
Rengöringslösningar för

PROFFSEN
Robusta, hållbara och innovativa 
lösningar för professionell rengöring 
inom transportbranschen.

 
Kampanjperiod 2023 mar-maj. Angivna priser exklusive moms.

KAMPANJ-
ERBJUDANDE   

Innovativa produkter 
för en professionell 

rengöring

NYHETER OCH 
TIPS FÖR 

PROFESSIONELL   
RENGÖRING

FÅR VI GÖRA
ETT BESÖK? 
Pengar att spara  
på förebyggande 

underhåll!

Rek. ord. pris 12.305:- 

9 999:- 
Rek. kampanjpris
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Textilvård / 
Grovdammsugare

Hetvattentvätt 
Superklassen

Hetvattentvätt 
Superklassen

Ytrengörare 
FRV 30

Kompakt skurmaskin Detaljtvätt Grovdammsugare

Åkbar sopmaskin

Tankrengöringssystem

RengöringsmedelHögtryckstvätt trailerManuell  
sopmaskin 

Återvinning av vatten

Lövblås

Systemlösningar för 
fordonstvätt

Högtryckstvätt  
Mellanklassen

Åkbar Skurmaskin Industriell damm- 
sugning/Grov-
dammsugare

Ytrengörare 
FR 30

Sopsugmaskiner

Kompakta 
skurmaskiner

FloorPro                  
Deep Cleaner RM 69

Kompakta 
skurmaskiner

Dammsugare Vattenautomater

RENGÖRINGS- 
LÖSNINGAR
FÖR TRANSPORT  
OCH LOGISTIK.
Logistik handlar om timing och precis koordination. Den nödvändiga rengöringen 
av lagerutrymmen, fordon och kontor får inte störa det dagliga schemat. 
Lösningar som krävs är sådana som hjälper till att utföra detta arbete snabbt och 
effektivt. Här kan Kärcher hjälpta till med högpresterande rengöringssystem, 
expertis och erfarenhet och självklart en utmärkt service.

KÄRCHER KNOW HOW Vi ger svar på 
professionella rengöringsfrågor och 
tipsar om lämplig rengöringsutrustning. 
Läs mer på karcher.se

RENGÖRINGSLÖSNINGAR FÖR FORDON- OCH TRANSPORTBRANSCHEN



DAMMSUGARE

Huvudfilterkorg 2.889-341.0 Huvudfilterkorg av fleecematerial. 

Munstyckset  2.860-116.0 3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste. 

HEPA H14 filter 2.889-293.0 Ökar filterkapaciteten och förbättrar fläktluften. 

Fleecefilterpåse x 10 6.904-084.0 Fleecefilterpåsar i tre lager av slitstarkt material, dammklass M.   (1 påse ingår)

Parkettmunstycke 2.889-196.0 Parkettmunstycke med stor arbetsbredd 360mm. 

Kombimunstycke 6.907-496.0 Omkopplingsbart kombimunstycke (272 mm), plast. DN 35-adapter. 

 Ingår i standardutrustningen.   Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på karcher.se

Tillbehör till T 11/1 Classic HEPA

NÄR 
HYGIENEN 
ÄR EXTRA 
VIKTIG!
Dammsugare med Hepa 14 
Ekonomisk och hygienisk
T 11/1 Classic HEPA - 1.527-199.0

Tack vare standard HEPA 14-filtret med en filtrerings- och sepa-
rationsgrad på 99,995 procent tillfredsställer dammsugaren 
också säkerhetsstandarden på områden där hygienen är extra 
viktig. Filtret behåller även små partiklar som virus, aerosoler 
och bakterier i storleksområdet om bara några få mikrometer 
och är certifierat i enlighet med teststandarden EN 1822/2009.

   ■ Högeffektivt HEPA 14 filter
   ■ Låg vikt, 4,2 kg
   ■ Ljudvolym på endast 61 dB(A)

FLEECEFILTERPÅSEMUNSTYCKSET HEPA H14 FILTERHUVUDFILTERKORG PARKETT ELLER 
KOMBIMUNSTYCKE

Rek. ord. pris 1.990:- 

1 499:- 
Rek. kampanjpris



0C ⁄ 0F

min

Bättre rengöringsresultat
Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och 
fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas.
Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner 
och fetter i livsmedelsindustrin.

Spara tid
Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge en rejäl 
tidsbesparing på upp till 35%. Det innebär att ett stort 
antal rengöringsuppgifter kan utföras effektivt och kost-
nadseffektivt.
 
Mindre kemikalier
Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt 
vatten. Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget 
rengöringsmedel alls. Bra för båden ekonomi och miljön.

HETVATTEN ÄR DEN 
STORA SKILLNADEN

Skanna och läs mer

Fler fördelar med en hetvattentvätt hittar du på www.karcher.se eller genom att skanna QR-koden ovan.

HETVATTENTVÄTT

Miljövänlig, ekonomisk  
och kraftfull!
HDS 12/18 -4S - 1.071-914.0

Trefas hetvattentvätt med 10m slang och med det unika  
ECO-läget som sparar förbrukningskostnader och skonar  
miljön. Utrustad med EASY!Force och EASY!Lock.

   ■ Vattenkpc 600–1200 l/tim
   ■ Arbetstryck 30–180 bar
   ■ 10 m högtryckslang

Rek. ord. pris 65.912:- 

52 999:- 
Rek. kampanjpris

Användarvänlig  
och kompakt 
HDS 8/18 CX - 1.174-906.0

Trefas med 4-polig, vattenkyld elmotor, 15 meter 
slang på vinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, 
integrerade tankar och servo kontroll för kontinuer-
lig reglering av tryck/vattenflöde. Utrustad med 
EASY!Force och EASY!Lock.

   ■ Ekonomisk och användarvänlig
   ■ Vattenkpc. 300-800 l/tim.
   ■ Arbetstryck 30-180 bar
   ■ 15 m högtryckslang 

Rek. ord. pris 48.500:- 

36 999:- 
Rek. kampanjpris

230v - Perfekt för de 
mindre jobben! 
HDS 5/15 UX - 1.064-913.0

Upprättstående enfastvätt på 230 V!  
Ergonomiskt utformat handtag och stora 
hjul för att enkelt kunna förflyttas. 
Utrustad med EASY!Force och 
EASY!Lock.

   ■ Innovativ upprättstående design
   ■ Integrerad slangvinda
   ■ Vattenkpc. 450 l/tim.
   ■ Arbetstryck 150 bar
   ■ 15 m högtryckslang 

Rek. ord. pris 28.248:- 

21 999:- 
Rek. kampanjpris

Rätt tillbehör för alla användningsområden
Flexibelt, praktiskt och noggrant. Vår systemlösning omfattar bl.a. borstar, teleskoprör, tillbe-
hör och adaptrar och möjliggör en flexibel användning av olika rengöringstyper för olika 
rengöringsuppgifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt vattentryck eller för 
dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solcellssystem och golv har aldrig varit mer 
flexibel, bekväm och grundlig på ställen som tidigare var både svåra och kostsamma att 
komma åt.

Scanna QR-koden ovan eller klicka dig in på karcher.se/fasadrengoring för mer information.

Skanna och läs mer

Systemlösning för fasad-, glas-, solcells- 
system och golvrengöring.
Flexibelt, praktiskt och noggrant. Vår systemlös-
ning omfattar bl.a. borstar, teleskoprör, tillbehör 
och adaptrar och möjliggör en flexibel användning 
av olika rengöringstyper för olika rengöringsupp-
gifter. Oavsett om det är med lågt, medelhögt 
eller högt vattentryck eller för dammsugning: ren-
göringen av fasader, glasytor, solcellssystem och 
golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och 
grundlig på ställen som tidigare var både svåra 
och kostsamma att komma åt.

RENGÖRINGSLÖSNINGAR



Kraften är med dig! Låt bara en enda sak komma mellan dig och 
arbetsuppgiften: vårt EASY!Force-spolhandtag. Det gör det så 
mycket enklare att använda högtryck. Det revolutionerande 
användarkonceptet bakom EASY!Force-spolhandtag utnyttjar hög-
trycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att 
hålla emot spolhandtaget till noll. Absolut noll. Handtaget är fram- 
taget för att ge en mindre ansträngande, ergonomisk och stressfri 
användning. Samtliga Kärchers professionella högtryckstvättar är 
numera utrustade med EASY!Force-spolhandtag som standard

KÄRCHER EASY!Force

Med vår EASY!Force spolhandtag 
har vi definierat en ny dimension 
inom ergonomin för högtryckstvätt. 
Vår patenterade EASY!Force spol-
handtag avlastar både leder och 
muskler märkbart.

ÖVERLÄGSEN 
ERGONOMI ÄR 
STANDARD!

EASY!Force 
Standardutrustning  

på alla professionella  

högtryckstvättar!



HÖGTRYCKSTVÄTT

MÅNGSIDIG,
KOMPAKT OCH
KRAFTFULL
Högtryckstvätt 
HD 5/15 CX - 1.520-935.0

En kompakt och kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, 
verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Maskinen 
är bl.a. utrustad med EASY!Force och EASY!Lock samt med 
en praktisk alangvinda med 15 m högtrycksslang.

   ■ Vattenkapacitet 500 l/tim.
   ■ Arbetstryck 150 bar (maxtryck 200 bar)
   ■ 15 m högtryckslang
   ■ Smart förvaring av tillbehör
   ■ EASY!Force spolhandtag
   ■ Integrerad slangvinda
   ■ Enfas

Rek. ord. pris 10.165:- 

7 999:- 
Rek. kampanjpris

10 min till perfektion!
Skummunstycket Basic ger optimal effekt 
med Kärchers högtryckstvättar. Använd det 
med skumrengörare RM 838 VehiclePro så 
sänks förbrukningen av rengöringsmedel 
med upp till 50 % samtidigt som det skapar 
skum med enastående kvalitet.

Basic 1 - 4.112-053.0 (250-600 l/tim)
Basic 2 - 4.112-054.0 (700-800 l/tim)
Basic 3 - 4.112-055.0 (900-2500 l/tim)

Ytrengörare Easy Lock 
Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med 
stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 
600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps 
separat. Direkt kompatibel med spolrör som 
har EasyLock, har du M18 gänga behövs 
adapter 4111-0350 emellan.

Ytrengörare Easy Lock - 2.111-016.0 

Fler varianter hittar du på hemsidan.

Kraven på ett rengöringsmedel. 
Dagens rengöringsmedel måste uppfylla en 
mängd olika krav. De måste fungera bra mot 
smuts, vara  effektiva och inte utgöra några 
risker för användare eller miljö. Under 40 år 
har Kärcher utvecklat sina rengöringsmedel 
med fokus på hälsa, miljö och ekonomi. Läs 
mer om vårt hållbarhetsarbete på vår hem-
sida.

Snabb, enkel och effektiv rengöring
Du är väl förberedd för det dagliga 
underhållet med våra kall- och varm-
vatten högtryckstvättar. Tillsammans 
med rätt tillbehör och rengöringsme-
del ger våra maskiner den effektivitet 
och tillförlitlighet du behöver för ett 
professionellt underhåll. Dessutom 
sparar du dyrbar arbetstid och pengar.

Kärchers expertis ger användbara 
svar, tips och instruktioner för olika 
frågor kring rengöring samt rätt ren-
göringsmaskiner, rengöringsmedel och 
tillbehör för rengöring och underhåll 
för just din bransch. Scanna ovan-
stående QR-kod eller gå in på vår 
hemsida för att läsa mer.

Skanna och läs mer

RENGÖRINGSLÖSNINGAR

Maskinerna på bilderna ovan kan vara av annan modell än kampanjprodukt.



ÄNNU MER  
RENGÖRING:  
KÄRCHER  
ORIGINAL  
TILLBEHÖR

Avhärdare för hetvattentvätt  
RM 110 förhindrar kalkavlag-
ringar upp till 150°C i 
värmeslingor. Med kontinuerlig 
användning av RM 110 säker-
ställer du en problemfri drift.
 
6.295-331.0 (1 L)

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel utökar 
användningsområdet för högtryckstvätten – från ren-
göring och underhåll av entreprenadmaskiner och 
arbetsförberedelser till restaurering av fasader och 
golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör för att kunna 
möta dina höga krav vid varje given tidpunkt. Resulta-
tet är innovativa produkter som hjälper dig optimalt i 
dina dagliga städuppgifter.

1 2 4 5 6 7 83

1 2 3 4 5 6 7 8 Skumpåläggare DUO Advanced
DUO Advanced 1 skumlans har 
en två liters behållare för 
rengöringsmedel och direktväx-
ling till högtrycksrengöring. Välj 
skumläggare efter vilket flöde 
din tvätt har.

4.112-067.0  (400-600 l/tim)
4.112-068.0  (700-800 l/tim)
4.112-069.0  (900-2500 l/tim)

LED arbetsbelysning 
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för 
direkt montering på spolröret 
till EASY!Force högtrycksspol-
handtaget. Bättre sikt i ogynn-
samma ljusförhållanden i upp 
till 5 arbetstimmar. 

2.680-002.0

Effektiv ytrengöring 
Ytrengörare FRV 30 ME suger 
automatiskt upp smutsvattnet 
för effektiv ocg grundlig 
rengöring. Max. 250 bar, 1000 
l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang.
Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0

Rörrensningsslang EASY!Force
Innehåller rörrengöringsslang 
som är tryckbeständig upp till 
250 bar. (20 m) och rotojetmun-
stycke 800–1000 L. Obs! Mun-
stycket anpassas till maskinens 
storlek.

6.110-008.0  Rörrensslang 20m
5.763-015.0  Munstycke (1-fas)  
5.763-016.0  Munstycke (3-fas)

Tillbehör för fasad, solpanel, 
fönster och golvrengöring
Den nya systemlösningen för 
fasad-, glas-, solcellssystem och 
golvrengöring. Vår nya system-
lösning omfattar borstar, tele-
skoprör, tillbehör och adaptrar 
möjliggör nu flexibel använd-
ning av olika rengöringstyper 
för olika rengöringsuppgifter. 
Oavsett om det är med lågt, 
medelhögt eller hög tryck eller 
för dammsugning: rengöringen 
av fasader, glasytor, solpaneler 
och golv har aldrig varit mer 
flexibel, bekväm och grundlig 
på ställen som är svåra att 
komma åt. Lär mer på 
karcher.se/fasadrengoring

EASY!Force spolhandtag
Spolhandtag med det revolu-
tionerande konceptet EASY!-
Force möjliggör arbete utan 
ansträngning. Högtrycksstrålens 
rekylkraft används för att min-
ska kraften som användaren 
brukar för att hålla emot till noll. 
Uppdatera din högtryckstvätt 
på karcher.se/easyforce

Mer rengöringskraft! 
Med roterande punktstråle för 
bättre rengöringskraft. Kerami-
skt munstycke och lager för 
lång livslängd. EASY!Lock 
anslutning.
 
4.114-040.0  (035)   
4.114-041.0  (040)
4.114-027.0  (050)   
4.114-030.0  (070)



SOPSUGMASKIN

BEKVÄMARE
OCH SNABBARE 
ÄN SOPBORSTEN

Sopmaskin 
Snabbare och bekvämare än sopborsten
KM 70/15 C 2SB - 1.517-154.0

Sopa upp till sex gånger snabbare än du kan göra för hand. Vår 
KM 70/15 C 2SB manuell sopmaskin med dubbelsidig borstdriv-
ning imponerar såväl utomhus som inomhus. 

   ■ Två vikbara och justerbara sidoborstar
   ■ Stor smutsbehållare
   ■ Handtaget kan fällas och justeras i tre lägen

Rek. ord. pris 5.810:- 

5 099:- 
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

Egenskaper och fördelar
   ■ Sopbehållare med transportgrepp    

     – enkel att avlägsna och tömma.  
     Korta tömningstider.

   ■ Effektivt filtersystem med mekan- 
     isk filterskakfunktion - 1,8 m²  
     filteryta för långa arbetsintervall.  
     Mekanisk filterskakfunktion med  
     ergonomiskt handtag.

   ■ EASY Operation - Standardsym- 
     boler för samtliga Kärcher sop- 
     maskiner.

   ■ Byte av borstvalsen utan verktyg.
   ■ Levereras med batteri och  

      elektroniskt styrd laddare.

Vilken sopsugmaskin är rätt för dig?
Flexibel att använda och effektiv i praktiken. Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner 
finns både som handdriven eller åkbar, för inomhus eller utomhus. Den flexibla, enkla han-
teringen och det perfekta rengöringsresultatet gör sopning enklare än någonsin. Kärcher 
erbjuder även alla relevanta drivningstyper för alla användningsområden – bensin, diesel, 
LPG eller batteri.

Scanna QR-koden ovan eller besök vår hemsida för mer information.



TEXTILVÅRDSMASKIN

Enastående rengöringskapacitet
   ■ Perfekt djuprengöring för textila ytor
   ■ Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga       

     innebär att ytorna snabbt kan användas igen
   ■ Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter

Max. ytkapacitet 20-25 (m²/h)
Puzzi 10/1 - 1.100-130.0

För grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäcknings-
mattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till 
medelstora ytor. Utrustad med möbelmunstycke och golv-
munstycke, integrerad kabelkrok och en hållare för 
handmunstycket.

   ■ Perfekt för daglig användning
   ■ Avtagbar smutsvattenbehållare
   ■ Mångsidig användning
   ■ Spoltryck 1 bar
   ■ Ren-/smutsvattenbehållare (l) 10 / 9

Max. ytkapacitet 12-18 (m²/h)
Puzzi 8/1 C - 1.100-240.0

Textiltvätten för allt ifrån djuprengöring till lättare fläckborttagning. 
Nu i uppdaterad och ännu bättre version! Det medföljande handmun-
stycket är perfekt för alla uppdrag.

   ■ Enastående rengöringskapacitet
   ■ Ergonomisk design och extra kompakt handmunstycke
   ■ Låg vikt och kompakt, robust design
   ■ Spoltryck 1 bar
   ■ Ren-/smutsvattenbehållare (l) 8 / 7

Textilrengöringsmedel i tablettform
Populärt grundrengöringsmedel i tablettform 
för rengöring av textilier. Med inkapslingste-
knik. I praktisk folie som löses upp vid kon-
takt med vatten. Ingen eftersköljning behövs.

16 st tabletter - 6.295-850.0
200 st tabletter - 6.295-851.0

Världsunik med sladdlös flexibilitet
Vår sladdlösa Puzzi 9/1 Bp Pack textiltvätt ger dig maximal frihet. Som 
standardtillbehör ingår Kärcher Battery Power+ 36/75, snabbladdare, ett 
kort handmunstycke för maximal åtkomlighet, spray/sugslang, 2-i-1  
behållare för rent och smutsigt vatten samt integrerad tillbehörsförvaring.

Textiltvätt Puzzi 9/1 Bp Pack - 1.101-701.0 

Kraftfulla och praktiska textilvårdsmaskiner som 
rengör alla textilytor ex. på golv, möbler, kontors- 
stolar och passagerarstolar. Smutsen löses upp och 
avlägsnas i ett och samma arbetsmoment.

GRUNDLIGT 
RENT ÄNDA IN 
I FIBRERNA

Rek. ord. pris 9.780:- 

7 599:- 
Rek. kampanjpris

Rek. ord. pris 7.360:- 

5 699:- 
Rek. kampanjpris



SKURMASKINER

Lättanvänd, lättmanövrerad 
och batteridriven 
Ytkapacitet 2805 m²/h
BD 50/70 R Classic Bp Pack - 1.161-071.0

Lättanvänd, lättmanövrerad och batteridriven åkbar kombi-
skurmaskin med planborste. Batterier och lämplig batteri-
laddare inkluderas.

   ■ Enkel manövrering
   ■ Plandiskteknik
   ■ Kompakt och liten design

Rek. ord. pris 109.000:- 

94 999:- 
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

Skurar och suger upp  
i båda riktningar 
Ytkapacitet 1400 m²/h
BR 35/12 C Bp Pack - 1.783-467.0

Flexibel skurmaskin som skurar och suger upp i båda rikt-
ningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 ggr. längre livstid än 
standardbatterier. Lämplig för ex. butiker, restauranger, 
bensinstationer etc.

   ■ Borsthuvudet roterbart med +/- 200°
   ■ Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteri
   ■ Energibesparande eco!efficiency-läge

Rek. ord. pris 39.240:- 

37 199:- 
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

Att investera i en skurmaskin för golv 
måste löna sig – och det är just vad 
en skurmaskin från Kärcher gör. Hur 
då? Jämfört med manuell golvren-
göring är kombiskurmaskinerna 
snabbare, kostnadseffektivare och 
noggrannare vid rengöring av alla 
slags golv.

EFFEKTIV,
GRUNDLIG
OCH SNABB

Innovativt alternativ till  
manuell rengöring 
Ytkapacitet 20-200 m²/h
BR 30/4 C - 1.783-220.0

Kompakt och lätt (11 kg) kombiskurmaskin. Ett innovativt 
och effektivt alternativ till manuell rengöring av hårda 
golv. Perfekt för rengöring av mindre ytor eller som kom-
plement för större skurmaskiner.

   ■ Sugeffekten kan stängas av
   ■ Rengör framåt och bakåt
   ■ Torkar omedelbart Skanna och läs merSkanna och läs mer

Rek. ord. pris 14.061:- 

12 999:- 
Rek. kampanjpris

Frågor på det?

Hur fungerar kombiskurmaskiner?, vilken 
kombiskurmaskin passar vilket golv? och 
vilken kombiskurmaskin är rätt för mig? 
Hjälpen bara ett klick bort. Scanna QR- 
koden eller besök vår hemsida för hjälp.

Finns även i 
batteriutförande



RYGGDAMMSUGARE

Ryggdammsugare 
BVL 5/1 Bp Pack - 1.394-270.0

Vår ultralätta, kraftfulla och batteridrivna ryggdammsugare BVL 5/1 Bp 
Pack väger tack vare det innovativa EPP materialet under 4,6 kg (buren 
vikt på ryggen) och som med materialets egenskaper dessutom är ex-
tremt robust och slagtålig. Med en effekt på 500 watt, en lång batteri-
driftstid och en 5 liters behållare så blir ryggdammsugaren sammanta-
get det första valet överallt där utrymmet och miljön gör dammsugning 
till en utmaning med en traditionell dammsugare.

   ■ Luftmängd (l/s) 40
   ■ Vakuum (mbar) 223
   ■ Batteri (V/Ah) 18/3,0
   ■ Teleskoprör, möbelmunstycke, kombigolvmunstycke,  

      fogmunstycke och 1 m sugslang medföljer.

Rek. ord. pris 12.305:- 

9 999:- 
Rek. kampanjpris

Maximal flexibilitet utan elkabel 
och med minimal vikt.

LÄTT OCH 
EXTREMT 
ROBUST

Skanna och läs mer



Vi lever för och älskar utmaningar, både dina 
och dina kunders utmaningar. Oavsett om det 
gäller vardagliga eller extraordinära ren-
göringsprojekt, en gårdsingång, fabrikshall 
eller Mount Rushmore – på Kärcher vill vi 
göra din vardag enklare, bättre och trevligare. 
Vi erbjuder kraftfulla och effektiva ren-
göringslösningar för att hjälpa kunden att 
uppnå stora resultat och snabbt göra fram-
steg. Att skapa och få värde. 

Vad driver oss?  
Vi är perfektionister och omprövar ständigt 
system och konstruktioner. Vi har innovativa 
lösningar med imponerande prestanda, kvali-
tet och hantering som ligger steget före mark- 
naden. För att för oss är renlighet den bästa 
utmaningen i världen. 

Minska, återanvänd, återvinn  
Hållbarhet är och har alltid varit mycket 
viktigt för oss. Vi har höga ambitioner och 
har satt höga hållbarhetsmål för 2025, som 
klimatneutral tillverkning, återvinning av 
råvaror och minskad användning av plastför-
packningar. 

VARFÖR  
KÄRCHER? 

HÅLLBARHET 
Innan 2025 ska vi ha klimatneutrala an- 
läggningar, förpackningar som inte inne-
håller någon plast samt återvinning av 
plasten i våra produkter. Vi arbetar även 
för att FNs 17 hållbarhetsmål ska nås.

SERVICE OCH UNDERHÅLL 
Service betyder förtroende. Tjänster man 
verkligen behöver. Snabb respons för 
maximal tillgänglighet. Maximal värdebe-
hållning och överensstämmelse med alla 
lagstadgade krav.

KULTURSPONSRING 
Vi har rengjort över 140 monument värl-
den över sedan 1980 som en del av vårt 
kultursponsringsprogram.

SUPPORT 
Vi tror på att erbjuda våra kunder 
support på en nivå som motsvarar den 
höga kvaliteten på våra produkter. För 
oss är kundservice alltid en prioritet.

INNOVATION 
Vi strävar efter att vara rengöringsexper-
ter och ett ledande företag inom innova-
tion och teknik. 2019 lanserade vi 150 
nya produkter – mer än någonsin tidi-
gare under ett enda år.

VÄRLDSOMSPÄNNANDE  
FAMILJEFÖRETAG 
Vi har varit ett värdeorienterat familje-
företag sedan 1935. Idag är vi 13 500 
anställda i 72 länder. Vår globala strategi 
inkluderar topprestanda, innovation och 
kvalitet.

SAMHÄLLE OCH PARTNERSKAP 
Vi anser att vara en bra företagsmedbor-
gare innebär att ta ansvar. Det är därför 
som vi hjälper organisationer som SOS 
Barnbyar och One Earth One Ocean.

PRISBELÖNTA PRODUKTER 
Genom åren har vi vunnit flera priser, 
som German design awards, Reddot 
design award och Green Good design 
award. Detta är resultatet av det arbete 
och den kärlek som vi har lagt ner på 
våra produkter. 



Högtryckstvättar i superklassen för dom riktigt tuffa 
rengöringsuppgifterna. I byggbranschen, jordbruket, 
industrin eller i den kommunala verksamheten krävs 
extra kraft. Superklassens kraft!
karcher.se

STARK.  
STARKARE. 
SUPER- 
KLASSEN.

Skanna och läs mer



FÅR VI GÖRA 
ETT BESÖK?
Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av 
att maskiner och verktyg ska fungera som det 
är tänkt när det är dags att använda dom. 
Kostnader för reparationer och stillestånd 
drar lätt iväg som ett resultat av bristande 
underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers 
servicetekniker till att dina maskiner levererar 
optimalt och minimerar stilleståndskostnader 
genom förebyggande underhåll. Ett kontroll-
avtal ger dig också rabatt på både reservdelar 
och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal pä nästa sida

 original spare parts



Kostnadsbesparingar Som servicekund 
får du rabatt på både reservdelar och till-
behör. Driftslängd och funktion optimeras. 
Säkerheten upprätthålls och onödiga re-
parationer och stillestånd undviks.

Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns 
alltid till hands och svarar på dina frå-
gor. Vår effektiva lagerhantering levere-
rar dina beställda delar oftast inom 48 
timmar.

Specialister utför säkerhetskontroller 
Utbildade Kärcherspecialister utför säker- 
hetskontroller, besiktningar och underhåll. 
Det innebär att du fortsatt kan lita på den 
höga Kärcherkvalitén som du är van vid.

SERVICE OCH  
SUPPORT  
FÖR PROFFS

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker 
från Kärcher kommer ut på plats och gör en 
säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner 
och inställningar på din maskin. Därefter får 
du förslag på eventuella åtgärder för att säker- 
ställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din 
maskin. Antal besök per år görs enligt behov. 

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla 
professionella maskiner. Varje kontrollbesök 
debiteras med 1495:-

Kontakta oss för mer information eller scanna 
QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan 
till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan 
även skräddarsy avtalspaket som passar för 
just dina behov.

mail: service@karcher.se · tel: 0770 456 123


