
Pieczęć sprzedawcy:

Kalkulacja kosztów sporządzona zgodnie z kartą produktu Kärcher (przy minimalnym zalecanym dozowaniu), wg ceny detalicznej netto.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO MYCIA RĘCZNEGO

Chemia ręczna
do posadzek
 

Chemia ręczna 
do szkła
 

Chemia ręczna
do sanitariatów 

Ściereczki 
do kurzu

Chemia ręczna
do powierzchni 

Trzymak 
do ściereczek 

RM 81 eco  
Preparat do mycia wysoko-
ciśnieniowego. Łagodny w 
stosunku do czyszczonych 
materiałów. Usuwa silne 
zabrudzenia olejowe, tłusz-
czowe i mineralne. Dosko-
nały do mycia pojazdów, 
plandek i silników. 

RM 838 
Alkaliczna piana do bezdo-
tykowego czyszczenia 
pojazdów. Z łatwością 
usuwa uporczywy tłusty 
brud, insekty oraz zabru-
dzenia uliczne i olejowe 
jednocześnie będąc deli-
katną dla lakieru. 

CarpetPro RM 760 Środek czyszczący – proszek, 10 kg 
Nowy preparat stanowiący unikalne połączenie proszku do 
dogłębnego czyszczenia wykładzin z technologią kapsułkowania 
(czyli zamykania cząsteczek brudu w skrystalizowanych kapsuł-
kach) i pochłaniaczem zapachów. Nie wymaga płukania a tylko 
odkurzenia po wyschnięciu.

RM 769 Środek do wywabiania plam, 500 ml 
Odplamiacz do wszelkich wykładzin dywanowych i tapicerek. 
Skutecznie usuwa olej, pastę do butów, gumę do żucia, plamy 
z długopisów.

RM 31 eco 
Wysoce skoncentrowany 
preparat z linii eco!effi-
ciency do wysokociśnienio-
wego mycia zasadniczego 
w branży przemysłowej 
i warsztatach. Usuwa silne 
zabrudzenia olejowe 
i mineralne, smary, 
żywice i smołę. 

RM 750 
Silny środek do czyszcze-
nia zasadniczego, usuwa 
uporczywe zanieczyszcze-
nia z oleju, smaru, sadzy, 
krwi i białka. 

RM 753 
Specjalny środek do czysz-
czenia płytek z kamionki 
szlachetnej. Skutecznie 
rozpuszcza zanieczyszcze-
nia tłuszczowe, olejowe 
i mineralne. Nie zaburza 
antypoślizgowych właści-
wości płytek kamionko-
wych.

KÄRCHER DLA BRANŻ
Oferta ważna od kwietnia do czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów. Ceny PLN netto, należy doliczyć 23% VAT.

NT 30/1 TACT L

NT 65/2 AP RM 760/RM 769

NT 25/1 AP

 ■ wydatek powietrza 74 l/s
 ■ pojemność zbiornika 30 l
 ■ przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
 ■ automatyczny wyłącznik przy maksymalnym 

poziomie zebranej cieczy
 ■ GRATIS: filtr PES

 ■ wydatek powietrza 2x74 l/s
 ■ podciśnienie 254/25,4 mbar/kPa
 ■ pojemność zbiornika 65 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 73 dB (A)
 ■ automatyczny wyłącznik przy maksymalnym 

poziomie zebranej cieczy

 ■ wydatek powietrza 74 l/s
 ■ pojemność zbiornika 25 l
 ■ wyjmowany zbiornik wody brudnej
 ■ system filtracji ECO
 ■ GRATIS: filtr membranowy

1 750 zł

zyskujesz
177 zł

2 699 zł

zyskujesz
351 zł

410 zł

zyskujesz
51 zł

1 260 zł

zyskujesz
163 zł

od 0,03 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,75%

od 0,06 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,3%

od 0,3 zł/m2 
czyszczonej powierzchni

od 0,12 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,5%

od 0,07 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,5%

od 0,22 zł  
         za ściereczkę

od 106 zł

od 0,02 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,75%

od 0,05 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 1%

od 0,04 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 1%

od 0,66 zł/l 
czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 3%



HDS 6/14 C BR 35/12 C BP PACKBD 38/12 C BP PACKHDS 8/18-4 MHD 5/15 C PLUS

HD 6/15 M PLUS T 9/1 BP BV 5/1 BP

HD 5/12 C

HDS 5/13 U T 7/1 Eco!efficiency WVP 10

 ■ wydajność tłoczenia 500 l/h
 ■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
 ■ ciśnienie maksymalne 200/20 bar/MPa
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force
 ■ automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

 ■ wydajność tłoczenia 560 l/h
 ■ ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
 ■ ciśnienie maksymalne 200/20 bar/MPa
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force
 ■ automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

 ■ wydajność tłoczenia 500 l/h
 ■ ciśnienie robocze 120/12 bar/MPa
 ■ ciśnienie maksymalne 175/17,5 bar/MPa
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force
 ■ automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 ■ GRATIS: RM 81 eco (2,5 l), szczotka, kanister eco!efficiency

 ■ wydajność tłoczenia 500 l/h
 ■ ciśnienie robocze 125/12,5 bar/MPa
 ■ maks. temperatura podawanej wody 80 °C
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force Advanced
 ■ automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 ■ GRATIS: RM 838 (20 l), szczotka

 ■ wydajność tłoczenia 240-560 l/h
 ■ ciśnienie robocze 30-140/3-14 bar/MPa
 ■ maks. temperatura podawanej wody 80 °C
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force Advanced
 ■ automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 ■ GRATIS: RM 31 eco(10 l), RM 81 eco (10 l), lanca do piany, 

kanister eco!efficiency x2

 ■ wydajność tłoczenia 400-800 l/h
 ■ ciśnienie robocze 30-180/3-18 bar/MPa
 ■ maks. temperatura podawanej wody 80-155 °C
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force Advanced
 ■ GRATIS: RM 31 eco (10 l), RM 81 eco (10 l), lanca do piany, 

szybkozłączka żeńska, szybkozłączka męska x2, kanister 
eco!efficiency x2

 ■ szerokość robocza szczotek 380 mm
 ■ zbiornik wody czystej/brudnej 12/12 l
 ■ wydajność teoretyczna 1500 m²/h
 ■ prędkość obrotowa szczotki 180 obr/min
 ■ GRATIS: talerz napędowy padów, pady z mikrofibry, 

RM 750(10 l), kanister eco!efficiency

 ■ szerokość robocza szczotek 350 mm
 ■ zbiornik wody czystej/brudnej 12/12 l
 ■ wydajność teoretyczna 1400 m²/h
 ■ prędkość obrotowa szczotki 700/1500 obr/min
 ■ pojemność baterii 21 Ah
 ■ GRATIS: wałek napędowy, mikrofibra, RM 753 (10 l) x2, 

kanister eco!efficiency

9 800 zł

zyskujesz
760 zł

12 500 zł

zyskujesz
1 140 zł

12 600 zł

zyskujesz
1 160 zł

12 500 zł

zyskujesz
913 zł

2 400 zł

zyskujesz
400 zł

3 200 zł

zyskujesz
400 zł

1 550 zł

zyskujesz
2 040 zł

2 300 zł

zyskujesz
190 zł

6 600 zł

zyskujesz
535 zł

450 zł

zyskujesz
50 zł

 ■ pojemność zbiornika 9 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 62 dB (A)
 ■ akumulator 36/7,5 V/Ah
 ■ czas pracy akumulatora 46-24 min.
 ■ ciężar 7.5 kg

 ■ pojemność zbiornika 5 l
 ■ poziom ciśnienia akustycznego 57 dB (A)
 ■ akumulator 36/7,5 V/Ah
 ■ czas pracy akumulatora 46-24 min.
 ■ ciężar 8.7 kg

 ■ pojemność zbiornika 200 ml
 ■ szerokość odsysania 280 mm
 ■ czas pracy na akumulatorze 30 min
 ■ szybki czas ładowania
 ■ ciężar 0.7 kg

 ■ Wydatek powietrza 46 l/s
 ■ pojemność zbiornika 7 l
 ■ możliwość odkurzania bez worka 

filtracyjnego = praca bez przerw
 ■ GRATIS: fizelinowe worki filtracyjne 10 szt.

1 690 zł

zyskujesz
2 300 zł

590 zł

zyskujesz
63 zł


