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Skyddsutrustning

Skyddsutrustning för 
professionell användning
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Skyddsglasögon

Kärchers nya skyddsglasögon är framtagna tillsammans med den välkända 

tillverkaren UVEX. Modern teknik och sportig design gör att de inte bara 

skyddar väl under arbetet utan även kan användas för fritidsaktiviteter.

Skyddshandskar

Dina händer är välskyddade med Kärchers skyddshandskar. 

Kärchers nya arbetsutrustning sätter nya riktlinjer för säkerhet och utseende. 

Våra produkter skyddar mot smuts, vatten, buller och skador. Materialet 

håller hög kvalitet och kräver minmalt underhåll, är robust och mycket slit-

Extra säkert. Extra elegant.

starkt. Det ger dig även stor rörelsefrihet och är bekvämt. Kärcher har per-

fekta skyddsprodukter för alla användningsområden så att du enklare kan 

arbeta säkert.

Skyddsoveraller

Kärchers skyddsoveraller, som finns i modellerna ”Classic” och ”Advan-

ced”, skyddar din kropp effektivt mot yttre påverkan. Särskilt när du an-

vänder högtryckstvättar.

Hörsel- och huvudskydd

Öronproppar med snöre, hörselskydd eller komplett hjälmsats – Kärcher 

har rätt lösning för alla användningsområden. 
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Glasögonen är tillverkade tillsammans med den välkända tillverkaren UVEX 

patent ”Duo Component Technology”. Här kombineras hårda och mjuka 

komponenter perfekt så att glasögonen sitter rätt på näsan, pannan och 

öronen och är sköna även när de används länge. Kärchers moderna 

skyddsglasögon passar både arbete och idrottsaktiviteter.

Kärcher skyddsglasögon – säkra och snygga.

1 Klar och tydlig sikt

Ytbeläggningarna är optimalt anpassade för arbeten med vatten och vat-

tenånga. Alla glas är imfria på insidan och har en mycket reptålig belägg-

ning på utsidan. 

 

2 Säkert arbete

Alla skyddsglasögon ger maximalt skydd mot alla mekaniska risker i enlig-

het med SS-EN 166 tack vare mycket slitstark polykarbonat. Den höga 

kvaliteten ger förvrängningsfri sikt med 100 % UV-skydd. 
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1 Avancerat bågkoncept

Den patenterade quattroflex-bågen och fyra komfortkuddar gör att glasö-

gonen inte trycker mot det känsliga öronområdet. Bågens längd och vinkel 

kan anpassas individuellt. 

 

2 Avancerad bågkonstruktion 

Den indirekta ventilationen är skön för ögonen och skyddar mot imma. 

Stötdämparen i pannområdet gör glasögonen mycket slagtåliga och att de 

passar perfekt.

3 Sportig elegans

Den svarta grundbågen har gula ändar. Tack vare den platta baskurvan 

täcker glasen området runt ögonen väl och ger samtidigt god sikt nedåt. 

Det ger även obehindrad sikt åt sidan. 

Beskrivning Fig. Storlek Art.nr

Skyddsglasögon, klara 1 en storlek 6.025-482.0

Skyddsglasögon, solskydd 2 en storlek 6.025-483.0

Skyddsglasögon, kontrastförstärkning 3 en storlek 6.025-484.0

Reservglas, klart 4 en storlek 6.025-485.0

Reservglas, solskydd 5 en storlek 6.025-486.0

Reservglas, kontrastförstärkning 6 en storlek 6.025-487.0

Skyddsglasögonsats 7 en storlek 6.025-488.0

Överglasögon 8 en storlek 6.025-489.0

Kärcher skyddsglasögon
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Händerna är vårt viktigaste arbetsredskap och måste därför skyddas väl. 

Detta gör du allra bäst med Kärchers skyddshandskar. Våra handskar håller 

hög kvalitet och är samtidigt snygga, passar perfekt, är sköna och ger 

maximal rörelsefrihet. I korthet: En perfekt lösning för dig som måste ta i.

Kärchers skyddshandskar –  
skyddad ända ut i fingerspetsarna.

1 Fast grepp med hög komfort

Nitrilbeläggningen på handskarna skyddar effektivt mot fukt och friktion. 

Det invändiga fodret består av 100 % bomull och är mjukt och skönt mot 

huden.

 

2 Oeko Tex-standard 100

Testad säkerhet är prioritet. Därför är våra handskar Oeko Tex-certifierade. 

Endast bomull av hög kvalitet och ogiftig beläggning används.
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1 Perfekt allroundhandske

Tack vare att de skyddar väl mot friktion och skärskador, är mycket flexibla 

och har bra grepp både i vått och torrt fungerar Kärchers skyddshandskar 

som allroundskydd och passar för alla användningsområden.

 

2 Sköna och säkra

Kärchers skyddshandskar har perfekt ergonomisk passform, är slitstarka 

och flexibla samt skyddar väl mot fukt. Båda modellerna är mycket slit-

starka och skyddar mot vatten, olja och fett.

1

2

Beskrivning Fig. Storlek Art.nr

Skyddshandskar, kort manschett 1 8 6.025-490.0

Skyddshandskar, kort manschett 9 6.025-491.0

Skyddshandskar, kort manschett 10 6.025-492.0

Skyddshandskar, lång manschett 2 9 6.025-493.0

Skyddshandskar, lång manschett 10 6.025-494.0

Skyddshandskar

1

2
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Kärchers slitstarka och friktionsskyddande vattenavvisande skyddsoveraller 

är både sköna och säkra. De har bra passform och är mycket bekväma. 

Tack vare den vatten-, olje- och smutsresistenta impregneringen med flu-

ormetan och de hydrofiliska membranen skyddar overallerna alltid säkert, 

även vid krävande jobb och jobb utomhus. Den höga kvaliteten och den 

moderna designen både syns och känns.

Kärchers vattenavvisande skyddsoveraller –  
allroundskydd.

1 En säker känsla

Kärchers skyddsoveraller gör ditt arbete säkrare samtidigt som du kan 

röra dig fritt.

 

2 Perfekt passform  

Kärchers skyddsoveraller uppfyller höga krav. Overallen är mycket skön 

och är av hög kvalitet. 

3 Snygg

Kärchers snygga skyddsoveraller bevisar det: Arbetskläder kan även vara 

snygga.

4 Mycket effektivt skydd

Den vatten-, olje- och smutsresistenta impregneringen med fluormetan 

och hydrofilmembranen som kan andas ger det bästa skyddet mot vatten 

och smuts.
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1  Med luva – Advanced

	 	 n	 Krage med luva, med snören och stopp

  n  dold tvåvägsdragkedja med dubbelt skydd och regnkanal, med 

justerbara kardborreband

2  Ärm – Classic och Advanced

	 	 n	 Ärm med vida justerbara manschetter och kardborreband

3  Bröstfickor – Advanced

	 	 n	 Bröstficka på vänster sida med dragkedja, lock och kardborre-

band

	 	 n	 Invändig bröstficka på höger sida med dragkedja

	 	 n	 Dragsnöre på insidan för att justera midjan

4 Lårfickor – Advanced

	 	 n	  Lårficka på höger sida med veck för extra plats, med dragkedja, 

lock och kardborreband

  n Fållarna är flexibla med elastiskt band

Beskrivning Fig. Storlek Art.nr

Vattenavvisande skyddsoverall ”Classic” 1 M 6.025-495.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Classic” L 6.025-496.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Classic” XL 6.025-497.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Classic” XXL 6.025-498.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Advanced” 2 M 6.025-499.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Advanced” L 6.025-500.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Advanced” XL 6.025-501.0

Vattenavvisande skyddsoverall ”Advanced” XXL 6.025-502.0

Vattenavvisande skyddsjacka ”Advanced” 3 M 6.025-503.0

Vattenavvisande skyddsjacka ”Advanced” L 6.025-504.0

Vattenavvisande skyddsjacka ”Advanced” XL 6.025-505.0

Vattenavvisande skyddsjacka ”Advanced” XXL 6.025-506.0

Vattenavvisande skyddsbyxor ”Advanced” 4 M 6.025-507.0

Vattenavvisande skyddsbyxor ”Advanced” L 6.025-508.0

Vattenavvisande skyddsbyxor ”Advanced” XL 6.025-509.0

Vattenavvisande skyddsbyxor ”Advanced” XXL 6.025-510.0

1

Funktion i detalj. 
Skyddsoveraller

2 4

3
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Konstant buller kan orsaka mental och fysisk stress och leda till bestående 

hörselskador. Vid arbeten vid en volym över 80 dB (A) måste hörselskydd 

användas. Kärcher har säkra hörselskydd som skyddar din hörsel under 

lång tid. För enklare och effektivare arbete utan permanent öronstress.

Kärcher huvud- och hörselskydd –  
skyddar huvudet och öronen väl.

1 Håll alltid huvudet kallt

Lufthålen i hjälmen kan justeras med reglaget så att de passar klimatet 

och vädret perfekt. Hjälmen är då väl ventilerad för alla typer av arbeten.  

 

2 Bekväma och skyddande

Hörselkåporna på hjälmen har mycket mjuka skumkuddar. Det gör dem 

mycket sköna och ger dem en skyddsklass på 31 dB (SNR-värde).
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COMFORTABLE FIT EASY PUSH EASY SIZE ADJUSTMENT

+   –

LIGHT WEIGHT VARIABLE AIR

1 2

3

1 Huvudskyddskombination

De tre olika lufthålen gör att hjälmen kan anpassas till arbetsförhållandena 

perfekt. Hörselkåporna kan fällas upp när de inte behövs. Visiret sitter i en 

ram som kan fällas upp och ger ett mycket bra allroundskydd. 

2 Hopfällbara hörselkåpor

De hopfällbara hörselkåporna har en stålram av hög kvalitet och ett två-

punktsstöd som skyddar väl och är sköna att använda. De små mjuka 

hörselkåporna och den justerbara huvudbågen gör att hörselskyddet är 

skönt att använda även under längre tid. Hörselkåpornas skyddsklass är 

31 dB (A) (SNR-värde).

3 Öronproppar med snöre

De här återanvändningsbara öronpropparna har en mjuk yta som lätt kan 

rengöras. Det mjuka materialet gör att de är mycket sköna att använda. 

Det praktiska snöret gör att de bekvämt kan bäras runt halsen.

1

2

Beskrivning Fig. Storlek Art.nr

Öronproppar 1 en storlek 6.025-511.0

Säkerhetshjälm med öronproppar och visir 2 en storlek 6.025-512.0

Hörselkåpor 3 en storlek 6.025-513.0

Reservkåpor för hjälmen en storlek 6.025-514.0

Reservvisir för hjälmen en storlek 6.025-515.0

3

Hörselskydd
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 Din säkerhet är lagstadgad.

3 § Utdrag från AFS 1994:54 Högtryckssprutning

Den som använder högtrycksutrustning skall väl känna till hälso- och olycksfallsrisker-

na, lämplig arbetsteknik och skötsel av utrustningen. Den som använder högtrycksut-

rustning med högre sprutvattentryck än 200 bar skall ha genomgått särskild utbildning 

och ha tillräcklig färdighet i detta arbete.

5 § 
Den som vistas i område där det kan finnas risk för stänk eller utkastade föremål, 

skall använda ögonskydd.

8 § 
Den som använder handhållet sprutdon skall använda

- ögonskydd,

- fot- och benskydd samt

- skyddshjälm och ansiktsskydd om sprutvattentrycket är högre än 200 bar.

1 § Utdrag från AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Med personlig skyddsutrustning avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller 

hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes 

säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta 

mål. Exempel på personlig skyddsutrustning är hörselskydd, skyddshjälm, ögonskydd, 

andningsskydd, dykeriapparater, skyddsskor, fallskydd, skyddshandskar, skyddskläder 

mot exempelvis stick- och skärskador och andra mekaniska skador.

Mer information kan fås från Arbetsmiljöverket på www.av.se.

Särskild utbildning kan fås via Kärcher AB:s återförsäljare SGA AB i 

Stockholm, www.sga-ab.se.

Kärcher AB
Box 24
425 02 Hisings Kärra 
Tel. 031- 57 73 00
Fax 031-57 51 49
info@karcher.se
www.karcher.se


