinen yhden painikkeen valintakytkin
 Ergonominen EASY!Force-pesukahva
Kampanjahinta

2 799 €

alv 0%

3 470,76 € (sis. alv 24%)

Kuumavesipesuri
Järeätehoinen pesuri maatalouden puhdistustarpeisiin
HDS 12/18-4 S - 1.071-914.0
Superluokan voimakkaalle painepesurille ominaista on veden korkea
virtausnopeus. Kone soveltuu erinomaisesti maatalouden sekä kuljetusyritysten puhdistustarpeisiin. Kaksi pesuainesäiliötä.
■ Taloudellinen ja ympäristöystävällinen eco!efficiency-tila
■ 3-mäntäinen, messinkinen aksiaalipumppu
■ Ergonominen EASY!Force-pesukahva
Kampanjahinta

3 399 €

alv 0%

4 214,76 € (sis. alv 24%)

Märkä-kuivaimuri
Erinomainen apuri arkeen
NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0
Vahva ja kestävä imuri, jossa on kestävät metalliset pyörät ja
suojapuskuri. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön
ja edistää pölytöntä työympäristöä. Pölyluokka L.
 Tact - automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä
 Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
 Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite
Kampanjahinta

429 €

alv 0%

531,96 € (sis. alv 24%)
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Varusteet: sivulla 15

UUTUUS
Kylmävesipesuri
Tehokas supersarjan painepesuri
HD 17/14-4 S Plus - 1.286-915.0
Kompaktin kokoinen painepesuri on suunniteltu erityisesti kohteisiin,
joissa tarvitaan suurta vedentuottokykyä. Pystymallinen pesuri vie
vain vähän tilaa ja kulkee kevyesti kookkaiden pyörien ansiosta.
■ Vedentuotto jopa 1700 l/h
■ Helppo liikuteltavuus
■ 4-napainen vesijäähdytteinen sähkömoottori
Kampanjahinta

2 199 €

alv 0%

2 726,76 € (sis. alv 24%)

Kylmävesipesuri
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.
■ 15 m Flex-korkeapaineletku, jossa ANTItwist-toiminto
■ Jousitoiminen, automaattinen letkukela
■ EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
Kampanjahinta

1 129 €

alv 0%

1 399,96 € (sis. alv 24%)

Märkä-kuivaimuri
Väkivahva imuri kahdella moottorilla
NT 65/2 Tact2 - 1.667-286.0
Tehokas ja kätevästi liikuteltava märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla,
65 litran säiliöllä sekä automaattisella suodattimen puhdistuksella.
 Tact - automaattinen suodattimen puhdistus
 Tilaa säästävä laakasuodatin
 Nesteiden imurointi suodatinta vaihtamatta

Kampanjahinta

889 €

alv 0%

1 102,36 € (sis. alv 24%)

Varusteet: sivulla 15
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KAMPANJA

KAMPANJATUOTTEET
Lakaisukone
Kevytliikkeinen ja kestävä
KM 70/20 C kahdella sivuharjalla - 1.517-107.0
Työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkoalueiden tehokkaaseen ja
nopeaan lakaisuun. Iso likasäiliö, jonka tyhjentämistä helpottaa
säiliön ergonominen kahva. Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti.
■ Kaksi sivuharjaa
■ Kokoontaitettava rakenne helpottaa varastointia
■ Hienopölysuodatin
Kampanjahinta

499 €

alv 0%

618,76 € (sis. alv 24%)

Vaihdettava suodatin: sivulla 15

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 homehdu
Kampanjaan kuuluvat suodattimet ja
pölypussit löydät sivulta 15.

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%

12
952,32
€ (sis. alv 24%)

Onko maatilallasi
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 15.

Vaahtopuhdistusaine RM 838
Emäksinen vaahtopesuaine ajoneuvoille
Emäksinen RM 838 on vaahtopesuaine, joka on hellävarainen
maalipinnalle mutta irottaa öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet
sekä liikennelian ilman hankaamista.
 Vaahtopesuaine RM 838, 3 l
 Vaahtopesuaine RM 838, 20 l
Lisätiedot pesuaineista löydät
sivulta 15.
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TEKNISET TIEDOT

KUUMAVESIPESURIT
Tuote

HDS 10/20-4 M

HDS 12/18-4 S

Tuotenumero

1.071-900.0

1.071-914.0

4054278134925

4054278140360

Virtatyyppi

Ph/V/Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Vesimäärä

l/h

500-1000

600 - 1200

Työpaine

bar/MPa

30-200 / 3-20

30-180 / 3-18

Lämpötila (syöttö 12 °C)

C°

min. 80 - max. 155

min. 80 - max. 155

Liitäntäteho

kW

7,8

8,4

Polttoainesäiliö

l

25

25

Paino (sis. varusteet)

kg

168

175

Mitat (PxLxK)

mm

1330 x 750 x 1060

1330 x 750 x 1060

Hinta alv 0% / alv 24 %

€

2 799,00 / 3 470,76

3 399,00 / 4 214,76

EAN-koodi

KYLMÄVESIPESURIT
Tuote

HD 17/14-4 S Plus

HD 7/17 MXA Plus

Tuotenumero

1.286-915.0

1.151-936.0

EAN-koodi

4054278162959

4054278613932

Virtatyyppi

Ph/V/Hz

3 / 400 / 50

3 / 400 / 50

Vesimäärä

l/h

650 - 1700

700

Työpaine

bar/MPa

154 / 15,4

170 / 17

Lämpötila maks. (syöttö 12 °C)

C°

60

60

Liitäntäteho

kW

9,4

4,2

Paino (sis. varusteet)

kg

72,2

37

Mitat (PxLxK)

mm

560 x 500 x 1090

400 x 455 x 966

Hinta alv 0% / alv 24 %

€

2 199,00 / 2 726,76

1 129,00 / 1 399,96

Tuote

NT 30/1 Tact Te L

NT 65/2 Tact2

Tuotenumero

1.148-211.0

1.667-286.0

MÄRKÄ-KUIVAIMURIT

4054278046006

4039784714953

Virtatyyppi

Ph/V/Hz

1/220-240 / 50-60

1/220-240 / 50-60

Ilman läpivirtaus

l/s

74

2 x 74

Alipaine

mbar/kPa

254 / 25,4

254 /25,4

Säiliötilavuus

l

30

65

EAN-koodi

muovi

muovi

Maks. ottoteho

W

1380

2760

Varusteiden halkaisija

mm

35

40

Äänenvoimakkuus

db(A)

69

73

Paino (ilman varusteita)

kg

13,5

24,5

Mitat

mm

560 x 370 x 580

575 x 490 x 880

Hinta (alv 0% / alv 24 %)

€

429,00 / 531,96

589,00 / 730,36

Säiliön materiaali

LAKAISUKONE
Tuote

KM 70/20 C, 2 kpl sivuharjat

Tuotenumero

1.517-107.0

EAN-koodi

4039784718036
manuaalinen

Ohjaus

14

Työsuoritus maks.

m2/h

3680

Työskentelyleveys

mm

480

Työleveys 2 sivuharjalla

mm

920

Säiliökapasiteetti

l

42 / 20 (brutto/netto)

Paino (käyttövalmiina)

kg

26

Mitat (PxLxK)

mm

1300 x 765 x 1035

Hinta (alv 0% / alv 24%)

€

499,00 / 618.76

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

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

PESUAINEET PAINEPESURIIN
Tuote

Vaahtopuhdistusaine RM 838

Vaahtopuhdistusaine RM 838

Tilausnumero

6.295-979.0

6.295-838.0

3

20

Pakkausyksikkö

1

1

pH

12,6

13

3,3

22,8

Ominaisuudet

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%)

13,90 / 17,24

99,00 / 122,76

Pakkauskoko

Paino

l

kg

15

HUOLETTOMAT
PESUT VUOSIKSI
ETEENPÄIN. 5
VUODEN

Lue lisää: karcher.fi
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Kärcher Oy • www.karcher.fi • 2021 • Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

