OPLOSSINGEN VOOR EEN
STOFVRIJE EN VEILIGE
WERKOMGEVING !
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ONTDEK
ZE HIER !
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STOF
MAAKT
ZIEK.
Onze longen zijn gewoonweg niet
gemaakt voor fijnstof. Al helemaal
niet voor grote hoeveelheden.
En die zijn zeer gevaarlijk.
Daarom staan chronische long
aandoeningen op de derde plaats
in de ziektestatistieken. De kosten
voor behandeling bedragen vele
miljarden euro's. Hoeveel is je
gezondheid je waard?
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WELKE STOF
ADEM JE IN ?
KWARTS- EN ASBESTSTOF
zijn zeer gevaarlijk en kunnen kanker veroorzaken.

TOXISCH OF KANKER
VERWEKKEND STOF
van lood, cadmium, vanadium of mangaan is niet alleen
schadelijk voor de longen, maar ook voor andere organen
zoals de lever of de milt. Dit soort stof ontstaat onder andere
bij het lassen.

HOUTSTOF
(bijvoorbeeld van eiken en
beuken) kan bij langdurige
blootstelling neuskanker
veroorzaken.

ALLERGEEN STOF

FIBRINOGEEN STOF

is meestal van plantaardige of dierlijke
oorsprong en treedt bijvoorbeeld op bij
reinigingswerkzaamheden aan of in
gebouwen die verontreinigd zijn met
vogelpoep. Ook schimmels en micro
organismen kunnen allergieën veroorzaken.

leidt tot littekenvorming en na veelvuldige
inwerking gedurende lange tijd tot een
voortschrijdende verandering van het
longweefsel. Door kwarts en asbest
veroorzaakte stoflongen behoren tot de
meest voorkomende erkende beroepsziekten.

EEN AANTAL OPLOSSINGEN OP EEN RIJ
Kärcher biedt tal van innovatieve oplossingen tegen fijnstof waaronder:

Veiligheidsstofzuigers

Veeg-/zuigmachines

Schrob-/zuigmachines
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normaal €
voor

122,50

€ 115,-*
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Stofzuiger T 7 Classic
Bestelnr. 1.527-181.0

 ankinhoud : 7,5 l
T
Luchtverplaatsing : 40 l/s
Vacuüm : 235 / 23,5 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 850 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 3,5 kg
Laag geluidsniveau
Grote zuigkracht

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

STOFZUIGERS VOOR
PROFESSIONELE
ONDERHOUDSREINIGING

normaal €

255,-

voor

normaal €
67 dB(A)

€ 229,-

*

355,-

voor

€ 315,-*

Stofzuiger T 10/1 eco!efficiency

Stofzuiger T 12/1 Edition

Bestelnr. 1.527-413.0

Bestelnr. 1.355-133.0

 ankinhoud : 10 l
T
Luchtverplaatsing : 43 l/s
Vacuüm : 230 / 23 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 750 W
Kabellengte : 12 m
Gewicht : 5,9 kg
Lager stroomverbruik
Bijzonder stil
Snel de kabel vervangen dankzij
insteekbaar netsnoer

 ankinhoud : 12 l
T
Luchtverplaatsing : 53 l/s
Vacuüm : 240 / 24 mbar / kPa
Nominaal ingangsvermogen : 800 W
Kabellengte : 12 m
Gewicht : 6,4 kg
Bijzonder stil

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

ONAFHANKELIJK EN STIL
Heel veel omgevingen vragen om slimme, intelligente oplossingen.
Bijvoorbeeld een aanzienlijk lager geluidsniveau, eenvoudiger en
sneller van kabel wisselen en bergruimte voor toebehoren in de
zuiger. Kärcher stofzuigers hebben precies de eigenschappen die
professionele gebruikers, zoals schoonmaakbedrijven en
schoonmakers in hotels of de detailhandel, nodig hebben.
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STOF-/WATERZUIGERS
UIT DE AP-KLASSE
VOORKOMEN IS ALTIJD DE BESTE BESCHERMING.
Onze stof-/waterzuigers uit onze AP-Klasse zijn sterke
allrounders voor vloeibaar of vochtig vuil tot middelfijn stof.
De ideale stof-/waterzuiger voor in de garage !

normaal €
voor

€ 375,-*

399,-

Stof-/waterzuiger NT 30/1 Ap L
Bestelnr. 1.148-221.0

 ankinhoud : 30 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 11,8 kg
Inclusief toebehoren
Halfautomatische filterreiniging

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

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

NIEUW
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STOF-/WATERZUIGERS
UIT DE TACT-KLASSE
Onze stof-/waterzuigers uit de Tact-klasse zijn ontwikkeld voor grote
hoeveelheden fijn stof - voor werken met en zonder elektrisch
gereedschap.

normaal €
voor

€ 495,-*
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509,-

Stof-/waterzuiger NT 30/1 Tact L
Bestelnr. 1.148-201.0

Tankinhoud
Tankinhoud : 30 l
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Luchtverplaatsing
Automatische filterreiniging Tact²
Automatische
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Vacuüm
Max. vermogen : 1380 W
Max.
Kabellengte : 7,5 m
Kabellengte
Gewicht : 13,9 kg
Gewicht
Inclusief toebehoren
Inclusief
PES vlakfilter
PES

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

Standaard Tact serie (NT 30/1 en
NT 40/1) hebben TNO certificaat

normaal €

Uitneembaar
filterhuis

669,-

voor

€ 625,-

*

normaal €

745,-

voor

€ 699,-*

Stof-/waterzuiger NT 40/1 Tact Te L

Stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L

Bestelnr. 1.148-311.0

Bestelnr. 1.148-411.0

 ankinhoud : 40 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 14,4 kg
Inclusief toebehoren
P
 ES-vlakfilter
Voorbereiding voor antistatisch systeem
Duwbeugel optioneel
Stopcontact voor apparatuur (automatische
inschakelen)

 ankinhoud : 50 l
T
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 18,3 kg
Inclusief toebehoren
PES-vlakfilter
Afvoerslang (oliebestendig)
Voorbereiding voor antistatisch systeem
Verstelbare duwbeugel
Stopcontact voor apparatuur (automatische inschakelen)

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

Alle Te versies zijn voorzien van een stopcontact
voor apparatuur (automatische inschakelen)

9

PROFESSIONAL | NAJAAR 2019 | STOF-/WATERZUIGERS

VEILIGHEIDSSTOFZUIGERS
DE IDEALE PARTNER TEGEN
FIJNSTOF (M KLASSE) !
VEILIGHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU.
Onze veiligheidsstofzuigers hebben een gegarandeerde stofretentie
van 99,995% en verwijderen dankzij de nieuwe dubbele filtering
ook probleemloos grote hoeveelheden stof.
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normaal €

819,-

NIEUW

voor

€ 775,-*

Bestelnr. 1.148-235.0

 tofklasse M
S
Tankinhoud : 30 l
Luchtverplaatsing : 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 14,2 kg
Compleet antistatisch systeem,
inclusief geleidende toebehoren
S
 topcontact met automatisch starten
voor elektrisch gereedschap
Filtratie van koellucht
Gegarandeerde filtratie-efficiëntie
van 99,9 %
Voorzien van PES vlakfilter

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

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

Stof-/waterzuiger
NT 30/1 Tact Te M
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STOF-/
WATERZUIGER
OEPS FOUTJE !
Naast stof zijn de Kärcher stof-/
waterzuigers ook perfect te
gebruiken voor het opzuigen van
vloeistoffen waaronder water.
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DE KRACHTIG ZUIGENDE
STANDAARDKLASSE
ROBUUST, BETAALBAAR, FLEXIBEL.
De vuil en water opzuigende stof-/ waterzuigers uit de
standaardklasse zijn mobiele, krachtige instapmodellen
voor het reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.

SPECIALE PRIJS

€ 209,-*
Stof-/waterzuiger
NT 27/1
 ankinhoud : 27 l
T
Luchtverplaatsing : 67 l/s
Vacuüm : 200/20 mbar / kPa
Max. vermogen : 1380 W
Kabellengte : 7,5 m
Gewicht : 7,5 kg
Met patronen- en natfilter
Kunststoffen reservoir
Houder voor toebehoren en
kabelhaak

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

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

Bestelnr. 1.428-500.0
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KRACHTIGE
STOF-/WATERZUIGERS
MET TWEE MOTOREN
ZUIGKRACHT MET UITHOUDINGSVERMOGEN.
Dankzij de twee krachtige zuigturbines zijn dit echte
krachtpatsers. Het model met kantelbaar onderstel is
vooral geschikt voor de verwijdering van vloeistoffen
en grof vuil bij industriële toepassingen.
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normaal €

1.439,-

voor

€ 1.275,-*
Stof-/waterzuiger
NT 75/2 AP Me Tc
Bestelnr. 1.667-292.0

 ankinhoud : 75 l
T
2-voudige luchtverplaatsing : 2 x 74 l/s
Automatische filterreiniging
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 2760 W
Kabellengte : 10 m
Gewicht : 26,5 kg
Inclusief toebehoren
Houder voor toebehoren/zuigslang
Kantelbaar onderstel

1.489,-

voor

€ 1.369,-*
Stof-/waterzuiger
NT 65/2 Tact² Tc
Bestelnr. 1.667-287.0

 ankinhoud : 65 l
T
2-voudige luchtverplaatsing : 2 x 74 l/s
Automatische filterreiniging Tact²
Vacuüm : 254 / 25,4 mbar / kPa
Max. vermogen : 2760 W
Kabellengte : 10 m
Gewicht : 26,5 kg
Inclusief toebehoren
Houder voor toebehoren/zuigslang
Kantelbaar onderstel
Vochtbestendig PES-filter

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

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

normaal €
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TAPIJT-/BEKLEDINGS
REINIGER

normaal €
voor

€ 715,-*

755,-

Tapijt-/bekledingsreiniger Puzzi 10/1 edition
Bestelnr. 1.100-131.0

 e ideale reinigingsoplossing voor alle soorten textiel oppervlakken
D
Max. oppervlakteprestatie : 20-25 m2/u
Vacuüm : 220/22 mbar/kPa
Schoon-/vuilwaterreservoir : 10/9 l
Gewicht : 10,7 kg
Inclusief 3 doosjes iCapsol tabs, plintenzuigmond en bekledingszuigmond
Afneembaar vuilwaterreservoir
Snelwisselsysteem voor toebehoren

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

VOOR PERFECT ONDERHOUDEN TAPIJT EN BEKLEDING.
Het reinigen van tapijten, bekledingen en autostoelen tot diep in de
vezels gaat snel en efficiënt met onze tapijt-/bekledingsreiniger.
Grote voordeel is dat alles weer snel droog is en vezeldiep
schoon is.
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LICHT EN EENVOUDIG
VOOR SNEL GEBRUIK
De KM 70/20 C is de ideale oplossing
voor het vegen van kleine oppervlakken
binnen en buiten. De machine veegt
effectiever dan een bezem – en dankzij
de gecontroleerde luchtgeleiding
en het geïntegreerde stoffilter
vrijwel stofvrij.
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| Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

normaal €

779,-

voor

€ 729,-*

Handgeleide veegmachine KM 70/20 C
Bestelnr. 1.517-106.0

 erkbreedte : 700 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 2.800 m²/u
Vuilreservoir : 42 l
Aandrijving van hoofdbezem door beide wielen
Duwbeugel 3-voudig verstelbaar
Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar
Voorzien van fijnstoffilter

EFFICIËNTE VEEG-/
ZUIGMACHINES VOOR
EEN SCHONE EN VEILIGE
WERKOMGEVING
MAATREGELEN VOOR STOFREDUCTIE BIJ HET VEGEN.
Als u wilt dat er minder stof opdwarrelt, kunt u de zijbezem
optrekken. Ook met langzamer rijden bereik je vaak een goed
resultaat. Kärcher veegmachines zijn standaard of optioneel
uitgerust met speciale oplossingen om het opdwarrelen van stof
te voorkomen of te verminderen. Op veel van onze veegmachines
kunnen hiervoor de aanbouwsets watersproeisysteem of afdekking
van de zijbezem gemonteerd worden.
GRATIS DEMO

www.karcher.nl/nl/demo

normaal €
voor

3.976,-

€ 3.550,-*

Handgeleide veegmachine KM 75/40 W Bp
Bestelnr. 1.049-206.0

 erkbreedte : 750 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 3.375 m²/u
Vuilreservoir : 40 l
Vuilreservoir met trolleygreep
Walsborstel vervangen zonder gereedschap
Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen
Inclusief accu pakket (art.nr. 9.511-135.0)

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

Alle filters in onze veegmachines
voldoen aan stofklasse M
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UW COMFORTABELE OPSTAP
NAAR DE ZITKLASSE
OMDAT RIJDEN GEWOON LEUKER IS DAN ACHTER DE MACHINE AANLOPEN.
En omdat het schoonmaken door de hogere productiviteit sneller gedaan is.
De KM 85/50 R maakt indruk door zijn compacte constructie en daardoor grote
wendbaarheid. U kunt met de machine goed reinigen waar de ruimte beperkt is.
Het krachtige filtersysteem in combinatie met het juiste filter zorgen voor een
optimale stofreductie.

normaal €
voor

www.karcher.nl/nl/demo

9.249,-

€ 8.799,-*

Veeg-/zuigmachine KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Bestelnr. 1.351-128.0

 erkbreedte : 1.085 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 6.510 m²/u
Vuilreservoir : 50 l
Aandrijving : gelijkstroommotor
Uitwijkende zijbezem
Stofklasse : M
Inclusief extra zijbezem
Inclusief batterij pakket met lader
Toch liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

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

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

GRATIS DEMO
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normaal €

3.489,-

voor

€ 3.149,-*

Schrob-/zuigmachine
BD 38/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-430.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 380/480 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 1.520 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 12/12 l
Met discborstel (voor gladde vloeren)
Eco!efficiency-stand

22

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

COMPACTE SCHROB-/
ZUIGMACHINES

normaal €

3.819,-

voor

€ 3.549,-*

Schrob-/zuigmachine
BR 35/12 C Bp Pack
Bestelnr. 1.783-450.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 350/450 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 1.400 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 12/12 l
E
 co!efficiency-stand
Stuurstang in hoogte verstelbaar
Inclusief voorveeg functie
T
 och liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

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

UITERMATE GESCHIKT VOOR HET SNEL EN GRONDIG
REINIGEN VAN KLEINERE OPPERVLAKKEN.
Een schone en veilige vloer, dat is wat een schrob-/zuigmachine
voor u kan betekenen. Hij is ideaal voor perfecte reiniging en
onderhoud van harde en elastische oppervlakken. Van basis
reiniging tot onderhoudsverzorging.
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COMPACT EN WENDBAAR VOOR
MIDDELGROTE OPPERVLAKKEN
Deze schrob-/zuigmachines zijn door de compacte afmetingen verbazing
wekkend wendbaar en bieden een uitstekend zicht op het te reinigen
oppervlak. Daarnaast zijn ze buitengewoon eenvoudig te bedienen.
GRATIS DEMO

normaal €
voor

www.karcher.nl/nl/demo

3.375,-

€ 2.850,-*
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Schrob-/zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp
Bestelnr. 1.515-400.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 430/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 1.720 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 25/25 l
Accu-aandrijving
Twee-tank systeem
Efficiënte 1-schijfstechniek
Inclusief accu pakket (art.nr. 9.724-318.0) en zuigbalk recht (art.nr. 4.777-401.0)

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

voor

3.745,-

€ 3.150,-*

Schrob-/zuigmachine BD 50/50 C Classic Bp
Bestelnr. 1.127-001.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 510/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 2.040 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 50/50 l
Accu-aandrijving
Inclusief accu pakket (art.nr. 9.724-318.0)
en zuigbalk recht (art.nr. 4.777-401.0)
Toch liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

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

normaal €
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COMPACT EN
UITERST WENDBAAR
Het voordelige instapmodel in de wereld van de zitschrob-/zuigmachines
wordt aangedreven door een krachtige 105-Ah accu. De machine heeft
een smal en compact formaat en is daardoor zeer wendbaar. De met een
discborstel uitgeruste machine is eenvoudig te manoeuvreren en te
vervoeren, past in een lift en biedt veel slimme en nuttige details.
GRATIS DEMO

normaal €
voor

www.karcher.nl/nl/demo

9.085,-

€ 8.550,-*
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Schrob-/zuigmachine BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
Bestelnr. 1.161-073.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 510/850 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 2.800 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 70/75 l
Accu-aandrijving
Inclusief zuigbalk en Kärcher Fleet
Inclusief accu pakket
T
 och liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

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

ECONOMISCH EN DOORDACHT
TOT IN DE DETAILS

prijs op
aanvraag

Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Dose R 75
Bestelnr. 2.246-005.0

 erkbreedte borstels/zuigen : 750/940 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 5.000 m2/u
Schoon/vuilwatertank : 150/150 l
Kärcher Fleet
Toch liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

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

De B 150 R is de perfecte zitschrob-/zuigmachine voor middelgrote oppervlakken
van 2500 tot 6000 m². Zeer compact met goed zicht rondom voor de reiniging van
binnenruimten. Daarnaast biedt de machine maximaal comfort: automatisch laten
zakken van borstelkop en zuigbalk, grote kleurendisplay, automatisch aanpassen
van borsteldruk en instelbare reinigingsmodi. Het sleutelsysteem KIK en de
kleurcodering van de bedieningselementen maken de bediening zeer eenvoudig.
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UW STERKE INSTAP IN
DE INDUSTRIEKLASSE
Het instapmodel onder de
industriële veegmachines is de
KM 120/250 R Classic. Deze
machine doet qua reinigings
prestaties, robuustheid, betrouw
baarheid en eenvoudige bediening
niets onder voor zijn grote broers.
De KM 120/250 R Classic is
ontwikkeld voor gebruik in de
zware industrie zoals gieterijen en
metaalbewerking, en voor de
logistiek. U heeft de keuze uit
verschillende aandrijvingen: diesel,
LPG of emissievrije accu’s.

prijs op
aanvraag
Veeg-/zuigmachine
KM 120/250 R Bp Classic
Bestelnr. 1.186-002.0

 erkbreedte : 1.200 mm
W
Oppervlakteprestatie : max. 7.200 m2/u
Vuilreservoir : 250 l
Aandrijving : gelijkstroommotor
Ook leverbaar als LPG of diesel variant
Toch liever Leasen ? Vraag naar onze scherpe tarieven.

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.
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Actieperiode van 15 september t/m 31 december 2019.

Artikelnummer 9.511-429.0

Meer informatie over onze producten op
www.karcher.nl

