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De krachtige toestellen van Kärcher vinden tal van toepassingsmogelijkheden zoals 

in huis, kelder en hobbyruimte.  Wij bieden voor iedere reinigingstaak de optimale 

oplossing.  “Meer vrije tijd.” Als gebruiker verwacht je van reinigingsapparatuur dat 

zij goede resultaten opleveren met zo weinig mogelijk moeite. 

Kärcher weet wat nodig is om dit te bereiken: geriefl ijke, 

effi ciënte en krachtige machines. Kärcher investeert 

daarom in nieuwe ontwikkelingen die 

gebruiksvriendelijkheid koppelen 

aan degelijkheid.

Stofzuigers
Huishoudstofzuigers met bedieningsvriendelijk design en innovatieve 
techniek. Automatische kabeloproller en combizuigmond passend voor 
alle vloeren. p
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Stoomreinigers 
De Kärcher stoomreinigers zijn praktisch overal inzetbaar. Zij bewijzen 
hun effi ciëntie op diverse ondergronden als vloeren, wanden, ramen, etc. 
en dit helemaal zonder reinigingsmiddelen. Toebehoren pagina 9. p
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Nat- en droogzuigers
De Kärcher nat-en droogzuigers zijn geschikt voor tal van 
toepassingsmogelijkheden in de auto, garage, kelder, hobbyruimte en 
werkplaats of bij renovatiewerkzaamheden. Toebehoren pagina 12. p
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Window Washer
Ramen, glas, spiegels en tegels worden snel en effi ciënt gereinigd 
met de Kärcher Window Washer.
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Vloer- en tapijtreiniger
Perfekte reiniging: Onder druk sproeit de Kärcher vloer- en tapijtreiniger 
reinigingsmiddel diep in het tapijt en zuigt het samen met het 
losgeweekte vuil weer op. p
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Stofzuiger met waterfi lter
Ideaal voor mensen met een allergie. Bij de Kärcher stofzuiger met 
waterfi lter worden zelfs de microscopisch kleine en allergieverwekkende 
deeltjes in het waterbad opgenomen. p
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Boenmachine
Harde vloeren en parket zijn steeds vaker te vinden in onze woningen. 
Met de boenmachine gaat reinigen en onderhoud vliegensvlug.
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RoboCleaner
De RoboCleaner reinigt volledig zelfstandig alle huishoudelijke 
vloerbedekkingen, ook wanneer u niet thuis bent.
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Accu-rolvegers
Met de accu-aangedreven borstel is de Kärcher accu-rolveger de 
ideale hulp in het huishouden zonder lastige kabels en zonder 
onnodig bukken. p
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indoor 5

VC 6100 VC 6200 VC 6300

indoor 4

De Kärcher 
stofzuigers…
    …de VC 6-serie
De naam Kärcher staat al jarenlang garant 

voor de hoogste reinigingscompetentie.  En 

wat tot voor kort alleen voor de  professionals 

voorbehouden was, staat met de introductie 

van de nieuwe VC 6 stofzuigergeneratie 

van  Kärcher vanaf vandaag ook voor u ter 

beschikking.

Kijk ook op onze website: 
www.time2change.kaercher.com

QuickClick-systeem
Je duwt de zuigbuis in één van 
de drie zuigmonden met een 
simpele ‘Click’.

Wereldprimeur QuickClick...
      ...toebehoren wisselen: uniek, snel en gemakkelijk.

ComfoGlide vloerzuigmond
30% minder kracht nodig om 

tapijten grondig te reinigen.

Afstandsbediening op het 
handvat (VC 6300)
Eenvoudige bediening van de 
 zuigkracht en de ‘stand-by’ functie.

EasySlider-systeem
De ‘rubberen draairing’ draait 

360° rond en leidt de stofzuiger 
vlot rond alle obstakels zonder 

ze te beschadigen.

 Alle zuigmonden (3) zijn ‘aan boord’ van de stofzuiger.

 Eenvoudig: de handgreep of zuig buis opzetten, in elkaar klikken en klaar.

 Met de nieuwe zuigmond verder stofzuigen.

 Praktisch en zeer snel !
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  VC 5200 VC 5300 VC 6100 VC 6200 VC 6300
Technische gegevens (niet afgebeeld) (niet afgebeeld)
Maximaal vermogen 1800 W 2000 W 1800 W 2000 W 2000 W
Zuigkracht aan de zuigmond 370 W 400 W 370 W 400 W 400 W
Volume fi lterzak 3,3 l 3,3 l 4,0 l 4,0 l 4,0 l
Actieradius 8 m 8 m 10 m 10 m 10 m
Gewicht (zonder toebehoren) 4,8 kg 4,8 kg 7 kg 7 kg 7 kg

Uitrusting
Turbo-zuigmond   • o o o
QuickClick toebehorenwisselsysteem   • • •
ComfoGlide zuigmond • • • • •

Geïntegreerde QuickClick toebehoren:
Meubelborstel   • • •
Bekledingszuigmond   • • •
Telescopische plintenzuigmond   • • •
EasySlider rijdt om hindernissen heen   • • •
Elektronische zuigkrachtregeling draaiknop aan het toestel draaiknop aan het toestel draaiknop aan het toestel draaiknop aan het toestel aan handgreep (+/- toetsen)
HEPA 12 fi lter • • • • •
Telescopische zuigbuis met schuifregelaar met schuifregelaar met schuifregelaar met schuifregelaar met schuifregelaar
Softgrip-handvat • • • • •
Aanduiding fi lterwissel • • • • •
Automatisch kabeloprolsysteem • • • • •
Parkeer- en opbergstand • • • • •
Art.nr. 1.195-821 1.195-841 1.195-501 1.195-521 1.195-541
Adviesprijs in EUR* 159,95 199,95 239,95 249,95 289,95
o = optioneel



SC 1122

SC 1202 MS/ZS

indoor 6 indoor 7

SC 952

Natuurlijk met 
stoom…
    …de Kärcher
             stoomreinigers
Met behulp van een Kärcher stoomreiniger 

bespaart u naast water en reinigingsmiddelen 

vooral tijd. Met de kracht van stoom doet u 

het werk in de helft van de tijd. 

Dit wil zeggen: meer tijd voor het gezin, uw 

hobby’s en voor uzelf. 

Een stoomreiniger kunt u overal inzetten: op 

vloeren of harde oppervlakken, in de keuken 

of badkamer, op glas of op spiegels, om te 

strijken of voor het onderhoud van textiel. 

Een stoomreiniger verlicht het werk en zorgt 

voor een fris en hygiënisch woonklimaat.

 Snel, grondig voor 
tussendoor!

Compact klasse: draagbaar, compact, voordelig!

√  Schoon, gezond en minder milieubelastend

√  Reinigingsmiddelen zijn overbodig

√  Hygiënisch schoon

√  50% snellere reiniging

  SC 952 SC 1052 SC 1122 SC 1202 ZS  /  MS
Technische gegevens  (niet afgebeeld)
Vermogen (W) 1600 1300 1400 1500
Tankinhoud (l) 0,25 0,8 1,2 1,6
Opwarmtijd (min) 15 sec. 7 7 7
Werkdruk (bar)  2,5 3 3,2
Gewicht (kg) 1,2 2,9 3,4 5,7

Standaard toebehoren
Stoomregeling aan handvat  x x x
Strijkijzer    -  /  x
Power nozzle x   
Ontkalkingsfunctie x   
Ruitenwisser / ruitensproeier x / - x / - x / - x / -
Art.nr. 1.516-201 1.512-201 1.518-101 1.702-100  /  1.702-106
Adviesprijs in EUR* 69,95 159,95 199,95 279,95  /  329,95

 Handstoomreiniger voor 
snelle reiniging.

 Binnen 15 sec inzetbaar.

 Met ontkalkingsfunctie.

 Gemakkelijk te 
dragen dankzij de 
handige handgreep.
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 Leveringsomvang m.u.v. type SC 952: 2x verlengbuizen (0,5m), vloersproeier, poetsdoek, kleine borstel, handsproeier, powersproeier, bio-ontkalker. 
ZS= zonder strijkijzer   MS= met strijkijzer

Comfort klasse: voor 
middelgrote tot grote 
oppervlakten!  Tegels, stenen vloeren 

en andere harde op-
pervlakken worden 
streeploos gereinigd.

 Gemakkelijk 
bij te vullen.
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SC 1402 MS/ZS*

SC 1502 MS/ZS SC 1702 MS/ZS

Vapohydro

 Het juiste toebehoren

 Het dubbel tank systeem maakt het 
mogelijk bij te vullen voor een 
non-stop werking (SC 1402).

 Met de vapohydrofunctie spoelt u het 
 losgeweekte vuil eenvoudig weg (SC 1702).

 Vochtigheidscontrole met de 
Vapohydro functie (SC 1702).

 Met de Variopowerfunctie aan het handvat stelt u 
de gewenste stoomhoeveelheid gemakkelijk in.

  SC 1402  ZS*1  /  MS SC 1502  ZS  /  MS SC 1702  ZS  /  MS
Technische gegevens
Vermogen (W) 1800 2300 2300
Tankinhoud (l) 1.6/1.0 2 2
Opwarmtijd (min) 6 4,5 4,5
Werkdruk (bar) 3,5 4 4
Gewicht (kg) 6,2 6,7 7

Standaard toebehoren
Vapohydro   x
Kabeloprolsysteem   x
Stoomregeling aan toestel  x x
Stoomregeling aan handvat x x x
2 tanksysteem x 
Strijkijzer -  /  x -  /  x -  /  x
Power nozzle   
Ontkalkingsfunctie   
Ruitenwisser / ruitensproeier - / x - / x - / x
Verlengstuk voor powersproeier x x x
Opbergvak toebehoren x x x
Art.nr. 1.702-150  /  1.702-157 1.438-101  /  1.438-110 1.439-101  /  1.439-110
Adviesprijs in EUR* 349,95  /  399,95 399,95  /  449,95 449,95  /  499,95

ZS= zonder strijkijzer   MS= met strijkijzer
(*1) niet verkrijgbaar in Nederland

Top klasse: krachtig, compleet, beter kan niet!

Automatische 
kabeloproller.

Handig opberg-
ruimte voor de 
toebehoren.

  Behangafstomer
Voor het eenvoudig verwijderen 
van behang.
Art.nr. 2.863-062
Prijs: € 35,-

 Doekenset
Set bestaat uit 2 vloerdoeken en 3 
overtrekken voor handsproeier.
Art.nr. 6.960-019
Prijs: € 10,-

Microvezel doekenset badkamer 
Voor in de badkamer (soft-vloerdoek,
polijstdoek, schuur-overtrek). 
Art.nr. 2.863-171
Prijs: € 25,-

Microvezel doekenset keuken 
Voor in de keuken (soft-vloerdoek,
doek tbv roestvrijstaal, soft-overtrek).
Art.nr. 2.863-172
Prijs: € 25,-

 Stoom turbo borstel
Dankzij de vibrerende beweging van deze 
borstelkop kan er nog sneller en effi ciënter 
gereinigd worden. Art.nr. 2.863-159
Prijs: € 24,-

 Textielsproeier 
Voor het opfrissen van alle soorten 
textiel, verwijdert geuren. 
Art.nr. 4.130-390
Prijs: € 16,-

Stoomvuilfrees
Versterkt de reinigingskracht van de stoom, in het bijzonder 
bij het reinigen van voegen en moeilijk bereikbare plaatsen.
Art.nr. 2.863-094
Prijs: € 20,-

 Strijkijzer 
Tover uw stoomreiniger om tot een 
volwaardig strijkstation. (vanaf SC 1202)
Art.nr. 2.884-503
Prijs: € 103,-

 Bio-ontkalker (RM 511)
Voor het ontkalken van uw 
stoomreiniger.
Art.nr. 6.290-239
Prijs: € 7,- * P
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A 2003 / A 2004

25 L

1400
W

12 L1200
W

A 2054 ME

12 L1200
W

A 2204

18 L1200
W

A 2254 ME

18 L1200
W

A 2504

25 L1400
W

A 2554 ME

25 L1400
W
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Ons ontgaat niets…
    …de Kärcher 
nat- en droogzuigers
 Of het nu gaat om nat, droog, grof of fi jn stof, 

de nat- en droogzuigers van Kärcher zijn uw 

ideale schoonmaakhulp in de hobbykamer, 

kelder en garage. Deze robuuste apparaten 

beschikken standaard over een patroonfi lter 

(uniek in deze klasse*) waarmee het stof nóg 

beter gefi lterd wordt.
(*) niet op de A 2003

De modellen vanaf A 2204 èn hoger beschikken 
over een regelbare blaasfunctie waarmee u 

het vuil op moeilijk bereikbare plaatsen kunt 
wegblazen (bv. leegblazen zuigslang).

 A 2003 A 2004 A 2054 ME A 2204 A 2254 ME  A 2504 A 2554 ME

Technische gegevens
Vermogen (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400
Tankinhoud (l) 12 12 12 18 18 25 25
Zuigslang (m) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Standaard toebehoren
Zuigbuis  x x x x x x x
Plintenzuigmond x x x x x x x
Combizuigmond      x x
Nat & droog mond (clip) x x x x x  
Patroonfi lter/stofzak  x x x x x x
Blaasfunctie    x x x x
Kunststof container x x  x  x 
Roestvrijstalen container   x  x  x
Art.nr. 1.629-120 1.629-100 1.629-300 1.723-100 1.723-300 1.723-400 1.723-600
Adviesprijs in EUR* 54,95 64,95 79,95 99,95 119,95 119,95 129,95

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

Kunststof container 
Robuuste kunststof container.

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

Vermogen
Kärcher biedt de sterkste consumenten 
nat- en droogzuigers uit hun klasse. De 
Powergeneratie: sterker, sneller en zuiverder!
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K 250
Art.nr. 1.633-500
Prijs: € 119,95 

Ramen, glas, spiegels en 
tegels worden snel en effi ciënt 

gereinigd. 

Eenvoudige bediening. 
Sproeien, wissen en opzuigen: 

u heeft onmiddellijk schone, 
droge en streepvrije ruiten.

Geen vieze en natte 
handen meer. Optimale 
bewegingsvrijheid zonder 

vervelende kabels.

 Asfi lter
Voor het opzuigen van grof vuil en 
(warme) as uit bv. open haard, BBQ.
Art.nr. 2.863-139
Prijs: € 52,-

 Flextool
Voor het aansluiten van bijvoor-
beeld een schuurmachine.
Art.nr. 2.863-112
Prijs: € 15,-

Microzuigset
Het ideale toebehoren voor het reinigen van 
bv. uw toetsenbord, modelauto’s enz.
Art.nr. 2.863-153
Prijs: € 21,-

 Patroonfi lter
Art.nr. afhankelijk van type toestel.
Prijs op aanvraag.
Filtering 99,9% van stofdeeltjes 
vanaf 2 µm.

Het juiste toebehoren

Dankzij het brede gamma aan toebehoren kunnen Kärcher apparaten 

ingezet worden bij diverse reinigingstaken.  De nat- en droogzuigers 

kunnen dankzij het speciale toebehoren elk reinigingsprobleem 

moeiteloos aan.

Stofzuigerzakken
Voor A 22xx en 25xx series. 
5 stuks.
Art.nr. 6.959-130
Prijs: € 10,- 

Stofzuigerzakken
Voor A 20xx series. 5 stuks.
Art.nr. 6.904-322
Prijs: € 10,- 

Verlengslang 3,5 m
     Voor moeilijk bereikbare 
       plaatsen bv. hoge 
      plafonds, trappen. 
   Art.nr. 2.638-955
Prijs: € 26,- 

Extra lange plintenmond
Ideaal voor het reinigen van 
moeilijk bereikbare plaatsen in 
huis en wagen.

Art.nr. 2.863-144
Prijs: € 5,- 

Autozuigmond
Voor het snel en eenvoudig zuigen 
van autostoelen, bekleding, 
bagageruimten. 
Art.nr. 2.863-145
Prijs: € 10,-
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 Weg met uw emmer, trekker en zeemlap. 

Met de Window Washer vervangt u in één 

klap al deze hulpmiddelen en wordt het 

ramen lappen een eenvoudige en 

plezierige klus. 

 Eenvoudig ramen 
lappen…
    … de Kärcher 
Window Washer



SE 3001SE 2001 (niet afgebeeld)

DS 5500

indoor 15

FP 222

RC 3000

indoor 14

Vezeldiepe tapijtreiniging, 
   glanzende vloeren…
…de Kärcher vloerreiniger
 Met dit multitalent kunt u niet alleen vezeldiep 
uw tapijt reinigen, maar kunt u daarnaast 
ook gemakkelijk nat en/of droog 
vuil opzuigen en uw harde 
vloeroppervlakken reinigen. 

Vezeldiepe reiniging doordat het 
reinigingsmiddel direct in het tapijt 
gesproeid wordt en samen met 
het losgeweekte vuil weer in één 

beweging opgezogen wordt.

Een mengsel van water en 
reinigingsmiddel wordt op 
de oppervlakte gesproeid en 

direct opnieuw opgezogen.

Een afzonderlijk deksel maakt 
een controle van de fi lter en 
vervanging ervan mogelijk 
zonder vuile handen.

Art.nr. 1.081-121
Prijs: € 279,95

Art.nr. 1.081-400
Prijs: € 249,95

Stofzuigen met het 4-traps 
fi ltersysteem, maar zonder 
stofzak. 99,99% van alle deeltjes 
groter dan 0,3 mm worden 

gefi lterd. Het stof wordt 
in het waterbad gebonden.

De speciale HEPA-fi lter 
houdt  zelfs de fi jnste vuil- en 
stofdeeltjes tegen.

 Het stof neemt een bad…
…de Kärcher DS 5500 
waterfi lter stofzuiger
 Deze unieke stofzuiger met waterfi lter is ideaal voor 
mensen met een allergie. Zelfs 
microscopisch kleine en allergie-
verwekkende deeltjes worden 
onmiddellijk opgenomen.

Art.nr. 1.195-101
Prijs: € 299,95

Een glanzend voorbeeld…
…de Kärcher boenmachine
 Het verwisselen van de borstel- en polijstpads 
verloopt simpel zonder gereedschap. Aanbrengen, 
boenen, polijsten: zo eenvoudig gaat dat!

 De beste verzorging 
voor uw parket-vloer, 

linoleum, en stenen 
vloer. 

In een handomdraai 
is uw vloer weer op 

hoogglans. 

Was aanbrengen, boenen, 
polijsten en klaar. Voor 

optimaal onderhoud. 
Gemakkelijk hanteerbaar. Voor 

parket, linoleum en steen.

Met verlichting om het 
reinigingsresultaat beter te 

kunnen controleren.

 Zuigt en veegt geheel 
  uit zichzelf…
…de Kärcher RoboCleaner
 U kunt nu relaxen terwijl de RoboCleaner het 
werk doet. Hij vindt zijn weg door middel van de  
ingebouwde sensoren. Dankzij zijn hoogte komt hij 
ook op plaatsen waar u normaal gesproken met een 
stofzuiger niet zo snel komt zoals onder de bank. 
Wanneer de RoboCleaner merkt dat zijn vuilreservoir 
vol is of zijn batterijen bijna leeg zijn, keert hij 
automatisch terug naar zijn basisstation waar hij 
zijn vuilreservoir ledigt en zijn batterijen oplaadt.

Werkt geruisarm 
 dankzij zijn “Quiet-

modus”.

Geleid door een 
infrarood 

navigatiestraal.

Valt niet van de trap 
dankzij zijn sensoren.

Art.nr. 1.056-800
Prijs: € 189,95 

 Art.nr. 1.269-101 
Prijs: € 1.499,95
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K 55 / 
K 55 Pet

K 55K 50 K 55 Pet

K 50

 Telefonisch: Call Center Consument
Nederland : 0900 33 444 33
België : 0900 10027
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Informatie :
www.karcher.nl of www.karcher.be

Sneller dan een bezem, 
gemakkelijker dan een stofzuiger…
    …de Kärcher accu rolveger
 Zo licht en hanteerbaar als een normale 
bezem. Met zijn roterende, accu aangedreven 
borstelwals sneller dan een stofzuiger. 
Een ideaal toestel voor de snelle klus 
tussendoor.

Voor de kleine klussen 
tussendoor. Nooit 

meer bukken. 
Geschikt voor gebruik 
op tapijt, parket, stenen 

vloeren,…

 Onmiddellijk inzetbaar. In 
de tijd die u anders nodig 

heeft om de stofzuiger uit de 
kast te halen, is de klus met 

de Kärcher accu rolveger al lang 
geklaard.

Geen stofzak maar een 
eenvoudig te ledigen 

vuilcontainer. Duurzame accu.

K 55 met uitneembare 
borstels: het reinigen van 

de  borstelwals wordt op die 
manier makkelijker.

Met de K 55 Pet: 
ideaal tegen de 

rondzwervende 
haartjes van uw 

huisdier.

Art.nr. 1.258-501
Prijs: € 59,95

Art.nr. 1.258-101
Prijs: € 39,95

Art.nr. 1.258-601
Prijs: € 64,95
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Uw Kärcher dealer:


