ONTSPANNEN EN
MOEITELOOS WERKEN
MET HOGE DRUK !
PROFESSIONAL | VOORJAAR 2019 | HOGEDRUKR EINIGERS

LEES HOE !

PROFESSIONAL | VOORJAAR 2019

TIJDELIJK 
GRATIS*
ERGONOMISCHE
HANDGREEP
t.w.v. € 43,-

bij aankoop van 1 van de
actiemodellen hogedruk
reinigers uit deze brochure.
* 	Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op
www.karcher.nl/nl/voorjaar2019 of vraag uw official Kärcher dealer.
Actieperiode : van 15 maart t/m 30 juni 2019

( )

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 indruk
wekkende kracht van hoge druk kinderlijk eenvoudig in.
Het revolutionaire bedieningsconcept van het EASY!Forcepistool maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal waardoor de
knijpkracht bij overhalen van de hendel wordt teruggebracht tot nul. Nul komma 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. Alle hogedrukreinigers uit deze brochure zijn
standaard voorzien van een EASY!Force-hogedrukpistool maar tijdelijk ook nog eens
met een ergonomische handgreep waarmee u nog comfortabeler uw werk kunt doen.
Meer weten over Easy!Force www.karcher.nl
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KOUDWATER
HOGEDRUKTRAILERS
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 van klanten uit de verhuurservice:
overal waar geen stroom- of wateraansluitingen beschikbaar
zijn, zijn onze uiterst mobiele, koudwater hogedrukreinigers
met trailer de perfecte oplossing. Extreem krachtig,
zelfvoorzienend en met grote reserves
voor lang achtereen werken.

u

NIEUW

al vanaf

€ 10.000,-

Koudwater hogedruktrailer
HD 9/23 De Tr1
Bestelnr. 1.524-952.2

 otorenfabrikant : Yanmar
M
Motortype : L100 V/Diesel
Wateropbrengst : 400-930 l/u
Werkdruk : 40-230 bar
Max. temperatuur : 60˚C
EASY!Force Advanced
Ook verkrijgbaar in benzine uitvoering
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep
4

1

(1)

In januari 2019 wordt de nieuwe emissie
wetgeving 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.
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS
UIT DE COMPACTKLASSE
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.

Traploze
drukregeling
aan de lans

van € 799,u

voor

€ 749,-*

Koudwater hogedrukreiniger
HD 5/15 C Edition
Power Control
Bestelnr. 1.520-997.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 500 l/u
Werkdruk : 150 bar
Maximale prestaties in minimaal formaat
Automatische drukontlasting
Inclusief PowerControl-spuitlans
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep
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| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

van € 1.149,u

voor

€ 1.049,-*
Koudwater hogedrukreiniger
HD 5/15 CX Plus FR
Bestelnr. 1.520-934.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 500 l/u
Werkdruk : 150 bar
Maximale prestaties in minimaal formaat
Automatische drukontlasting
Inclusief vuilfrees
Met geïntegreerde slanghaspel
incl. 15 meter hogedrukslang
Inclusief FR Classic oppervlaktereiniger
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

Inclusief
oppervlaktereiniger
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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.

ACTIE
van € 1.995,voor

inclusief
toebehoren

€ 1.699,-*

van € 1.725,u

€

Koudwater hogedrukreiniger
HD 7/16-4 MX Car
Bestelnr. 1.524-958.0

 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
Inclusief car toebehoren pakket bestaande uit schuimlans,
snelkoppeling en steeknippel
Voorzien van verkorte lans
Voorzien van Servo Control: Traploze regeling van wateren drukhoeveelheid direct op het pistool
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep
8

voor

Schuimlans

Snelkoppeling

Steeknippel

1.625,-*

van € 1.879,u

voor

€ 1.775,-*

Koudwater hogedrukreiniger
HD 8/18-4 M plus

Koudwater hogedrukreiniger
HD 8/18-4 MX Plus

Bestelnr. 1.524-972.0

Bestelnr. 1.524-971.0

 troomsoort : 400 V-3~
S
Wateropbrengst : 760 l/u
Werkdruk : 30-180 bar
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
4-polige, langzaam lopende, robuuste
elektromotor
Pompeenheid in robuust
kunststoffen chassis
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep
| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

 troomsoort : 400 V-1~
S
Wateropbrengst : 760 l/u
Werkdruk : 30-180 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* e
 rgonomische handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

u
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KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS
UIT DE SUPERKLASSE

van € 2.419,u

voor

€

van € 2.635,u

2.299,-*

€ 2.499,-*

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* e
 rgonomische
handgreep

10

voor

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* e
 rgonomische
handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

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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KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER
MET VERBRANDINGSMOTOR UIT
DE ADVANCED-SERIE
MAXIMALE ONAFHANKELIJKHEID MET MAXIMALE POWER.
Met hogedrukreinigers uit deze serie bent u altijd zeker van een optimaal
reinigingsresultaat en dat zonder stopcontact.

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

van € 6.229,voor

€ 5.499,-*
Benzine aangedreven
koudwater hogedrukreiniger
HD 9/23 De *EU
Bestelnr. 1.187-907.0

Motortype : Yanmar L100 N/Diesel
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* e
 rgonomische handgreep
Afgebeelde Cage en haspel zijn
optioneel verkrijgbaar.
Cage Frame Artikel nr.: 2.637-007.0
Haspel Artikel nr.: 2.110-004.0

Uw machine het hele jaar door in top conditie?
Dat kan dankzij de Kärcher Maintain Servicepakketten.
Vraag ernaar bij uw Official Kärcher dealer.
(1)
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| 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 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

u
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STATIONAIRE KOUDWATER
HOGEDRUKREINIGERS

voor

€ 749,-*

Exclusief
toebehoren
hogedrukpistool/
hogedrukslang

Stationaire koudwater
hogedrukreiniger HD 6/15 M St
Bestelnr. 1.150-950.0

 troomsoort : 230 V-1~
S
Wateropbrengst : 560 l/u
Werkdruk : 150 bar
Automatische drukontlasting en tot 20 procent
energiezuiniger
Axiaalpomp met 3 geharde keramische plunjers
Pompeenheid in robuust kunststoffen chassis met 3-punts
montagesteun voor wandbevestiging
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

ZOWEL BETROUWBAAR EN DUURZAAM ALS EENVOUDIG EN COMPACT.
Of u ze nu wilt gebruiken als geïntegreerde hogedrukpomp of als eenvoudig en
compact stationair apparaat: onze pompeenheid uit de modulaire HD-middenklasse
maakt indruk door zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid. Door het robuuste
kunststoffen chassis wordt de eenheid ook bij zwaardere omstandigheden goed
beschermd.

van € 825,u

14
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DE ROBUUSTE
CAGE-VERSIES
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 beperkt tot een minimum.

van € 1.699,u

voor

€

1.499,-*

voor

€ 2.549,-*

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 8/18-4 M Cage

Koudwater
hogedrukreiniger
HD 10/25-4 Cage Plus *EU-I

Bestelnr. 1.524-981.0

Bestelnr. 1.353-902.0

 troomsoort : 3 Ph / 400 V
S
Wateropbrengst : 760 l/u
Werkdruk : 30 - 180 bar
Easy!Force pistool
Automatische drukontlasting en
tot 20 procent energiezuiniger
Tijdelijk GRATIS* 
ergonomische handgreep
16

van € 2.755,u

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

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

 troomsoort : 400 V
S
Wateropbrengst : 1.000 l/u
Werkdruk : 250 bar
Extreem robuust
Uitgerust met EASY!Force Advanced
hogedrukpistool met volledig keramisch
ventiel voor lange levensduur
Inclusief vuilfrees
Tijdelijk GRATIS* e
 rgonomische handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

NIEUW
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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.

EFFICIËNT MET HOGE DRUK, NOG
EFFICIËNTER MET WARM WATER
WAAROM KIEZEN VOOR EEN WARMWATER HOGEDRUKREINIGER ?
ZACHT VOOR
OPPERVLAKKEN

Veilig voor oppervlakken

MINDER
BACTERIËN

Kiemverlagende werking

BETER
RESULTAAT

Kwetsbare oppervlakken worden ontzien en
bij een lage werkdruk wordt een vergelijk
baar reinigingseffect bereikt.
Na de reiniging met warm water kan een
duidelijke kiemverlaging worden aangetoond.
Voor veel hygiëne-eisen is deze zonder
desinfectiemiddel bereikte kiemverlaging
ruim voldoende.

MINDER
REINIGINGSMIDDEL

TIJDWINST

Vetten, olie, harsen en dergelijke kunnen in de
meeste gevallen al met warm water worden
opgelost, waardoor veel minder of helemaal
geen reinigingsmiddel gebruikt hoeft te
worden. Dat ontziet het milieu en bespaart
kosten en hulpbronnen.

Kortere werktijd

Warm water leidt tot een wezenlijk snellere
vuiloplossing en daarmee tot een duidelijke
tijdsbesparing die kan oplopen tot 35 procent.
Daardoor kunnen veel reinigingstaken voordelig
en rendabel worden uitgevoerd.

Beter reinigingsresultaat

Door warm water ontbinden en emulgeren
zelfs gestolde olie en vet aanzienlijk beter,
waardoor ze met speels gemak kunnen
worden verwijderd. In de levensmiddelen
sector kunnen dankzij warm water vetten
bijzonder doeltreffend worden opgelost.

Lager verbruik van reinigingsmiddelen

KORTERE
DROOGTIJD

Kortere droogtijd

Oppervlakken die met warm water worden
gereinigd, drogen door de warmte sneller op en
kunnen daardoor sneller verder bewerkt worden.

Kärcher is door het onafhankelijk Europees verbond “European Cleaning Machines
Association” gecertificeerd als ’s werelds eerste aanbieder van warmwater hogedrukreinigers
wat betreft efficiëntie en naleving van de emissievereisten.
Dit garandeert: zeer efficiënte branders - minder brandstofverbruik - lage uitstoot
18

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

1

Warmwater hogedrukreiniger
HDS 13/20 De Tr1
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* e
 rgonomische handgreep
Vraag naar de configuratiemogelijkheden

(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 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

u
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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

van € 3.295,voor

€

Uw machine het hele jaar door in top conditie?
Dat kan dankzij de Kärcher Maintain Servicepakketten.
Vraag ernaar bij uw Official Kärcher dealer.
20

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

2.899,-*

van € 3.805,voor

€

3.379,-*

van € 4.015,voor

€ 3.599,-*

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

 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* e
 rgonomische
handgreep

 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* e
 rgonomische
handgreep

 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* e
 rgonomische
handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

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.

LEVENSDUUR

VOLLEDIG
KERAMISCHE KLEP

van € 4.629,voor

€

Uw machine het hele jaar door in top conditie?
Dat kan dankzij de Kärcher Maintain Servicepakketten.
Vraag ernaar bij uw Official Kärcher dealer.
22

4.149,-*

van € 4.995,voor

€ 4.429,-*

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* e
 rgonomische handgreep

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

 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* e
 rgonomische handgreep

Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.
( )
* Kijk voor de uitvoerige actievoorwaarden op www.karcher.nl/nl/voorjaar2019

u
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VRAAG UW OFFICIAL KÄRCHER DEALER NAAR ONZE
ORIGINELE TOEBEHOREN VOOR HOGEDRUKREINIGERS.
Met originele toebehoren en reinigingsmiddelen van Kärcher kunnen hogedrukreinigers voor
nog meer toepassingen worden ingezet: van reiniging en onderhoud van bouwmachines tot de
renovatie van gevels en vloeren. Om altijd te blijven voldoen aan uw hoge eisen, ontwikkelen
wij onze toebehoren voortdurend. Dit resulteert in innovatieve producten, die de gebruiker bij
de dagelijkse reinigingswerkzaamheden ondersteunen.

excl. BTW

Ergonomische
handgreep
voor spuitlans

ADVIESPRIJS

Lans 2050 mm

ADVIESPRIJS

€ 43,00

€ 157,50

€ 24,50

Bestelnr. 4.112-021.0

€ 133,25
excl. BTW

excl. BTW

Slang koppeling
Bestelnr. 4.111-037.0

ADVIESPRIJS

€ 33,75

ADVIESPRIJS

€ 17,00
excl. BTW

EASY!Forcehogedrukpistool
Bestelnr. 4.118-005.0

Quick connect
750 tot 1100 liter
Bestelnr. 4.118-008.0

tot 750 liter
Bestelnr. 4.118-007.0

excl. BTW

excl. BTW

ADVIESPRIJS

€ 73,50

Bestelnr. 4.321-380.0

excl. BTW

ADVIESPRIJS

ADVIESPRIJS

ADVIESPRIJS

€ 90,00
excl. BTW

Nozzlehouder
EASY!Lock
Bestelnr. 4.111-033.0

Draaikoppeling
EASY!force
Bestelnr. 4.112-011.0

ADVIESPRIJS

€ 37,50

Quick connect stift
Bestelnr. 2.115-001.0

excl. BTW

ADVIESPRIJS

€ 26,50
excl. BTW

ADVIESPRIJS

€ 54,50
excl. BTW

ADVIESPRIJS

€ 88,50

Lans 600 mm
Bestelnr. 4.112-007.0

excl. BTW

Adapter M 22x1,5 /
EASY!Lock
Bestelnr. 4.111-030.0

Draaikoppeling
EASY!force /
M22x1,8
Bestelnr. 4.111-046.0

ADVIESPRIJS

€ 26,50
excl. BTW

ADVIESPRIJS

€ 101,50
excl. BTW

Adapter EASY!Lock /
M22x1,5
Bestelnr. 4.111-034.0

Roterende
wasborstel
Bestelnr. 4.113-004.0

Schuimlans met
tank tot 800 liter
Bestelnr. 4.112-054.0

Schuimlans met
tank tot 2500 liter
Bestelnr. 4.112-055.0

ADVIESPRIJS

€ 9,75
excl. BTW

PressurePro
Systempflege
Advance 1 RM 110
Bestelnr. 6.295-625.0

ADVIESPRIJS

€ 15,25
excl. BTW

PressurePro
Systempflege
Advance 2 RM 111
Bestelnr. 6.295-629.0

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.

( )

0318-514705 | edgar@doornenbalbv.nl

Actieperiode van 15 maart t/m 30 juni 2019.

Artikelnummer 9.724-320.0

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.nl

