
PROFESSIONAL | MAATALOUS - RAKENNUS - KULJETUS

Syyskampanjassa koneet ja varusteet niin rautaisen ammattilaisen kuin myös vaativan harrastajan 
tarpeisiin. Rajoitettu erä huippulaadukkaita Kärcher Professional – tuotteita tarjoushintaan. 
Kysy lisää lähimmältä Kärcher-ammattituotteiden jälleenmyyjältä.

SYYSKAMPANJA

Ainutlaatuinen 

nordic
kampanja



HD 5/12 C
Kylmävesipesuri
1.520-900.0

Kompakti ammattipesuri on helppo 
kuljettaa ja mukava käyttää. Käy-
tettävissä sekä pysty- että vaa-
ka-asennossa. Messinkipumppu, 
automaattinen paineenalennin ja 
säilytyspaikat varusteille.

VAAHDOTINPAKETTI EASY!Force

Paketti sisältää: 
1 x RM 838 käyttövalmis vaahtopesuaine 3 l (6.295-979.0)
1 x Vaahdotin Basic, valitse oikea vaahdotin painepesurin  
vesimäärän mukaan

Jos käytössäsi on vanha pesukahva, käytä adapteria nro. 3
Tuotenro: 4.111-031.0

NT 22/1 Ap Te L
Märkä-kuivaimuri
1.378-610.0

Kompakti ja tehokas märkä-kui-
vaimuri ammattikäyttöön. Kevyt 
imuri on helppo kuljettaa mukana. 
Puoliautomaattinen suodattimen 
ravistus. Varustettu sähkötyökalu-
liitännällä.

HDS 10/20 -4 M
Kuumavesipesuri
1.071-900.0 

Tehokas ja helppokäyttöinen kuumavesipesuri monipuoliseen käyttöön. 
Soveltuu kunnalliselle ja julkiselle sektorille, maatalouteen, teollisuu-
teen, rakennusalalle jne. 

Tarjoukset voimassa 31.12.2018. Hinnat alv 0%

kampanjahinta

79,-

€ 479,- /kpl Kampanjahinta

€ 159,- /kpl

/paketti

Kampanjahinta

€ 2850,-

Kampanjahinta

/kpl

�� Ergonominen EASY!Force -pesukahva
�� 10 m teräskudosvahvistettu kp-letku
�� Lepopaineenalennin
�� Messinkipäätyinen pumppu
�� Jännite 230 V
�� Vesimäärä 500 l/h
�� Työpaine/maks.paine 120/175 bar

�� Liitäntä sähkötyökaluille
�� Puoliautomaattinen suodattimen puh-
distus
�� Pestävä PES-suodatin
�� Moottoriteho 1350 W
�� Ilmamäärä 71 l/s
�� Alipaine 255 mbar
�� Säiliötilavuus 22 l

�� Työpaine 30-200 bar / max.paine 240 bar
�� Vesimäärä 500-1000 l/h
�� Lämpötila maks. 80-155 ºC
�� EASY!Force -pesukahva, Servo Control
�� 10 m korkeapaineletku
�� Liitäntäteho 7,8 kW (poltin 83 kW)
�� Pumpulle ja kierukalle saatavilla 5 vuoden jatkotakuu

Vaahdotin Basic 1
350-600 l/h
4.112-053.0

Vaahdotin Basic 2
700-800 l/h
4.112-054.0

Vaahdotin Basic 3
900-2500 l/h
4.112-055.0



KELIT VIILENEE,
PESUT KUUMENEE!

KUUMAVESIPESURI

HDS 10/20 -4 M

€ 2850,-

Tarjoukset voimassa 31.12.2018. Hinnat alv 0%



Taivutettava suihkuputki
 � Pituus 1050 mm
 � Taivutettava 20° _ 140°
 � Erityisesti vaikeapääsyisten kohtei-
den puhdistamiseen, esim. sadeve-
sikourut, auton pyöränkotelot ja 
alusta
 � Varusteiden kierreliitäntä helppoon 
kiinnitykseen
 � Tuotenro: 4.112-035.0

RM 81 tehopesutiiviste 2,5L
 � Painepesukäyttöön optimoitu pe-
suaine
 � Hyvä lämmönkesto - Sopii käytettä-
väksi kuumavesipesurissa
 � Oivallinen esim. ajoneuvojen ja työ-
koneiden pesuun
 � Tuotenro: 6.295-555.0

Rotojet-turbosuutin
 � Yhdistää pistesuihkun iskuvoiman ja 
viuhkasuuttimen peiton
 � Lujasti pinttyneen lian irrottamiseen
 � Tuotenro: 4.114-019.0 (HD 5/12)

Kysy turbosuuttimia myös muille ko-
neille

Käyttämällä alkuperäisiä, laadukkaita 
Kärcher-varusteita laajennat koneiden 
käyttömahdollisuuksia ja varmistat 
yhteensopivuuden ja toimivuuden. 
Turvalliset ja tehokkaat pesuaineet 
tehostavat puhdistustyötä. Ne ovat 
nimenomaisesti Kärcher-pesureihin ja 
-koneisiin tarkoitettuja. 
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VARUSTEET

NT 22/1 Ap fleece-pölypussit
 � Repeämätön fleece-pölypussi
 � L-pölyluokka
 � Pakkauksessa 5 kpl
 � Tuotenro: 2.889-217.0

NT 22/1 Ap patruunasuodatin
 � Kosteuden kestävä
 � Pestävä
 � Materiaali PES
 � Tuotenro: 2.889-219.0

Pidennä painepesurisi pumpun ja kierukan takuu 5 
vuoteen!
�� Nyt sinulla on mahdollisuus pidentää painepesurisi pumpun ja kieru-
kan takuuaika 5 vuoteen.

�� Ostaessasi painepesurin saat 5v jatkotakuun pumpulle ja kierukalle 
hintaan 49 € alv.0%.

�� Jatkotakuu edellyttää tuotteen rekisteröintiä Kärcher-verkkosivuilla 6 
viikon sisällä ostohetkestä

�� Rekisteröi tuotteesi osoitteessa https://www.kaercher.com/fi/palve-
lut/asiakaspalvelu/takuuehdot/pidennetty-takuu/takuu-pumpul-
le-ja-kierukalle.html

�� Jatkotakuu edellyttää, että käytät kuumavesipesurissasi RM 110 / RM 
111 suoja-ainetta, joka ehkäisee lämmityskierukan korroosiota ja 
kalkkeutumista.

�� Jatkotakuu edellyttää, että painepesuriisi on tehty määräaikaiset 
huollot ennakoivin huoltotoimin.

�� Jatkotakuu koskee kylmävesipesureita HD 10/- ja ylöspäin sekä kuu-
mavesipesureita HDS 8/- ja ylöspäin.


