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08/ Hogedrukreinigers
beperkt gebruik
Voor het af en toe reinigen van bv. fietsen, terrassen, auto’s en tuinmeubelen
zijn dit de juiste toestellen. Deze toestellen kenmerken zich door hun
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en zijn uiterst handig in gebruik.
Mount Rushmore
South Dakota, USA

Nationale bibliotheek
Athene

Verboden stad
China

Christusbeeld
Rio de Janeiro

10/ Hogedrukreinigers
regelmatig gebruik
Voor diegene die op zoek is naar een hogedrukreiniger voor regelmatig
gebruik en daarbij hoge eisen stelt met betrekking tot vermogen en kracht
van de hogedrukreiniger, raden wij toestellen uit deze series aan.

12/ Hogedrukreinigers
veelvuldig gebruik
De toestellen uit deze series zijn uitermate geschikt voor grote oppervlakken
en kunnen alle reinigingstaken zonder probleem aan. Stelt u hoge eisen
aan comfort en prestaties en wilt u extreme vervuiling te lijf gaan, dan is een
toestel uit deze series het meest geschikt.

14/ Speciale hogedrukreinigers
Hogedrukreinigers voor speciale toepassingen.

18/ Toebehoren hogedrukreinigers
Alles om uw hogedrukreiniger nog functioneler te maken.

20/ Reinigingsmiddelen
Kärcher biedt voor verschillende reinigingsopgaven het beste reinigingsmiddel.

22/ Nat- en droogzuigers
De nat- en droogzuigers van Kärcher zijn uw ideale schoonmaakhulp
in de hobbykamer, kelder, garage en ook buitenshuis. Toebehoren
pagina 29.

30/ Veegmachines

Made in Germany…
used worldwide
Vertrouwen krijg je niet zomaar. Dat moet je verdienen.
Al meer dan 70 jaar staat Kärcher bekend als de fabrikant van
hogedrukreinigers voor professioneel en particulier gebruik.
Kies voor kwaliteit, kies voor Kärcher.

Met de veegmachine veegt u paden, terrassen en opritten efficiënt en
tot vijf maal sneller dan met een bezem.

31/ Vijverreiniger
Snel en efficiënt reinigen van vijvers.

31/ Accu-rolveger K 85
Speciaal voor buitenhuis.

32/ Boorstof-opvanger
De praktische boorstof-opvanger van Kärcher.
 / outdoor

Maak elke maand kans op
schitterende prijzen!
1001 prijzen te winnen waaronder
citytrips, ﬁetsen, enz...

Reinigen met hoge druk…
de hogedrukreinigers van Kärcher
Waarom kiezen voor het merk Kärcher?
u verwacht van reinigingsapparaten dat ze goede
resultaten opleveren zonder dat u hiervoor al te
veel inspanning voor hoeft te leveren. Kärcher
investeert meer dan gemiddeld in de ontwikkeling
van nieuwe producten die naast een hoge
gebruiksvriendelijkheid en een uitzonderlijke
duurzaamheid er bovendien ook nog eens
heel goed uitzien. dat technisch hoogstaande
apparaten hand in hand kunnen gaan met
een strak design wordt bevestigd door tal van
designprijzen die Kärcher in de loop der jaren
heeft mogen ontvangen.

Met een Kärcher haalt u kwaliteit in huis!
Achter het merk Kärcher gaat een duits familiebedrijf schuil dat zich al meer dan
70 jaar inzet voor de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige

* actie loopt van 1 februari t/m 31 december 2008

reinigingsapparatuur. de kennis die opgedaan wordt bij de ontwikkeling van
professionele reinigingsapparatuur wordt systematisch toegepast op de producten

Kärcher is fun!
Surf naar www.funwithkarcher.be *

uit de consumenten range. Zo bent u er van verzekerd dat u altijd met kwalitatief
hoogwaardig materiaal werkt. Het uitgebreide servicenetwerk zorgt ervoor dat
reparaties zeer snel en uiterst vakkundig uitgevoerd kunnen worden zodat u jarenlang
kunt vertrouwen op uw Kärcher.
Met Kärcher kiest u voor kwaliteit en de beste service!

Reinigen met hoge druk…
keuze en gebruik van uw hogedrukreiniger
Kies de juiste hogedrukreiniger
Voor elke toepassing vindt u de ideale
hogedrukreiniger. of het nu gaat om
lichte klusjes of om het zwaardere werk,
een Kärcher hogedrukreiniger is altijd uw
ideale schoonmaakpartner.

onderstaande grafiek toont u welke
hogedrukreiniger voor u het meest
geschikt is.

vervuilingsgraad

Kies de juiste afstand
Hoe kleiner de afstand tussen de spuitkop
en het te reinigen oppervlak, des te groter
de impact. Pas echter op voor kwetsbare
oppervlakken! de aanbevolen afstand ligt
tussen de 10 en 30 cm.
Kies de juiste spuitlans
• DE VARIO POWER LANS
door het eenvoudig
draaien van de spuitlans
kan de druk van de
waterstraal aangepast worden aan de
reinigingstaak of kan
men overschakelen
naar reinigingsmiddel.

SErIE 7

extreme
vervuiling

SErIE 6
hardnekkige
vervuiling

SErIE 5

• 4-VOUDIGE SPUITLANS: 4 STRALEN
IN ÉÉN SPUITLANS

SErIE 4

gemiddelde
vervuiling

Kies de juiste spuithoek
Hoe kleiner de hoek van de straal van de
hogedrukreiniger, hoe groter de impact van
de straal. Wij bevelen aan:
0 - 25° : zware vervuiling
25 - 50° : middelmatige vervuiling
50 - 80° : lichte vervuiling

1

2

3

4

1 Platte straal met lage druk: aanbrengen van
detergent.
2 Platte straal met hoge druk: snelle reiniging van
grote oppervlakken.
3 Puntstraal: concentreert de kracht op één punt.

6 / outdoor

Goedkoper en minder
milieubelastend reinigen
Een hogedrukreiniger verbruikt gemiddeld
vijf maal minder water dan een gewone
tuinslang (500 l/u tegen 2.500 l/u). Wat betreft
de tuinslang echter ruimschoots.

SErIE 2

< 20 m2

Het vermogen
Niet alleen de druk is een belangrijk
criterium voor de keuze van uw hogedrukreiniger, ook de wateropbrengst is
belangrijk voor zijn schoonmaakprestaties:
Hoe meer water en hoe hoger de druk, hoe
sneller en efficiënter men reinigt.

reinigingskracht overtreft de hogedrukreiniger

SErIE 3
lichte
vervuiling

Hét middel tegen
hardnekkige vervuiling
de roterende hogedrukstraal van de vuilfrees met
pulserende werking heeft
in tegenstelling tot een
normale sproeier wel tot
50% meer kracht. de vuilfrees
combineert de gebundelde
kracht van de puntstraal met de hoge
oppervlakteprestatie van de vlakstraal.

20 - 50 m2

50 - 100 m2

> 100 m2

te reinigen opp.

4 roterende straal: combineert de voordelen van
de platte straal en de puntstraal.

Kijk voor meer informatie
over de Kärcher
producten op:
www.karcher.be
onder producten
– productvideo’s
7 / outdoor

De K2 en K3 series
Hogedrukreinigers voor beperkt gebruik
geïntegreerde
reinigings
middelentank1

Winner B 001 P

geïntegreerde Soft
Bag: opbergen van
toebehoren

T-Racer

RM-injector

1

50

De kleine all-rounders
Dankzij hun compacte vorm en afmetingen
zijn deze toestellen de perfecte keuze
voor de kleine klussen rondom het huis: het
reinigen van tuinmeubelen, de fiets, auto of
het balkon. Uitstekende prijs kwaliteitsverhouding en uiterst eenvoudig te gebruiken.

De grote reinigingsmiddelentank kan eenvoudig langs
boven gevuld worden.

Spuitlans en vuilfrees zijn netjes op
te bergen in de daarvoor bestemde
houder (Soft Bag).

T-Racer

50

RM-injector1
Ergonomische handgrepen en wielen
maken het transporteren van de
hogedrukreiniger eenvoudig.

K 2.91 MD
met of zonder
T-Racer 50
Winner B 002 M
met T-Racer 50

geïntegreerde
reinigings
middelentank1
Soft Bag: houder
voor toebehoren

RM-injector1

T-Racer

T-Racer

100

200

K 3.20 M
met T-Racer 200

(1)

Alle Kärcher hogedrukreinigers hebben een
toevoermogelijkheid voor reinigingsmiddelen
via de RM – injector of de RM-tank.

 / outdoor

K 3.91 MD
met of zonder
T-Racer 100

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
M : Mobiel Toestel
D : Geïntegreerde reinigingsmiddelentank
T : Standaard uitgerust met oppervlaktereiniger T-Racer

Basic by
Basic by
K 2.91 MD
Kärcher
Kärcher
Winner B 001 P Winner B 002 M T50

K 2.91 MD
T-Racer 50

K 3.91 MD

K 3.20 M
T-Racer 200

K 3.91 MD
T-Racer 100

Technische gegevens
Max. werkdruk (bar)
Max. wateropbrengst (l/u)
Vermogen (kW)
Gewicht (kg)

100
330
1,4
5,6

110
400
1,4
6,4

20-110
360
1,4
8,5

20-110
360
1,4
10

20-120
420
1,7
14

20-120
420
1,7
14,2

20-120
420
1,7
14

Standaard toebehoren
Hogedrukslang (m)
Vario-Powerlans
Vuilfrees
Wasborstel
Enkelvoudige lans
T-Racer
Reinigingsmiddeleninjector
Reinigingsmiddelentank
Ingebouwde waterfilter
Automatische start/stop
Art.nr.

4
•
•
•
•
1.601-617

5
•
•
•
•
•
•
1.601-618

6
•
•
•
•
•
1.400-600

6
•
•
T-Racer 50
•
•
•
1.400-604

6
•
•
•
•
•
1.636-900

6
•
•
T-Racer 200
•
•
•
1.636-291

6
•
•
T-Racer 100
•
•
•
1.636-930

Adviesprijs in EUR*

59,95

99,95

129,95

159,95

179,95

199,95

239,95

Alle hogedrukreinigers van Kärcher zijn zelfaanzuigend en
hebben een automatisch start-stopsysteem

 / outdoor

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

standaard uitgerust met de
oppervlaktereiniger T 200

Vanaf de K 2.91 MD zijn al onze
hogedrukreinigers standaard uitgerust
met de Vario-Power sproeier. Door
gewoon te draaien aan de lans kan u
de druk van de waterstraal regelen of
overschakelen op reinigingsmiddel.

De K4 en K5 series
Meer ‘power’ voor de veeleisende gebruiker
Snel en krachtig reinigen
Deze toestellen zijn standaard uitgerust met
een omvangrijk pakket aan toebehoren die
het werk een stuk eenvoudiger maken.
Ontworpen voor regelmatig gebruik.

Dankzij de vele toebehoren van
Kärcher kunnen de hogedrukreinigers
ingezet worden voor diverse taken.
Zo verwijdert u bv. eenvoudig
verstoppingen met de
rioolreinigingsset.

De K 5.91 MD, K 6.91 MD, K 7.91 MD
en K 7.85 MD zijn voorzien van 2
reinigingsmiddelentanks waardoor
verschillende reinigingsproducten
afwisselend gebruikt kunnen worden.

dubbele reinigings
middelentank
met doseerbare
omschakelfunctie

Soft Bag: houder
voor toebehoren

De haspel voor de hogedrukslang
is geïntegreerd in de machine
waardoor kronkels en knikken
in de slang worden vermeden
en opbergen uiterst praktisch
verloopt.

manueel oprolsysteem
hogedrukslang

ergonomisch
geplaatste
bedieningselementen

geïntegreerde
reinigings
middelentank1

RM-tank1

K 5.91 MD

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Soft Bag: houder
voor toebehoren

K 4.91 MD
met of zonder
T-Racer 200

(1)

Alle Kärcher hogedrukreinigers hebben standaard
een toevoermogelijkheid voor reinigingsmiddelen.

10 / outdoor

T-Racer

200

K 4.98 MD

geïntegreerde
reinigingsmiddelentank1

K 5.85 MD

K 4.91 MD

K 4.98 MD
Alu

K 4.91 MD
T-Racer 200

K 5.91 MD

K 5.85 MD

Technische gegevens
Max. werkdruk (bar)
Max. wateropbrengst (l/u)
Vermogen (kW)
Gewicht (kg)
Afmetingen (lxbxh) mm

20-130
440
1,9
14,2
287x336x837

20-130
440
1,9
13
591x397x333

20-130
440
1,9
14,2
287x336x837

20-140
490
2,1
15,2
349x346x869

20-140
490
2,1
16
765x393x485

Standaard toebehoren
Hogedrukslang (m)
Vario-Powerlans
Vuilfrees
Wasborstel
T-Racer
Reinigingsmiddeleninjector
Reinigingsmiddelentank
Hogedrukslangoprolsysteem
Ingebouwde waterfilter
Automatische start/stop
Art.nr.

6
•
•
•
•
•
1.636-700

6
•
•
•
•
•
•
1.636-860

6
•
•
T-Racer 200
•
•
•
1.636-732

7,5
•
•
•(2)
•
•
1.396-800

7,5
•
•
•
•
•
•
1.396-700

Adviesprijs in EUR*
(2)

259,95

dubbele reinigingsmiddelentank

269,95

289,95

349,95

359,95

11 / outdoor

dubbele
RM-tank
Soft Bag: houder
voor toebehoren

De K6 en K7 toestellen...
voldoen aan de hoogste eisen

haspel voor
hogedrukslang

Topkwaliteit

K 7.91 MD

Een hoog vermogen voor een snelle reiniging. Voor iedereen die regelmatig
grote oppervlakken moet reinigen of hardnekkig vuil wil verwijderen.

K 7.85 MD

Stelt u hoge eisen qua prestaties, uitrustingsniveau en gebruiksvriendelijkheid?

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Deze toestellen hebben het allemaal.

dubbele reinigingsmiddelentank met
omschakelfunctie

Soft Bag: houder
voor toebehoren
opbergvak
voor toebehoren

T-Racer

300

K 6.91 MD
met of zonder
T-Racer 300

haspel voor
hogedrukslang
RM-tank

K 6.85 MD

K 6.91 MD

K 6.85 MD

K 6.91 MD
T-Racer 300

K 7.91 MD

K 7.85 MD

Technische gegevens
Max. werkdruk (bar)
Max. wateropbrengst (l/u)
Vermogen (kW)
Gewicht (kg)
Afmetingen (lxbxh) mm

20-150
550
2,5
16,75
349x346x869

20-150
550
2,5
19
780x400x490

20-150
550
2,5
16,75
349x346x869

20-160
570
2,6
19
869x349x346

20-160
600
3
28,5
780x400x490

Standaard toebehoren
Hogedrukslang (m)
Vario-Powerlans
Vuilfrees
Wasborstel
T-Racer
Reinigingsmiddelentank
Hogedrukslangoprolsysteem
Clean tabs
Ingebouwde waterfilter
Automatische start/stop
Art.nr.

9
•
•
•(2)
•
•
•
1.397-800

9
•
•
•
•
•
•
•
•
1.397-601

9
•
•
T-Racer 300
•(2)
•
•
•
1.397-830

12
•
•
•
•(2)
•
•
•
1.398-800

12
•
•
•
•(2)
•
•
•
•
1.398-601

Adviesprijs in EUR*
12 / outdoor

(2)

399,95

dubbele reinigingsmiddelentank

469,95

469,95

459,95

569,95

13 / outdoor

Reinigen met warm water.
De K 855 HS garandeert een snelle reiniging met zijn
hoge druk en warm water (80°C) en wordt vooral
ingezet waar olie- en vetverontreiniging moeten
aangepakt worden - op auto’s, motoren, barbecues
enz.. Uitgerust met dieselbrander.

80°C

De speciale hogedrukreinigers...
voor buitengewone toepassingen
Reinigen zonder stroom.
De benzineaangedreven hogedrukreiniger van Kärcher kan overal gebruikt worden
waar geen stroomvoorziening is. Als allrounder is hij geschikt voor alle reinigings

reinigings
middelen
aanzuigslang

mobiel design

stevige buisvormig
stalen frame
Vario-Power lans
met geïntegreerde
drukcontrole voor
verschillende
reinigingsopgaven

met
dieselbrander

opdrachten rondom het huis en de auto. Daarnaast kan hij ook ingezet worden bij
K 855 HS plus

sporten zoals motorcross en zeilen.

Vario-Power lans met
geïntegreerde drukcontrole
voor verschillende
reinigingsopgaven

G 7.10 M

alle toebehoren
met bajonetaansluiting

G 4.10 M

Honda motor

stevige buisvormig
stalen frame

grote wielen voor
perfecte mobiliteit

G 4.10 M
benzine

G 7.10 M
benzine

K 855 HS
warmwater

Technische gegevens
Max. werkdruk (bar)
Max. wateropbrengst (l/u)
Vermogen (kW)
Gewicht (kg)
Afmetingen (lxbxh) mm

20-120
420
2,85
22,7
-

20-160
470
5,5
30
800x835x580

110
380
1,9
40
900x680x550

Standaard toebehoren
Hogedrukslang (m)
Vario-Powerlans
Vuilfrees
Tweevoudige lans
Art.nr.

6
•
•
1.133-622

7,5
•
•
1.194-701

7,5
•
•
1.185-101

Adviesprijs in EUR*

499,95

899,95

999,95

Alle hogedrukreinigers van Kärcher zijn zelfaanzuigend.

14 / outdoor

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

15 / outdoor

Voor elke reinigingstaak...
het juiste toebehoren

zie
pagina
18 en 19

T-Racer 200 en 300
Spatvrij muren en
garagepoorten schoonmaken vormt geen enkel
probleem meer dankzij de
praktische handgreep en de
anti-spatbehuizing.

Uw Kärcher hogedrukreiniger is
multifunctioneel!
Kärcher biedt dankzij het uitgebreide assortiment
toebehoren voor uw hogedrukreiniger oplossingen
voor bijna elke reinigingstaak.
Of het nu gaat om het ontstoppen van het
riool, het schoonhouden van uw terras of het
onderhouden van uw voertuigen of tuinmeubilair:
met de Kärcher toebehoren is de klus snel en
grondig geklaard.

Rioolreinigingsset
Eenvoudig verwijderen
van verstoppingen.

Terrasreinigers, de
T-Racers van Kärcher.
Het ideale toebehoren voor het
spatvrij reinigen van terrassen,
scheepsdekken, natuursteen,
tegels, betonvloeren, garage
deuren, muren, enz. Bovendien reinigt hij
3 tot 4 keer sneller dan gewone
spuitlansen.
T-Racer

50

Ø 25 cm

De T-Racer modellen:

Het juiste reinigingsmiddel...
voor elke reinigingstaak

Reinigingsmiddelen voor de klusser.
Kärcher biedt voor verschillende reinigingsopgaven
de beste reinigingstoestellen, toebehoren en
reinigingsmiddelen.

zie
pagina
20 en 21

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en
produceert Kärcher efficiënte en minder
milieubelastende reinigingsmiddelen. Alle
reinigingsmiddelen worden ontwikkeld
en getest in onze eigen laboratoria en
worden regelmatig onderworpen aan
kwaliteitscontroles.

De voordelen zijn:
• Sneller reinigen met minder inspanning.
•	Optimaal reinigingsresultaat.
• Minimale milieubelasting.
•	De moderne manier om te reinigen.
• Afgestemd op uw Kärcher hogedruk
reiniger waardoor deze optimaal
beschermd is.

T-Racer

100

De Kärcher reinigingsmiddelen zijn:

Ø 30 cm

T-Racer

300

Ø 30 cm

> ontwikkeld volgens de strengste
milieunormen
> perfect afgestemd op uw Kärcher-apparaat,
toebehoren en schoon te maken materiaal

T-Racer

200

Ø 30 cm
T-Racer 300
Art.nr. 2.640-212

> geschikt voor de meest uiteenlopende
toepassingen

Prijs: € 85,16 / outdoor

17 / outdoor
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het juiste
toebehoren

7

Terrasreinigers
1

Wasborstels en sponzen

T-Racer 300
Art.nr. 2.640-212

2 Wasborstel
Art.nr. 2.640-589

Prijs: € 84,95

Prijs: € 21,95

Prijs: € 25,95

Prijs: € 74,95

8

9

Vuilfrees
Art.nr. 4.763-977 (K 2, 3, 4)
Art.nr. 4.763-228 (K 5, 6, 7)

Vario Power Lans
Art.nr. 4.760-565 (K 2, 3, 4)
Art.nr. 4.763-545 (K 5, 6, 7)

Prijs: € 55,95

Prijs: € 39,95

7 Roterende wasborstel
Art.nr. 2.640-907

Prijs: € 32,95
Natzandstraalset
Art.nr. 2.638-792

6 Wasborstel met spons
voor grote oppervlakken
Art.nr. 2.640-606

Hogedrukslangen

Prijs: € 44,95

16 Knikkoppeling
Art.nr. 2.640-733

Prijs: € 21,95

10
Beschermkap
vuilfrees
Art.nr. 2.640-916

Prijs: € 27,95

Spuitlans 4-voudig
Art.nr. 4.760-458

Prijs: € 69,95

11
Verlenglans
4-delig tot
maximaal 1,7 m
Art.nr. 2.639-722

Prijs: € 79,95

Prijs: € 31,95

4 Velgenborstel
Art.nr. 2.640-699

Prijs: € 10,95
15

Prijs: € 26,95

3 Wasborstel voor
grote oppervlakken
Art.nr. 2.640-590

Vervangset sproeikoppen
voor T-Racer
Voor K 2, 3, 4, 5 (grijs)
Art.nr. 2.640-727
Voor K 6 en K 7 serie (geel)
Art.nr. 2.640-642

Spuitlansen
5 Wasborstel met spons
Art.nr. 2.640-607

12
Spuitlansverlenging
0,5 m
Art.nr. 4.760-262

Prijs: € 22,95

Slangverlenging
10 m
13
Art.nr. 6.390-961

Prijs: € 89,95
Rioolreinigings
set 7,5 / 15 m
14
Art.nr. 2.637-729 / 2.637-767

Prijs: € 76,95 / 96,95
19 / outdoor

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.
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Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers
A Allesreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-805

D Velgenreiniger (500ml)
Art.nr. 6.294-017

Prijs: € 9,95

B

Straalmiddel (25kg)
Art.nr. 6.280-106

Prijs: € 6,95

E

Universeelreiniger profi
RM 555 tabs (10 st.)
Art.nr. 6.294-805

Prijs: € 7,95

Ruitenreiniger (500ml)
Art.nr. 6.294-018

F

Insectenverwijderaar (500ml)
Art.nr. 6.294-019

Prijs: € 8,95

Was- en drooghulp (1l)
Art.nr. 6.294-020

Het juiste
reinigingsmiddel

H

J

H

Autoreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-021

Prijs: € 11,95

I

Onderhoudswax (500ml)
Art.nr. 6.294-023

Prijs: € 9,95

Gevelreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-037

M

Prijs: € 29,95

Prijs: € 9,95

Prijs: € 7,95

Prijs: € 32,95

C

G

D

K Steen- en gevelverzorger (1l)
Art.nr. 6.294-038

Prijs: € 18,95

L

Houtreiniger (5l)
Art.nr. 6.294-039

Houtverzorger
(1l)
Art.nr. 6.294-040

Prijs: € 24,95
N

Kunststofreiniger
(5l)
Art.nr. 6.294-041

Prijs: € 10,95

Cleaner Care:
Vorstbescherming en
onderhoudsmiddel
hogedrukreiniger
Art.nr. 6.294-891

Prijs: € 10,95

Prijs: € 10,95
21 / outdoor

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

E
F

Ons ontgaat niets…
de Kärcher nat- en droogzuigers
Kies uw juiste nat-en droogzuiger
Voor elke klus vindt u de ideale nat- en
droogzuiger. of het nu gaat om gewone
huis-, tuin- en keukenklusjes of om het
zwaardere werk, de Kärcher nat- en
droogzuiger is altijd uw ideale partner.

deze robuuste apparaten beschikken
standaard over een patroonfilter (uniek in
deze klasse*) waarmee het stof nóg beter
gefilterd wordt.
* niet op de A 2003

( )

klustype

onderstaande grafiek toont u welke nat- en droogzuiger voor u het meest geschikt is.

klasse A 26

extra zwaar

klasse A 25

zwaar

klasse A 22

gemiddeld

licht

klasse A 20

< 20 m2

20 - 50 m2

50 - 100 m2

> 100 m2

te reinigen opp.
2 / outdoor

Nat- en droogzuigen…
de keuze van uw nat- en droogzuiger
Voor de meest uiteenlopende reinigingsopdrachten.
de Kärcher nat- en droogzuigers zijn uw ideale schoonmaakhulp:
of het nu gaat om nat, droog, grof of fijn stof.

de Kärcher instapmodellen
zijn ideaal voor de reiniging van
uw auto en garage.

De kenmerken van de modellen
de Kärcher nat- en droogzuigers
zijn uitgerust met een standaard
patroonfilter1.

25 L
Probleemloos openen/sluiten
dankzij grote sluitingen.

1400
W
Gemakkelijk ledigen van de tank.

De instapmodellen...
voor garage en auto

Tankinhoud
Kärcher biedt een uitgebreid
assortiment nat- en droogzuigers
met tankinhoud vanaf 12 liter.

Vermogen
Kärcher biedt de sterkste nat- en
droogzuigers uit hun klasse voor
particulier gebruik. de Powergeneratie:
sterker, sneller en zuiverder!

zowel de elektrokabel
als alle standaard toebehoren kunnen veilig
worden opgeborgen

de hoge kwaliteit rVS
container voor een
gegarandeerde lange
levensduur

ergonomisch
gevormde
draagbeugel
voor eenvoudig
transport

1200
W
1200
W

12 L
12 L

dankzij de praktische houders
kunnen toebehoren en kabel
veilig worden opgeborgen.

* Prijzen incl. BtW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Gemakkelijk te transporteren
dankzij de handgreep.

de modellen vanaf A 2204 én
hoger beschikken over een regelbare
blaasfunctie waarmee u het vuil op
moeilijk bereikbare plaatsen kunt
wegblazen.

Kunststof container

Bij de modellen A 2234 Pt en A 2534 Pt
wordt de stofzuiger ingeschakeld van zodra
men het elektrisch gereedschap in gebruik
neemt en blijft hij na het uitschakelen van het
gereedschap nog enkele seconden in werking
om de slang volledig te ledigen.
(1)

24 / outdoor

niet op de A 2003

A 2054 ME
twee grote sluitingen voor
het eenvoudig openen en
sluiten van de container

Roestvrijstalen container
de modellen met de aanduiding ‘ME’
zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen
vuilreservoir.

Stopcontact
Praktisch aflegvak bovenop
de machine voor het bij de hand
houden van gereedschap.

A 200
A 2004
A 2024 PT

robuuste kunststof container.

de modellen met de aanduiding ‘Pt’
zijn uitgerust met een stopcontact
voor het aansluiten van elektrisch
gereedschap (handig bij gebruik van
bijvoorbeeld een schuurmachine!).

nat- en droogzuigmond
A 200

A 2004

A 2054 ME

A 2024 PT

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
tankinhoud (l)
Zuigslang (m)

1200
170
12
1,9

1200
170
12
1,9

1200
170
12
1,9

1200
170
12
1,9

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

•
•
•
-/•
•
1.629-120

•
•
•
•/•
•
1.629-100

•
•
•
•/•
•
1.629-300

•
•
•
•
•/•
•
1.629-200

Adviesprijs in EUR*

54,5

64,5

7,5

,5

25 / outdoor

Ideaal voor verschillende
reinigingstaken in de hobbyruimte.

De middenklasse...
voor de doe-het-zelver
de blaasfunctie kan
eenvoudig worden
geactiveerd met de
traploze schakelaar

Veilig en comfortabel transporteren,
van zwaar zuiggoed (zoals bv. puin,
vloeistoffen, etc) dankzij de trolleyfunctie
en de stootvaste bescherming rondom.

De comfortklasse
de ideale hulp bij grote klussen
handig legvlak aan
de bovenkant van de
machine, om gereedschap op te leggen

praktische sluitbeugel die
ook als ergonomische
draagbeugel dienst doet

praktische sluitbeugel die ook als
ergonomische draagbeugel dienst doet

de hoge kwaliteit rVS
container voor een
gegarandeerde lange
levensduur

1200
W
1200
W

1 L

25 L
1 L

A 2204
A 224 PT

5 zwenkwielen
zorgen ervoor dat hij
stevig blijft staan, ook
op oneffen vloeren

A 2254 ME

zowel de elektrokabel als
alle standaard toebehoren
kunnen veilig worden
opgeborgen

A 2204

A 2504
A 2604
A 254 PT

A 224 PT

1200
190
18
1,9

1200
190
18
1,9

1200
190
18
1,9

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
tankinhoud (l)
Zuigslang (m)

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Blaasfunctie
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

•
•
•
•/•
•
•
1.723-100

•
•
•
•/•
•
•
1.723-300

•
•
•
•
•/•
•
•
•
1.723-200

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Blaasfunctie
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

,5

11,5

1,5

Adviesprijs in EUR*

A 2554 ME
A 2654 ME

5 zwenkwielen
zorgen ervoor dat hij
stevig blijft staan, ook
op oneffen vloeren

A 2504

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
tankinhoud (l)
Zuigslang (m)

Adviesprijs in EUR*
26 / outdoor

A 2254 ME

25 L

1400
210
25
1,9

A 2554 ME A 254 PT
1400
210
25
1,9

1400
210
25
2,1

A 2604

A 2654 ME

1800
250
25
2,3

1800
250
25
2,3

elektrostatische
bescherming op
de ketel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.723-400 1.723-600 1.723-500 1.723-700 1.723-800

11,5 12,5 14,5 1,5 15,5

* Prijzen incl. BtW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

27 / outdoor

Nog efﬁciënter reinigen…
dankzij het juiste toebehoren
dankzij de achterwielen uit rubber kan
het toestel zonder problemen buiten
worden gebruikt. Het toestel kan ook
gemakkelijk verplaatst worden op
oneffen ondergronden.

dankzij ons uitgebreide
progamma met
toebehoren kunnen
de Kärcher nat- en
droogzuigers elke
reinigingstaak aan.

Topklasse
voldoet aan de hoogste eisen

1200
W

met stevige
wielen en beugel
voor eenvoudig
transport

100
W

1 L
25 L

elektrostatische
bescherming op
de ketel

Asfilter
Voor het opzuigen van grof
vuil en as uit bv. open haard,
BBQ.
Art.nr. 2.863-139

Flextool
Voor het aansluiten
van bijvoorbeeld een
schuurmachine.
Art.nr. 2.863-112

Microzuigset
Het ideale toebehoren voor
het reinigen van bv. uw
toetsenbord, modelauto’s enz.
Art.nr. 2.863-153

Prijs: € 5,5

Prijs: € 15,5

Prijs: € 22,5

Verlengslang ,5 m
Voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoge
plafonds.
Art.nr. 2.638-955

Autozuigmond
Voor het snel en
eenvoudig reinigen
van autostoelen,
bekleding, bagageruimten.
Art.nr. 2.863-145

Extra lange plintenmond
Ideaal voor het reinigen
van moeilijk bereikbare
plaatsen.
Art.nr. 2.863-144

ook afneembaar
A 2206 X Heavy Duty

A 2656 X Plus Heavy Duty
A 2206 X Heavy Duty

A 2656 X Plus Heavy Duty

Technische gegevens
Vermogen (kW)
Vacuüm (Mbar)
tankinhoud (l)
Vacuum (mbar)

1200
230
18
190

1800
230
25
230

Standaard toebehoren
Zuigbuis
Plintenzuigmond
Combizuigmond
Nat & droog mond (clip)
Patroonfilter / stofzak
Blaasfunctie
Kunststof container
roestvrijstalen container
Art.nr.

•
•
•
•
•
•
1.723-110

•
•
•
•
•
1.723-810

Adviesprijs in EUR*
2 / outdoor

ook afneembaar

15,5

Prijs: € 27,5

Prijs: € 5,5

Prijs: € 10,5

Patroonfilter
Art.nr. afhankelijk van
type toestel. Prijs op
aanvraag.

Stofzuigerzakken
Voor A 22xx en 25xx
series. 5 stuks.
Art.nr. 6.959-130

Stofzuigerzakken
Voor A 20xx series.
5 stuks.
Art.nr. 6.904-322

Prijs: € 10,5

Prijs: € 10,5

2,5

* Prijzen incl. BtW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

De Kärcher
veegmachines
sneller dan een bezem

De Kärcher
vijverzuiger voor
een schone vijver
Voor het snel en efficiënt reinigen van vijvers gebruikt u een
Kärcher vijverzuiger, in combinatie met uw nat- en droogzuiger.
De Kärcher WS 2500 en WS 2600 kunnen tot 1.800 liter1
water en vuil filteren. Het schone water wordt automatisch
afgevoerd en het slib wordt netjes opgevangen.

Met de veegmachine veegt u paden, terrassen,
opritten en binnenplaatsen tot vijf maal sneller
dan met een bezem en volledig stofvrij.
Het vuil wordt direct opgevangen in het
vuilreservoir.
de tweevoudige in de
hoogte verstelbare
ergonomische duwbeugel kan worden
aangepast aan elke
gebruiker

vuilcontainer
eenvoudig te
verwijderen en te
ledigen

Praktische houders zorgen
ervoor dat omvangrijke
toebehoren veilig aan het toestel
opgeborgen kunnen worden.
Dit maakt het transport zeer
eenvoudig.

S 550

Uitrusting
Zuigslang (ø 35mm)
Aflaatslang (ø 60mm)
Filter
Art.nr.
(1)

inklapbaar om
gemakkelijk op te
bergen

Adviesprijs in EUR*

hoogte duwbeugel
kan worden
aangepast aan
elke gebruiker

De Kärcher accu-rolveegtechniek voor buiten:
kleine tot middelgrote oppervlakken, zoals balkons,
terrassen, garages, inritten en kleine paden rond
het huis kunnen zonder moeite geveegd worden
met de accu-aangedreven K 85. Het innovatieve,
rollende borstelsysteem van de K 85 past zich aan
alle oneffenheden aan en garandeert zo een perfect
resultaat. Bukken behoort voortaan tot het verleden.

S 650

Technische gegevens
Oppervlakteprestatie (m2/u)
Inhoud vuilreservoir (l)
Werkbreedte (mm)
Art.nr.

Adviesprijs in EUR*

KM 550

S 550

S 650

S 750

1600
16
550
1.766-110

1600
16
550
1.766-200

1800
16
650
1.766-300

2500
32
750
1.766-910

79,95

119,95

5
5
korf
1.723-951

74,95

109,95

Het flexibele borstelsysteem
zorgt ervoor dat de K 85 met alle
oneffenheden overweg kan en
zelfs tot op 5 mm van de rand kan
vegen.
Een accu-aangedreven borstelwals,
gemakkelijk te besturen wielen en
een licht gewicht zorgen ervoor dat
vegen kinderspel wordt.

twee zijbezems

(niet afgebeeld)

2,5
2,5
net
1.723-950

De Kärcher
accu-rolveger, de kleinste
veegmachine voor buiten

S 750

De veegmachines
nemen dankzij
hun opvouwbare
duwbeugel weinig
plaats in beslag.

WS 2600
Premium

134,95

269,95

De K 85 kan door de
telescopische steel en de
verticale opbergmogelijkheid
plaatsbesparend “geparkeerd”
worden.

K 85
Inhoud: 1,4 l
Vermogen: 7,2 Volt
Art.nr. 1.258-901

Prijs: € 99,95

K 85

31 / outdoor

* Prijzen incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

instelbare
zijborstels

met de Kärcher A 2604

WS 2500
Basic

De Kärcher boorstof-opvanger...
eindelijk stofvrij boren

Plaats de ddC 50 daar
waar u het gat wilt boren.

Plaats de boor (max. 10 mm)
in de opening en schakel de
ddC 50 aan voordat u
begint te boren.

Zodra u klaar bent met
boren schakelt u de ddC 50
uit en verwijdert u hem
van de wand.

DDC 50
Art.nr. 1.679-100

Prijs: € 1,5*

Maak het reservoir leeg.
de capaciteit is max. 10 gaten
bij gebruik van een
6 mm boor.
(1)

* Prijzen incl. BtW, excl. verwijderingsbijdrage/recupel. Wijzigingen voorbehouden.

Met de ddC 50 kunt u tijdens boorwerkzaamheden uw stofzuiger gerust in de kast laten.
de boorstof-opvanger, verlost u van al het stof dat vrijkomt tijdens het boren1.
dankzij het gepatenteerde vacuüm ophangsysteem blijft de ddC 50 zonder extra toestel
of toebehoren aan de wand hangen. u heeft dus beide handen vrij en kunt zich hierdoor
volledig concentreren op de boorwerkzaamheden. u hoeft zich dus geen zorgen meer
te maken over waar het vuil blijft. de tijd van schoonmaken na een boorklus is met de
komst van de ddC 50 verleden tijd.

te gebruiken bij boren tot max. 10 mm

Het Kärcher pompenprogramma...
voor huis en tuin

Art.nr.: 9.510-396

uw Kärcher dealer:

Informatie :
www.karcher.be of bel ons
Consumer Call Center op:
0900 10027

Kärcher N.V. • Industrieweg 12 • 2320 Hoogstraten

Kärcher heeft een aparte pompenbrochure. Wilt u méér weten
over ons uitgebreid pompenprogramma?
Surf naar www.karcher.be of vraag onze gratis pompenbrochure via
nv@be.kaercher.com

