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Voor elke toepassing de geschikte reinigingsoplossing
Kärcher is voor velen onomstotelijk verbonden met professionele hogedrukreinigers.  
Maar wat schuilt er nog achter ons logo ? In deze folder laten wij u kennismaken met onze 
innovatieve en efficiënte reinigingsoplossingen.

Vraag uw Kärcher dealer naar meer  informatie en de actuele voorjaarsaanbiedingen. www.karcher.be

Het Kärcher - 
systeem gaat 
verder waar 
anderen 
stoppen.

Lees meer hierover op 
www.karcher.be



Ook beschik-
baar met 
geïntegreerde 
slang trommel 
 inclusief 
15/20 meter 
 hogedrukslang

24 maanden garantie op Hd* + 2 x gratis nazicHt*

Nog efficiënter reinigen door gebruik van de juiste toebehoren en 
reingingsmiddelen ? Kijk op laatste pagina voor een greep uit ons assortiment.

Type Wateropbrengst Werkdruk Stroomsoort Max. temp. VAN VOOr1

Hd 5/12 
cX Plus 500 l/u 120 bar 230 V - 1 ~ 60° C 916,- 760,-

Hd 6/13 
cX Plus 570 l/u 130 bar 230 V - 1 ~ 60° C 1.053,- 860,-

Koudwater 
hogedrukreiniger 
Hd 5/15 cX Plus
   Stroomsoort : 230 V - 1 ~ 
   Wateropbrengst : 500 l/u
   Werkdruk : 150 bar
   Kan zowel staand als liggend 
worden gebruikt

   Met geïntegreerde slangtrommel 
inclusief 15 meter hogedrukslang

   Auto matische druk ontlasting
   Laag gewicht en uiterst compact
   inclusief vuilfrees

Koudwater 
hogedrukreiniger 
Hd 10/25-4 s PLUs
   Stroomsoort : 400 V - 3 ~
   Wateropbrengst : 500-1.000 l/u
   Werkdruk : 30-250 bar
   Easy Press hogedrukpistool met 
 softgrip en Servo Control

   inclusief vuilfrees

Koudwater 
hogedrukreiniger 
Hd 1050 B
   Motortype : benzinemotor
   Wateropbrengst : 400-930 l/u
   Werkdruk : 40-230 bar
   Easy Press hogedrukpistool 
   Max. toevoertemperatuur : 
60° C

   Inclusief drievoudige sproeier

Koudwater 
hogedrukreiniger 
Hd 6/16-4 m Plus
   Stroomsoort : 230 V - 1 ~ 
   Wateropbrengst : 230-600 l/u
   Werkdruk : 30-160 bar
   4-polige wisselstroommotor
   Easy Press hogedrukpistool 
met softgrip en Servo Control

   inclusief vuilfrees

VAN
€ 1.013,-

VOOr1

€ 815,-
VAN

€ 1.361,-
VOOr1

€ 1.190,-
VAN

€ 2.330,-
VOOr1

€ 1.760,-
VAN

€ 3.345,-
VOOr1

€ 2.680,-

Licht, compact 
mobiel en 
veelzijdig. 
De koudwater 
hogedrukreinigers 
van Kärcher.

Vraag uw  Kärcher dealer 
naar meer  informatie en 
de  actuele condities !



(1)  Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en  drukfouten. Dit aanbod en de prijzen gelden uitsluitend voor professionele gebruikers (BTW-plichtigen). 
actieperiode van 1 maart t/m 30 juni 2014.    (*) Enkel toestellen uit het professionele programma uit de voorjaarsactie 2014. Vraag naar de voorwaarden bij uw Kärcher dealer.

Type Wateropbrengst Werkdruk Stroomsoort Max. temp. VAN VOOr1

Hds 12/18 4 s 300-1.200 l/u 30-180 bar 400 V - 3 ~ 80-155° C 5.139,- 3.840,-

Hds 13/20 4 s 650-1.300 l/u 30-200 bar 400 V - 3 ~ 80-155° C 5.508,- 4.110,-

Warmwater 
hogedrukreiniger 
Hds 6/14 cX
   Stroomsoort : 230 V - 1 ~ 
   Wateropbrengst : 240-560 l/u
   Werkdruk : 30-140 bar
   Intuïtieve éénknops keuzeschakelaar
   Rendabele  eco!efficiency-stand
   Max. temperatuur : 80-155° C
   Met geïntegreerde slangtrommel 
 inclusief 15 meter hogedrukslang

VAN
€ 3.411,-

VOOr1

€ 2.640,-
VAN

€ 3.797,-
VOOr1

€ 3.095,-
VAN

€ 4.514,-
VOOr1

€ 3.560,-
VAN

€ 2.161,-
VOOr1

€ 1.850,-

Warmwater  
hogedrukreiniger  
Hds 5/13 UX
   Stroomsoort : 230 V - 1 ~ 
   Wateropbrengst : 500 l/u
   Werkdruk : 125 bar
   “Upright” model : zeer compact 

en mobiel
   Max. temperatuur : 80° C
   Met geïntegreerde slangtrommel 

inclusief 15  meter hogedrukslang

Warmwater 
 hogedrukreiniger 
Hds 8/18-4 m 400 V
   Stroomsoort : 400 V - 3 ~
   Wateropbrengst : 400-800 l/u
   Werkdruk : 30-180 bar
   Rendabele eco!efficiency-stand
   Max. temperatuur : 80-155° C

Warmwater 
hogedrukreiniger 
Hds 10/20-4 m
   Stroomsoort : 400 V - 3 ~ 
   Wateropbrengst : 500-1.000 l/u
   Werkdruk : 30-200 bar
   Rendabele eco!efficiency-stand
   Max. temperatuur : 80-155° C

Ook beschikbaar 
met geïntegreerde 
slangtrommel 
 inclusief 20 meter 
hogedrukslang

24 maanden garantie op Hds*  
+ 2 x gratis nazicHt*

reiniging met warm water heeft 
de volgende voordelen :
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Gebruik de Qr-code om de video  ‘Warm water maakt het  verschil’ 
te bekijken of ga naar www.karcher.be/be/warmwater

Efficiënte reiniging en 
 onderhoud van o.a. 
materiaal en werk-
omgeving. Met een 
Kärcher warmwater 
 hogedrukreiniger.

Vraag uw  Kärcher dealer 
naar meer  informatie en 
de  actuele condities !



60

grof vuil, fijn stof 
of vloeistoffen. 
De stofzuigers  
en stof-/water -
zuigers van  
Kärcher  kunnen   
alles aan. 
Vraag uw  Kärcher dealer 
naar meer  informatie  
en de  actuele  
condities !

Type Tankinhoud Lucht-
verplaatsing

Volautomatische  
filterreiniging VAN VOOr1

nt 35/1 tact 35 l 61 l/s ja 564,- 425,-

nt 65/2 tact2 65 l 2 x 74 l/s ja 1.358,- 995,-

VAN
€ 278,-

VOOr1

€ 199,-
VAN

€ 373,-
VOOr1

€ 260,-
VAN

€ 455,-
VOOr1

€ 325,-
VAN

€ 984,-
VOOr1

€ 730,-

Stofzuiger  
t 10/1 eco efficiency
   Tankinhoud : 10 l
   Insteekbare stroomkabel
   Antistatische bocht
   Extra sterk, permanent 

 hoofdfilter
   Lager stroomverbruik

Stofzuiger  
t 12/1 edition
   Tankinhoud : 12 l
   Robuuste, wasbare filterkorf
   Ergonomische voetschakelaar
   Traploos regelbare zuigkracht 
op de handgreep

   Met 10 gratis vliesfilterzakken

Stof-/waterzuiger 
nt 35/1 ap
   Tankinhoud : 35 l
   Luchtverplaatsing : 61 l/s
   Kabelhaak op de zuigerkop
   Houder voor toebehoren en zuigslang
   Halfautomatische filterreiniging
   Stof en water opzuigen zonder 
 filterwisseling

Tweemotorige stof-/
waterzuiger nt 65/2 ap
   Tankinhoud : 65 l
   Luchtverplaatsing : 2 x 74 l/s
   Halfautomatische filterreiniging
   Vlakfilter stofklasse M 
   Geïntegreerde aftapslang voor 
een gemakkelijke verwijdering 
van opgezogen vloeistoffen

(1)  Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en  drukfouten.  
Dit aanbod en de prijzen gelden uitsluitend voor professionele gebruikers (BTW-plichtigen). actieperiode van 1 maart t/m 30 juni 2014.



Harde of 
 elastische 
 oppervlakken. 
Geen probleem 
voor de schrob-/ 
zuigmachines 
van Kärcher.

Vraag uw  Kärcher dealer 
naar meer  informatie en 
de  actuele condities !

Type

B 40 X d51/r55
model met tractie Prijs op aanvraag

VAN
€ 1.505,-

VOOr1

€ 1.130,-
VAN

€ 3.237,-
VOOr1

€ 2.750,-
VAN

€ 4.995,-
VOOr1

€ 3.980,-

De kleinste  
schrob-/zuigmachine 
Br 30/4 c
   Werkbreedte borstels/zuigen : 
300/300 mm

   Oppervlakteprestatie : 
max. 200 m²/u

   Schoon-/vuilwatertank : 4/4 l
   Uiterst compact en flexibel toestel
   Schrobt en zuigt in één  beweging
   Eenvoudig vullen en ledigen van de 
 schoonwatertank

Compacte  
schrob-/zuigmachine 
Br 35/12 c Bp Pack
   Werkbreedte borstel/zuigen : 
350/450 mm

   Vermogen : 500 W
   Snel oplaadbare hoogwaardige 
Lithium Ion-batterij met lange 
levensduur

   Tot 200° draaibare borstelkop
   Ingebouwde batterijlader
   Wendbaar, licht en stil

Walk-behind  
schrob-/zuigmachine 
B 40 c classic
   Werkbreedte borstels/zuigen : 
430/850 mm

   Oppervlakteprestatie : 
max. 1.700 m²/u

   Schoon-/vuilwatertank : 40/40 l
Inclusief:
   borstelkop D 43 Bp
   energiepakket : batterij 115 Ah en lader
   zuigbalk met steunwielen en PU zuigstrips
   tankdeksel zonder reinigings-

systeem voor de vuilwatertank
   auto fill in

Prijs op aanvraag

24 maanden garantie op Br* + 2 x gratis nazicHt*

Nog efficiënter reinigen door gebruik van de juiste toebehoren en 
reingingsmiddelen ? Kijk op laatste pagina voor een greep uit ons assortiment.

Zitschrob-/ 
zuigmachine  
B 150 r
   Werkbreedte borstels/ 
zuigen : 750/940 mm

   Oppervlakteprestatie : 
max. 4.500 m²/u

   Schoon-/vuilwatertank : 
150/150 l

   Met walsborstelkop R 75

NIEUW

NIEUW



Binnen of  buiten. 
De veeg-/  
zuigmachines 
van Kärcher zorgen 
voor  perfecte 
reinigings-
resultaten.

Vraag uw  Kärcher dealer 
naar meer  informatie en 
de  actuele condities !

VAN
€ 899,-

VOOr1

€ 699,-
VAN

€ 3.650,-
VOOr1

€ 3.095,-
VAN

€ 10.200,-
VOOr1

€ 8.695,-

Handveegmachine 
Km 70/20 c 2 sB
   Oppervlakteprestatie : 

max. 3.680 m²/u
   Werkbreedte met 2 zijbezems : 

960 mm
   Vuilreservoir : 42 l
   Veegwalsaandrijving via beide wielen
   Duwbeugel in 3 hoogtes verstelbaar
   Hoofd- en zijbezem traploos 

 verstelbaar

Walk-behind  
veeg-/zuigmachine 
Km 75/40 W Bp
   Oppervlakteprestatie : max. 3.375 m²/u
   Werkbreedte met zijbezem : 750 mm
   Verrijdbaar vuilreservoir van 40 l
   Aandrijving : gelijkstroommotor (ook 
verkrijgbaar met Honda benzinemotor)

   Inclusief batterijpakket en lader
   Gepatenteerde filterreiniging

Zitveeg-/zuigmachine 
Km 90/60 r Bp adv
   Oppervlakteprestatie : max. 6.900 m²/u
   Werkbreedte met 1/2 zijbezem(s) : 
900/1.150 mm

   Vuilreservoir : 60 l
   Aandrijving : gelijkstroom motor 
met  energiepakket,  
art.nr. 9.511-137 o.v.

   Volautomatisch filterreinigings-
systeem (tact)

24 maanden garantie op Km* + 2 x gratis nazicHt*
(1)  Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van zet- en  drukfouten.  

Dit aanbod en de prijzen gelden uitsluitend voor professionele gebruikers (BTW-plichtigen).  
actieperiode van 1 maart t/m 30 juni 2014.

(*)  Enkel toestellen uit het professionele programma uit de voorjaarsactie 2014.  
Vraag naar de voorwaarden bij uw Kärcher dealer.

Nog efficiënter reinigen door gebruik van de juiste toebehoren en 
reingingsmiddelen ? Kijk op laatst pagina voor een greep uit ons assortiment.

Zitveeg-/zuigmachine
Km 105/110NIEUW



en er is nog 
zoveel meer, ...  
Voor meer 
informatie over 
onze producten 
en service 
verwijzen wij u 
graag naar:  
www.karcher.be

Ice blasting

Industriezuigers

Truckwash

Eénschijfsmachines

Zelfbedieningswasinstallaties

Onderdelenreinigers

Portaalwasinstallaties

Tapijtborstelzuigers

Werktuigdragers Stationaire hogedrukreinigers



De  Kärcher stoomreiniger voor  
hardnekkige vervuiling.

Onderhoud van tapijt en vloer bekledingen. 
Met een  Kärcher tapijt- en bekledingsreiniger.

Een greep uit ons breed assortiment toebehoren 
en reinigingsmiddelen.

Reinigingsmiddelen voor hogedruk reinigers

Hot Wax  
RM 41 (10  liter)
Art.nr.: 6.295-153.0

Conserverings- 
en onderhouds-
middel zorgt 
voor een 
hoog glanzend 
 oppervlak.

Universele 
 reiniger  
RM 55 ASF 
(10 liter)
Art.nr.: 6.295-090.0

Uitstekend 
geschikt voor 
 gevel reiniging.

Olie- en vet-
verwijderaar  
(zeer geconcentreerd) 

RM 31 (10 liter)
Art.nr.: 6.295-068.0

Uitermate geschikt voor 
het verwijderen van 
hard nekkig  vervuiling 
zoals olie, vet, teer, 
roet en rookhars.

car/truck-
reiniger  
RM 81 ASF 
(10 liter) 
Art.nr.: 6.295-124.0

Bij uitstek geschikt 
voor het  reinigen 
van  voertuigen, 
dekzeilen en 
motoren.

Reinigingsmiddelen voor 
schrob-zuigmachines

Reinigingsmiddel voor  
tapijt en bekleding

Basis 
vloerreiniger  
RM 69 (10 liter)
Art.nr.: 6.295-120.0

Krachtig 
reinigingsmiddel 
voor gewone en 
industrievloeren. 
Verwijdert moeiteloos 
de meest hardnekkige 
vet-, olie-, roet- 
en minerale 
verontreiniging.

Vloerglans-
reiniger  extra 
schuimarm  
RM 755 ES 
(10 liter)
Art.nr.: 6.295-174.0

Uitermate geschikt 
voor uw vloeren. 
Droogt volledig 
streeploos op.

rioolreinigings-
slang (20 m)
Art.nr.: 6.391-479.0

rioolreinigings-
sproeier
Art.nr.: 5.763-016.0

Vuilfrees
Art.nr.: 4.767-041.0

Toebehoren voor hogedrukreinigers

roterende 
 wasborstel
Art.nr.: 4.762-510.0

Oppervlaktereiniger Fr 30 Basic
Art.nr.: 2.642-998.0   Enkel geschikt voor HD 5 serie

Toebehoren voor stofzuigers

turbozuigmond
Art.nr.: 2.860-113.0

autozuigmond
Art.nr.: 6.906-108.0

Press & ex tabletten 
RM 760 (16  tabletten)
Art.nr.: 6.290-828.0

Tabletten in handige, in water oplosbare 
en reinigingsonder steunende folie voor de 
basis reiniging van  textiel opper vlakken en 
stofbekleding, zoals autostoelen.

Uw Kärcher dealer voor informatie & demonstratie:

Stoomreiniger  
de 4002
   Tankinhoud : 2,4 l
   Hygiënisch schoon dankzij de 
kracht van stoom

   Korte opwarmingstijd
   Geïntegreerde pomp voor  continu 
 bijvullen van de boiler

   Compleet geleverd met diverse 
 toebehoren

Tapijt- en  bekledingsreiniger  
Puzzi 8/1 c
   Wordt geleverd met handsproeier 
en 2,5 m  sproei-/extractieslang

   Zeer compact en licht toestel
   Snelle droging dankzij  krachtige 

zuigturbine
   Grote voetschakelaar
   Opklapbare haak voor  netsnoer

Tapijt- en 
bekledings-
reiniger  
Puzzi 100 super edition
   Voor een vezeldiepe reiniging
   Afneembare vuilwatertank van 9 l
   Snelle droging dankzij  krachtige 

 zuigturbine
   Inclusief handsproeier

VAN
€ 1.195,-

VOOr1

€ 870,-

VAN
€ 628,-

VOOr1

€ 499,-

VAN
€ 841,-

VOOr1

€ 699,-

KärChEr CENTEr aUtOVaK
De Villermontstraat 32
2550 Kontich
Tel.: 03/450 93 95
Fax: 03/450 93 96
info@karcher-center-autovak.be
www.karcher-center-autovak.be


