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Hogedrukreinigers
 beperkt gebruik
Voor het af en toe reinigen van bv. fi etsen, terrassen, auto’s en tuin-
meubelen zijn dit de juiste toestellen. Deze toestellen kenmerken zich 
door hun uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en zijn uiterst handig in 
gebruik. Toebehoren pagina 8 en 9.
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 Reinigen met hoge druk…
 …de hogedrukreinigers van Kärcher
Met een Kärcher hogedrukreiniger wordt reinigen een plezier. Of het nu gaat om het reinigen 

van de auto, het afspuiten van bemoste tuinpaden, terrassen, rolluiken, vuilnisbakken of 

tuinmeubilair,… met een Kärcher hogedrukreiniger wordt alles in een handomdraai schoon!

Wat kunt u allemaal met een Kärcher 

hogedrukreiniger doen?

Het gebruik van een Kärcher 

hogedrukreiniger kan het gehele jaar 

door. Met behulp van de vele extra 

toebehoren tovert u uw hogedrukreiniger 

om tot een absoluut multitalent dat zonder 

problemen roest verwijdert, dakgoten en 

afvoerbuizen ontstopt, vuilcontainers uitspoelt 

en het reinigen van moeilijk toegankelijke 

plaatsen mogelijk maakt. Een uitgebreid 

overzicht van onze toebehoren vindt u 

verder in deze folder.

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 
snelheid van de hogedrukreiniger, raden wij toestellen uit deze series 
aan. Toebehoren pagina 8 en 9.
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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. Toebehoren pagina 8 en 9.
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Nat- en droogzuigers
De nat- en droogzuigers van Kärcher zijn uw ideale schoonmaakhulp in 
de hobbykamer, kelder en garage. Toebehoren pagina 14. p
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Boorstof-opvanger
De slimme elektro-boorstof-opvanger van Kärcher.
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Slibzuigers
Snel en effi ciënt reinigen van vijvers.
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Pompen
Een programma pompen voor huis en tuin.
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Reinigingsmiddelen
Kärcher biedt voor verschillende reinigingsopgaven de beste 
oplossingen. p
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Veegmachines
Met de veegmachine veegt u paden, terrassen, opritten en binnen-
plaatsen tot vijf maal sneller en effi ciënter dan met een bezem. p
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De benzineaangedreven hogedrukreiniger kan overal gebruikt worden 
waar zonder stroomvoorziening gereinigd moet worden.

Benzineaangedreven hogedrukreinigers
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K 2.91 MD K 3.91 MD K 4.91 MD K 5.91 MD K 6.91 MD K 7.91 MD

T-Racer
100

outdoor 4 outdoor 5

T-Racer
50

T-Racer
200

T-Racer
300

Reinigings-
middelentank kan 

eenvoudig langs boven 
gevuld worden.

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.

Wereldwijd.

Ergonomische 
handgrepen en 

wielen maken het 
transporteren van 

de hogedruk reiniger 
eenvoudig.

De nieuwe Kärcher hogedrukreinigers 
voor reiniging en onderhoud van huis, tuin en auto zijn gekend 
en gewaardeerd over de hele wereld. Met de K x.91 series 
 garandeert Kärcher u maximale  prestaties en een  
uitstekende kwaliteit. Met detergenttank en Soft Bag 
opbergsysteem.

Al de  toebehoren 
netjes  opgeborgen. 

Soft Bag.
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Vanaf K5-reeks:
voorzien van 
2 reinigings middelen-
tanks waardoor 
 verschillende 

reinigings  producten 
afwisselend gebruikt 

 kunnen worden.

National Library 
Athens

Mount Rushmore 
South Dakota, USA

Forbidden City
China

Roma Collonades 
St. Pedro

met of zonder
T-Racer 50

met of zonder
T-Racer 200

met of zonder
T-Racer 100

met of zonder
T-Racer 300

  K 2.01 K 2.16 K 2.36 M K 2.36 M K 2.91 MD K 2.91 MD K 3.91 MD K 3.99 M K 3.91 MD K 4.91 MD K 4.98 MD K 4.91 MD K 5.91 MD K 5.85 MD K 6.91 MD K 6.85 MD K 6.91 MD K 7.91 MD K 7.85 MD
 (niet afgebeeld) (niet afgebeeld)  T-Racer 50  T-Racer 50  T-Racer 100 T-Racer 100  Alu T-Racer 200    WB T-Racer 300 
Technische gegevens
Werkdruk (bar) 100 100 100 100 20-100 20-100 20-110 20-110 20-110 20-120 20-120 20-120 20-125 20-125 20-135 20-135 20-135 20-140 20-150
Wateropbrengst (l/u) 310 330 330 330 330 330 380 380 380 400 400 400 450 450 530 530 530 530 550
Vermogen (kW) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5 2,6 3
Gewicht (kg) 4 4,3 5,7 5,7 8,5 10 14 12 14 14,2 13 14,2 15,2 16 16,75 19 16,75 19,85 28
Afmetingen (lxbxh) mm 400x200x315 374x152x256 301x237x553 301x237x553 284x294x566 284x294x566 287x336x837 340x283x804 287x336x837 287x336x837 591x397x333 287x336x837 349x346x869 765x395x485 349x346x869 780x400x490 349x346x869 597x398x438 765x400x490

Standaard toebehoren
Hogedrukslang (m) 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5 9 9 9 12 12
Vario-Powerlans     x x x x x x x x x x x x x x x
Vuilfrees x  x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wasborstel           x     x  x x
Enkelvoudige lans  x x x       
T-Racer    T-Racer 50  T-Racer 50  T-Racer 100 T-Racer 100   T-Racer 200     T-Racer 300
Reinigingsmiddeleninjector x x x x    x    
Reinigingsmiddelentank     x x x  x x x x x x x x x x x
Hogedrukslangoprolsysteem              x  x   x
Clean tabs               x x x x x
Ingebouwde waterfi lter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Automatische start/stop x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Art.nr. 1.671-100 1.671-240 1.671-430 1.671-432 1.400-600 1.400-604 1.636-900 1.636-380 1.636-930 1.636-700 1.636-860 1.636-732 1.396-800 1.396-700 1.397-800 1.397-601 1.397-830 1.398-800 1.398-601
Adviesprijs in EUR* 54,95 59,95 79,95 99,95 129,95 159,95 179,95 199,95 229,95 259,95 269,95 289,95 339,95 359,95 399,95 459,95 469,95 459,95 569,95

Alle hogedrukreinigers van Kärcher zijn zelfaanzuigend.
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K 855 HS plus

S 550

G 9.85

S 750

T-Racer
100

T-Racer
50

T-Racer
200

T-Racer
300

T-Racer
50

K 2.36 M K 3.99 M

T-Racer
100

K 4.98 MD
K 5.85 MD K 6.85 MD K 7.85 MD

Voor elke toepassing de juiste uitrusting: 
een lansverlenging, waardoor ook moeilijk 

 bereikbare plaatsen effi ciënt gereinigd 
 kunnen worden. 

Door het snel roteren van een geconcentreerde waterstraal 
ontstaat een freeswerking. Dit betekent dat de vuilfrees 
een brede strook reinigt met dezelfde kracht als een 
puntstraal. Vooral geschikt voor hardnekkig vuil en voor 
verweerde en bemoste  oppervlakken zoals tuinpaden en 

muren. Tot 50 % effi ciënter.

Door eenvoudig draaien van de spuitlans kan de 
druk van de waterstraal aangepast worden aan 
de reinigingstaak of kan men overschakelen naar 
reinigingsmiddel.

Kijk voor meer informatie 
over de Kärcher 
hoge drukreinigers en  
toebehoren op 
www.karcher.nl 
of www.karcher.be onder producten – productvideo’s

met of zonder
T-Racer 50

met T-Racer 100

Met het  speciale  toebehoren 
van Kärcher kan de hogedruk-
reiniger ook ingezet worden als 

bijvoorbeeld  rioolreiniger.

De T-Racer van Kärcher. Het  ideale 
toebehoren voor het spatvrij reinigen 

van  terrassen, scheepsdekken, 
 natuursteen, tegels, betonvloeren, 

garagedeuren, muren, enz.

Een geïntegreerde  slangtrommel. 
De hogedrukslang wordt  hiermee 

beschermd tegen mogelijke 
 beschadigingen.

De T-Racer  modellen

De benzineaangedreven 
hogedrukreiniger kan overal 
gebruikt worden waar zonder 
stroomvoorziening gereinigd 
moet worden. Als allrounder is hij 
geschikt voor alle reinigingsop-
drachten rondom het huis en de 
auto. Daarnaast kan hij ook de 
ideale hulp zijn bij het uitoefenen 
van uw hobby/sport bv. motor-
cross/zeilen.

Met de veegmachine veegt 
u paden, terrassen, oprit-
ten en binnenplaatsen tot 
vijf maal sneller dan met 
een bezem. Het vuil wordt 
direct opgevangen in het 
vuilreservoir.

Oppervlakteprestatie 1600 m2/u
Inhoud vuilreservoir 16 l
Art.nr. 1.766-200
Prijs: € 109,95

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

De veegmachines 
nemen dankzij 
hun opvouw-
bare duwbeugel 
weinig plaats in 
beslag. 

Oppervlakteprestatie 2500 m2/u
Inhoud vuilreservoir 32 l
Art.nr. 1.766-910
Prijs: € 259,95
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  G 9.85 K 855 HS plus
Technische gegevens
Werkdruk (bar) 20-160 110
Wateropbrengst (l/u) 470 380
Vermogen (kW) 5,5 1,9
Gewicht (kg) 31 40
Afmetingen (lxbxh) mm 533x580x801 900x680x550

Standaard toebehoren
Hogedrukslang (m) 7,5 7,5
Vario-Powerlans x 
Vuilfrees x x
Tweevoudige lans  x
Reinigingsmiddeleninjector x x
Art.nr. 1.194-700 1.185-110
Adviesprijs in EUR* 699,95 999,95

Alle hogedrukreinigers van Kärcher zijn zelfaanzuigend.

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Ø 30 cm

Ø 30 cm
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Voor elke reinigingstaak...
        …het juiste toebehoren

 Wasborstels en sponzen
Met de Kärcher borstels en sponzen werkt uw hogedrukreiniger 
nog effi ciënter. Bijzonder geschikt voor de reiniging van grote 
oppervlakken, zoals auto’s, caravans, boten, serres, rolluiken.

Uw Kärcher hogedrukreiniger kan meer dan u in eerste instantie zou denken! 

Kärcher biedt met het uitgebreide assortiment toebehoren voor uw hogedrukreiniger 

oplossingen voor bijna elk reinigingsprobleem. 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 gedaan.

 Wasborstel
Art.nr. 2.640-589
Prijs: € 21,-

 Wasborstel met 
spons
Art.nr. 2.640-607
Prijs: € 26,-

 Wasborstel voor 
grote oppervlakken
Art.nr. 2.640-590
Prijs: € 24,-

 Velgenborstel
Voor een zeer 
effi ciënt 360° 
reiniging. Vooral ge-
schikt voor moeilijk te 
bereiken plaatsen.
Art.nr. 2.640-699
Prijs: € 32,-

 Roterende 
wasborstel
Reinigen van bv
serres of wagens 
wordt hiermee heel 
gemakkelijk.
Art.nr. 2.640-907
Prijs: € 43,-

 Knikkoppeling 
Met behulp van dit 
koppelstuk kunt u 
met de nieuwe serie 
borstels zelfs op 
moeilijk bereikbare 
plaatsen komen.
Art.nr. 2.640-733
Prijs: € 21,-

Adapter voor tuinslang 
Met behulp van deze 
adaptor kunt u de Kärcher 
borstels op een tuinslang 
aansluiten.
Art.nr. 2.640-732
Prijs: € 11,-

Beschermkap 
vuilfrees
Beschermt u en uw 
omgeving tegen 
opspattend water/vuil 
tijdens het gebruik van 
de vuilfrees.
Art.nr. 2.640-916 
Prijs: € 27,-

 Vario 3 verlenglans 1,7 m
Nog meer bewegingsvrijheid.
Art.nr. 2.639-722
Prijs: € 77,-

 Rioolreinigingsset 7,5 / 15 m
Eenvoudig verwijderen van verstoppingen.
Art.nr. 2.637-729 / 2.637-767
Prijs: € 74,- / 94,-

 Waterfi lter extra groot fi lter
Voorkomt dat verontreinigd water de hogedrukpomp 
beschadigt. Vooral nuttig als men water uit een vijver 
of reservoir wil oppompen.
Art.nr. 4.730-059
Prijs: € 15,-

Art.nr. 4.763-228 
Prijs: € 54,-

Vervangset sproeikoppen voor T-Racer 
Voor K 2, 3, 4, 5 (grijs) art.nr. 2.640-727
Prijs: € 10,-
Voor K 6 en K 7 serie (geel) art.nr. 2.640-642
Prijs: € 10,- 

T-Racer 300
 Geschikt voor het reinigen van o.a. houten 
 ondergronden, tegels, natuursteen en beton-
vloeren. Muren en garagedeuren vormen geen 
enkel probleem dankzij de praktische handgreep.
Art.nr. 2.640-212
Prijs: € 85,-

 Vuilfrees
Met de vuilfrees verwijdert u de meest hardnekkige 
vervuiling. Hij verhoogt de reinigingskracht met 
50 % in vergelijking  met een normale spuitlans.

Art.nr. 4.760-262 
Prijs: € 22,-

 Spuitlansverlenging 0,5 m
Met het spuitlansverlenging kunnen 
moeilijk bereikbare plaatsen effi ciënt 
gereinigd worden.

 Slangverlenging 10 m
Met de spuitlansverlenging 
komt u op moeilijk bereikbare 
plaatsen.
Art.nr. 6.390-961
Prijs: € 89,-
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Reinigingsmiddelen…
        …van Kärcher
Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en produceert Kärcher effi ciënte en milieuvriendelijke 

reinigingsmiddelen. Alle reinigingsmiddelen worden ontwikkeld en getest in onze 

eigen laboratoria en regelmatig onderworpen aan kwaliteitscontroles.

 Autoreiniger (5l)
Schuimend reinigingsmiddel voor auto, boot, caravan, 
fi ets of bromfi ets. Onschadelijk voor het milieu.
Art.nr. 6.294-021
Prijs: € 11,-

 Was- en drooghulp (1l)
Gebruiksklare, hoog geconcentreerde sproeiwax voor 
het gebruik met de hogedrukreiniger of lagedruk spuit.
Versnelt het droogproces en beschermt de autolak. 
Het water druppelt af.
Art.nr. 6.294-020
Prijs: € 9,-

 Onderhoudswax (500ml)
Onderhoud en bescherming van alle lakoppervlakken 
alsook metalliclakken en chroomdelen. Beschermt 
gedurende lange periode.
Art.nr. 6.294-023
Prijs: € 9,-

 Insectenverwijderaar (500ml)
Verwijdert insecten van gelakte oppervlakken, radiator grills, 
buitenspiegels, vensters en kunststof oppervlakken.
Art.nr. 6.294-019
Prijs: € 8,-

 Velgenreiniger (500ml)
Verwijdert remstof, strooizout en andere vervuilingen van 
aluminium en staalvelgen. Licht alkalisch.
Art.nr. 6.294-017
Prijs: € 6,-

 Ruitenreiniger (500ml)
Manuele reiniging van glas, spiegels alsook voor 
glanzende watervaste oppervlakken. Verwijdert zelfs 
vet en olievervuiling.
Art.nr. 6.294-018
Prijs: € 7,-

Reinigingsmiddelen voor de privé-gebruiker
Kärcher biedt voor verschillende reinigingsopgaven de beste 
oplossingen van reinigingstoestellen, toebehoren en reinigingsmiddelen.

Voordelen zijn:
Reiniging is vlugger volbracht met minder inspanning.
Optimaal reinigingsresultaat.
Maximale milieubescherming.
De moderne manier om te reinigen.

 Onderhoudsmiddel hogedrukreiniger
Onderhoud en antivriesbescherming 
tot - 15° C voor alle Kärcher hogedrukreinigers 
(behalve apparaten met een ingebouwde 
slangtrommel). Hogedrukreinigers zijn 
onderhouden en beschermd. 
Verlengt de levensduur van uw 
hogedrukreiniger.
Art.nr. 6.294-891
Prijs: € 10,-

 Gevelreiniger (5l)
Verwijdert gemakkelijk olie, vet, roet, algen 
en emissievervuilingen.
Art.nr. 6.294-037
Prijs: € 28,-

 Steen- en gevelverzorger (1l)
Hoog effi ciënte impregneringsspray met een formule 
van nanotechnologie (lotus-effect). Beschermt 
maandenlang tegen vervuiling en milieuinvloeden en 
vergemakkelijkt de reiniging aanzienlijk.
Art.nr. 6.294-038
Prijs: € 18,-

 Houtreiniger (5l)
Geschikt voor alle behandelde en onbehandelde 
waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubels, 
houten vloeren en terrassen.
Art.nr. 6.294-039
Prijs: € 10,-

 Houtverzorger (1l)
Hoog effi ciënte impregneringsspray met een formule van 
nanotechnologie (lotus-effect). Duurzame bescherming 
van houten tuinmeubelen, vloeren en terrassen tegen 
vuil en milieuinvloeden. Geschikt voor alle soorten hout.
Art.nr. 6.294-040
Prijs: € 23,-

 Kunststofreiniger (5l)
Reinigt, onderhoudt en beschermt tuinmeubels, 
tuingereedschap, ramen uit kunststof alsook andere 
kunststofoppervlakken.
Art.nr. 6.294-041
Prijs: € 10,-

Allesreiniger (5l)
Allesreiniger voor olie,- vet- en minerale vervuiling. 
Voor tuinmeubilair, voertuigen, gevels en alle 
waterbestendige oppervlakken.
Art.nr. 6.294-805
Prijs: € 9,-
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25 L

1400
W

A 2003 / A 2004 / A 2024 PT

12 L1200
W

A 2054 ME

12 L1200
W

A 2254 ME

18 L1200
W

A 2504 / A 2534 PT A 2554 ME

25 L1400
W

A 2234 PT

18 L1200
W

25 L1400
W

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 én hoger beschikken over 
een regelbare blaasfunctie waarmee u het vuil op 
moeilijk bereikbare plaatsen kunt wegblazen (bv. 
leegblazen zuigslang).

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!

Stopcontact
De modellen met de aanduiding ‘PT’ zijn uitgerust met een stopcontact 
voor het aansluiten van elektrisch gereedschap (handig bij gebruik van 
bijvoorbeeld een schuurmachine!). Bij de modellen A 2234 PT en A 
2534 PT wordt de stofzuiger ingeschakeld zodra men het elektrisch 
gereedschap in gebruik neemt en blijft na het uitschakelen van het 
gereedschap nog enkele seconden in werking.
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 A 2003 A 2004 A 2054 ME A 2024 PT A 2204 A 2254 ME  A 2234 PT A 2504 A 2554 ME A 2534 PT A 2206 X A 2236 X PT A 2656 X Plus
           Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty
Technische gegevens
Vermogen (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1200 1200 1800
Tankinhoud (l) 12 12 12 12 18 18 18 25 25 25 18 18 25
Zuigslang (m) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Standaard toebehoren
Zuigbuis  x x x x x x x x x x x x x
Plintenzuigmond x x x x x x x x x x x x x
Combizuigmond        x x x  x x
Nat & droog mond (clip) x x x x x x x    x  
Adapter voor gereedschap    x         
Flexibele slang met adapter       x   x  x
Patroonfi lter/stofzak  x x x x x x x x x x x
Stopcontact voor elektr. gereedschap    x   x   x  x
Blaasfunctie     x x x x x x x x x
Kunststof container x x  x x  x x  x x x
Roestvrijstalen container   x   x   x    x
Art.nr. 1.629-120 1.629-100 1.629-300 1.629-200 1.723-100 1.723-300 1.723-200 1.723-400 1.723-600 1.723-500 1.723-110 1.723-210 1.723-810
Adviesprijs in EUR* 54,95 64,95 79,95 89,95 99,95 119,95 139,95 119,95 129,95 149,95 159,95 189,95 239,95



outdoor 14

WS 2600 PremiumWS 2500 Basic

DDC 50

A 2656 X Plus 
Heavy Duty

outdoor 15

18 L1200
W

A 2206 X Heavy Duty
A 2236 X PT Heavy Duty

25 L1800
W

De kleinste toepassing…
…de Kärcher DDC 50
De DDC 50 is de nieuwe kleine maar vooral 
slimme elektro-boorstof-opvanger van 
Kärcher. Met de DDC 50 kunt u tijdens 
boorwerkzaamheden uw stofzuiger gerust in de 
kast laten want de boorstof-opvanger, zo groot 
als een hand, verlost u van al het stof dat tijdens 
het boren* vrij komt.

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

Voor een schone vijver…
…de Kärcher slibzuiger

Art.nr. 1.723-951
Prijs: € 109,95

Art.nr. 1.723-950
Prijs: € 74,95

Voor het snel en effi ciënt reinigen van vijvers 
gebruikt u een Kärcher slibzuiger, in combinatie 
met uw stof- en waterzuiger.
De Kärcher WS 2500 en WS 2600 kunnen tot 
1.800 liter* water en slib gefi lterd. Het schone 
water wordt automatisch afgevoerd en het slib 
wordt netjes opgevangen.

(*) met de Kärcher A 2604

Art.nr. 1.679-100
Prijs: € 19,95

 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. 
Art.nr. 2.638-955
Prijs: € 26,- 

Extra lange plintenmond
Ideaal voor het reinigen 
van moeilijk bereikbare 
plaatsen.

Art.nr. 2.863-144
Prijs: € 5,- 

De PT versie beschikt over 
een gesynchroniseerd stop-
contact voor het aansluiten 
van elektrisch gereedschap. 
Incl. 1m fl exibele slang met 
adapter.

De elektrokabel en 
toebehoren zijn 
netjes opgeborgen. 

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.

Het reservoir 
kan vervolgens 

leeggemaakt worden. 
Inhoud is 

max. 10 gaten bij 
gebruik van een 

6 mm boor.

Autozuigmond
Voor het snel en eenvoudig zuigen 
van autostoelen, bekleding, 
bagageruimten. 
Art.nr. 2.863-145
Prijs: € 10,- * P
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Vanaf 2007 brengt Kärcher,  toonaangevend 
 producent van reinigingsapparatuur, een 
 assortiment pompen voor huis- en tuin gebruik 
op de markt. Het nieuwe pompen programma 
bestrijkt drie toepassings gebieden: ontwatering, 
irrigatie en huishoudwatervoorziening.
Deze nieuwe pompen blinken uit in gebruiks-
gemak en vermogen. Maar vooral het  geslaagde 
design springt meteen in het oog. 
Het design en vermogen werden ontwikkeld in 
functie van een speci� eke doelgroep die een 
hoge gebruiksvriendelijkheid apprecieert.

U wil graag meer weten over het programma 
pompen? Surf naar www.karcher.be of 
www.karcher.nl

Kärcher introduceert: 

een programma pompen 
voor huis en tuin
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 Telefonisch: Call Center Consument
Nederland : 0900 33 444 33
België : 0900 10027

Informatie :
www.karcher.nl of www.karcher.be

Uw Kärcher dealer:


