KÄRCHER DLA BRANŻ
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2019
Specjalna oferta Kärcher ważna od kwietnia do czerwca 2019 lub do wyczerpania zapasów. Ceny PLN netto, należy doliczyć 23% VAT.

7 100 zł

HDS 5/15 U

HDS 9/18-4 M 14 000 zł

zyskujesz
774 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody

GRATIS:
■■

■■
■■
■■
■■

wydajność tłoczenia 450 l/h
ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
maks. temp. podawanej wody 80°C
zasilanie 1/230/50 ~/V/Hz

■■
■■
■■

RM 31 eco!efficiency 10 l
RM 81 eco!efficiency 10 l
lanca do piany
kanister na chemię x 2

zyskujesz
963 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody

■■
■■
■■
■■
■■

HDS 9/18-4 M 14 000 zł

wydajność tłoczenia 450-900 l/h
ciśnienie robocze 30/180/3/18 bar/MPa
maks. temp. podawanej wody 80-155°C
zasilanie 3/400/50 ~/V/Hz

■■
■■
■■
■■

wydajność tłoczenia 450-900 l/h
ciśnienie robocze 30/180/3/18 bar/MPa
maks. temp. podawanej wody 80-155°C
zasilanie 3/400/50 ~/V/Hz

GRATIS:
■■
■■
■■
■■
■■

lanca do piany
szybkozłączka x2
szybkozłączka
RM 81 eco!efficiency 10 l
kanister na chemię

■■

wąż wysokociś. 20 m
złącze

HDS 9/18-4 M 14 000 zł

zyskujesz
995 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody

GRATIS:

zyskujesz
1 000 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody
■■
■■
■■
■■

wydajność tłoczenia 450-900 l/h
ciśnienie robocze 30/180/3/18 bar/MPa
maks. temp. podawanej wody 80-155°C
zasilanie 3/400/50 ~/V/Hz

GRATIS:
■■

NT 20/1 Ap

HD 5/15 C

2 200 zł

HD 6/15 M

2 999 zł

zyskujesz
400 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe
bez podgrzewania wody
■■
■■
■■
■■

zyskujesz
401 zł

Urządzenie wysokociśnieniowe
bez podgrzewania wody

wydajność tłoczenia 500 l/h
ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
wąż wysokociśnieniowy, 10 m
pistolet spryskujący EASY!Force

■■
■■
■■
■■

BD 30/4 C Bp Pack 7 900 zł

wydajność tłoczenia 560 l/h
ciśnienie robocze 150/15 bar/MPa
mocowanie wyposażenia EASY!Lock
pistolet spryskujący EASY!Force

BD 43/35 C Ep

7 300 zł

zyskujesz
537 zł

Urządzenie szorująco-zbierające
■■
■■
■■
■■
■■

szerokość robocza szczotek 280 mm
szerokość robocza/odsysania: 325 mm
zbiornik wody czystej/brudnej 4/4 l
prędkość obrotowa szczotki 150 obr/min
wydajność teoretyczna 900 m²/h

GRATIS:
■■
■■

talerz napędowy
padów
pady czerwone

zyskujesz
1 200 zł

Urządzenie szorująco-zbierające
■■
■■
■■
■■
■■

urządzenie zasilane sieciowo
szerokość robocza/odsysania: 850 mm
zbiornik wody czystej/brudnej 35/35 l
prędkość obrotowa szczotki 180 obr/min
wydajność teoretyczna 1720 m²/h

GRATIS:
■■

belka ssąca
prosta 850 mm

410 zł

T 7/1 Classic

620 zł

T 10/1

zyskujesz
66 zł

Odkurzacz jednofunkcyjny

Odkurzacz jednofunkcyjny
■■
■■
■■
■■
■■

wydatek powietrza 40 l/s
pojemność zbiornika 7 l
Moc turbiny 850 W
poziom ciśnienia akustycznego 62 dB
przewód zasilający 7.5 m

NT 30/1 Ap L

■■
■■
■■
■■
■■

1 400 zł

wydatek powietrza 53 l/s
pojemność zbiornika 10 l
moc turbiny 800 W
poziom ciśnienia akustycznego 59 dB
przewód zasilający 10 m

NT 70/3 Tc

zyskujesz
98 zł

Odkurzacz uniwersalny (sucho/mokro)
■■
■■
■■
■■
■■

wydatek powietrza 74 l/s
podciśnienie 254 mbar
pojemność zbiornika 30 l
przewód zasilający 7.5 m
poziom ciśnienia akustycznego 70 dB

GRATIS:
■■

wąż przedłużający
2.5 m

GRATIS:
■■

2 opakowania ściereczek
do kurzu (2x25 sztuk)

2 650 zł
zyskujesz
400 zł

Odkurzacz uniwersalny (sucho/mokro)
■■
■■
■■
■■
■■

wydatek powietrza 3x74 l/s
podciśnienie 254 mbar
pojemność zbiornika 70 l
przewód zasilający 10 m
poziom ciśnienia akustycznego 79 dB

1 700 zł

KM 70/15

2 600 zł

AF 100

zyskujesz
302 zł

Urządzenie zamiatające
■■
■■
■■
■■

GRATIS:
■■

zamiatarka prowadzona ręcznie
szerokość robocza z 1 szczotką
boczną: 700 mm
pojemność zbiornika 42 l
wydajność powierzchniowa 2800 m²/h

chwytak
do śmieci

zyskujesz
600 zł

■■
■■
■■
■■

3 199 zł

SG 4/4

wielkość pomieszczenia: do 100 m
tryb automatyczny
w standardzie: filtry uniwersalne, filtry wstępne
dostępne filtry (opcjonalnie): antyalergiczny
zdrowotny, antysmogowy, TVOC
2

SGV 6/5

zyskujesz
355 zł

Parownica
■■
■■
■■
■■
■■

moc grzałki 2300 W
ciśnienie pary 4 bar
temperatura maks. 145 oC
przewód zasilający 7.5 m
pojemność zbiornika 4 l

GRATIS:
■■

zestaw czerwonych
ściereczek z mikrofibry
(10 sztuk)

GRATIS:

Oczyszczacz powietrza

■■

filtry
antyalergiczne

11 900 zł
zyskujesz
1 600 zł

Odkurzacz parowy
■■
■■
■■
■■

jednocześnie czyści silnie zabrudzone powierzchnie
i odsysa wodę wraz z rozpuszczonym brudem
moc grzałki 3000 W
ciśnienie pary 6 bar
pojemność zbiornika 5-5 l

NOWOŚĆ

HV 1/1 Bp Cs

950 zł

zyskujesz
130 zł

Odkurzacz bateryjny
■■
■■
■■
■■
■■

pojemność zbiornika 0.9 l
poziom ciśnienia akustycznego 69 dB (A)
akumulator 18/2.5 V/Ah
ciężar 1.8 kg
wyposażenie: akumulator, ładowarka, ssawka szczelinowa

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
RM 81 eco

RM 31 eco

RM 838

RM 750

RM 753

Preparat do mycia wysokociśnieniowego. Łagodny w
stosunku do czyszczonych
materiałów. Usuwa silne
zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów,
plandek i silników.

Wysoce skoncentrowany
preparat z linii eco!efficiency do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego
w branży przemysłowej
i warsztatach. Usuwa silne
zabrudzenia olejowe
i mineralne, smary,
żywice i smołę.

Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia
pojazdów. Z łatwością
usuwa uporczywy tłusty
brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe
jednocześnie będąc delikatną dla lakieru.

Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa
uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy,
krwi i białka.

Specjalny środek do czyszczenia płytek z kamionki
szlachetnej. Skutecznie
rozpuszcza zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe
i mineralne. Nie zaburza
antypoślizgowych właściwości płytek kamionkowych.

od 0,03 zł/l

czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,75%

Pieczęć sprzedawcy:

od 0,02 zł/l

czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 0,75%

od 0,06 zł/l

czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 1%

od 0,04 zł/l

czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 1%

od 0,42 zł/l

czyszczonej powierzchni
przy dozowaniu 3%

