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KRAFT OCH HÅLLBARHET 
SOM INSPIRERAR
De nya batteridrivna verktygen från Kärcher
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ENASTÅENDE 
KRAFT VID 
VARJE 
ANVÄNDNINGS-
TILLFÄLLE
Det innovativa batterisystemet på 50 V ger Kärchers nya 
verktyg en flexibel, obegränsad användning. Batterierna 
finns i olika prestandaklasser och är särskilt utformade för 
att uppfylla alla användarbehov. Förutom sin enastående 
kraft och hållbarhet är maskinerna också miljövänliga och 
tystgående. Det gör dem idealiska för professionell 
användning, även i ljudkänsliga miljöer.
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ALLT FRÅN EN OCH 
SAMMA KÄLLA. 
KÄRCHER – EN PARTNER 
FÖR KOMMUNER.
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Kärchers redskapsbärare och 
sopsugmaskiner med multi-
funktion har länge använts av 
tjänsteleverantörer och våra 
kommunala samarbetspartner 
inom områden som vinterun-
derhåll, grönyteskötsel och 
rengöring. De nya batteri-
drivna verktygen är ett perfekt 
tillskott för alla arbetsuppgifter 
och hjälper användarna på 
daglig basis – särskilt på 
platser där det är svårt att 
komma åt. 

Vi tänker på framtiden – 
för miljön och för våra kunder 
Vi arbetar ständigt med det senaste inom 
innovationer och teknologi. För oss är håll-
barhet inte ett modeord – det är ett åta-
gande.

Ett logiskt steg: 
våra batteridrivna maskiner
Vi skyddar miljön och användaren – med 
hjälp av lägre utsläppsnivåer, vibrations- och 
bullervärden.

Vårt löfte: service som inspirerar 
Din personliga kontaktpartner finns alltid till 
hands för att ge hjälp och rådgivning – oav-
sett vilka problem du stöter på. 
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Litiumjonbatterier med den nya 50 V-teknologin har en rad impo-
nerande fördelar: de är kompatibla med alla batteridrivna 
verktyg, går snabbt och lätt att byta, är extremt kraftfulla och 
laddas upp till 50 % snabbare än litiumjonbatterier av standard-
typ. Användaren får tillgång till en enastående kraft och den 
lokala myndigheten får lägre totalkostnader och en förbättrad 
effektivitet.

EN INVESTERING.  
TUSEN MÖJLIGHETER.

Batteri: Bp 200 Adv 

Spänning: 50 V

Laddning: 2,0 Ah 

Effekt: 100 Wh 

Vikt: 1,26 kg 

Laddningstid: 25 min 

Best. nr: 2.852-183.0

Batteri: Bp 400 Adv 

Spänning: 50 V

Laddning: 4,0 Ah 

Effekt: 200 Wh 

Vikt: 2,21 kg 

Laddningstid: 30 min 

Best. nr: 2.852-184.0

Batteri: Bp 800 Adv 

Spänning: 50 V 

Laddning: 7,5 Ah 

Effekt: 375 Wh 

Vikt: 2,87 kg

Laddningstid: 60 min

Best. nr: 2.852-189.0
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0,0 % CO2-utsläpp 
Ingen miljöpåverkan, ingen 
bränsleförbrukning och inga avgaser.

Upp till 50 % mindre buller 
Idealisk för användning i ljudkänsliga 
miljöer som skolor, parker och 
bostadsområden, samt vid användning 
nattetid.

Upp till 80 % lägre vibrationsvärde 
Den låga vibrationsnivån hindrar användare 
från att bli trötta och ser till att de kan 
arbeta på ett säkert och effektivt sätt. 

Upp till 90 % lägre kostnader 
Maskiner med låga underhållskrav, ingen 
bensin och ett hållbart batteri säkerställer 
hög effektivitet. 

Batteri jämfört med bensin 
Fördelar i korthet: 

Batteriladdare: BC Adv

Spänning: 220–240 V

Frekvens: 50 Hz

Effekt: Max. 550 W

Vikt: 1,9 kg

Best. nr: 2.852-182.0

Användningstider för olika batterier 
med lövblåsar och motorsågar

Bp 
200 Adv

Bp 
400 Adv

Bp
 800 Adv

LB 850 Bp
(låg blåshastighet)

60 min 120 min 225 min

LB 850 Bp
(hög blåshastighet)

18 min 36 min 67,5 min

LB 850 Bp
(Turbo)

10 min 20 min 37,5 min

CS 330 Bp 
(Antal skär)

108 216 405

1

3

2

4
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Den matchande batteriladdaren i 50 V-serien ger snabbare ladd-
ningstid men har också en annan praktisk fördel: lampor anger alltid 
aktuell laddningsnivå. Lampor på 50 V-batterierna anger också när 
det är dags att sätta i dem i laddstationen. Detta innebär att använ-
daren alltid kan känna sig säker och redo att sätta igång med arbets-
uppgiften. För enkel planering och ett mer exakt arbete.

EN PERFEKT 
KOMBINATION

Grön lampa: 
Minst 15 % laddning

Röd lampa: 
Mindre än 15 % laddning

Röd blinkande lampa:  
Batteriet helt urladdat

3

2

1
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Röd, orange och grön blinkande lampa:  
Laddning pågår

Grön lampa: 
Laddningsprocessen är slutförd och maskinen 
fulladdad

1

2

Upp till 100 % lägre CO2-utsläpp (med grön energi) Återbetalningstid inom första året

* Beräkningsunderlag: 3,5 h/dag (arbetstimmar per dag), 250 dagar/år (arbetsdagar per år), 1,5 l/h till en kostnad av 1,50 euro/l 
 (bensinförbrukning och kostnader), 0,29 euro/kWh (elkostnader), 2,38 kg/l (CO2-utsläpp från förbränningsprocessen)

Jämförelse mel-
lan CO2-utsläpp*

Effektivitetsjämförelse 
mellan bensin och batteri*

CO2-utsläpp (kg) Maskinkostnad (i euro) Driftkostnader (i euro)
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ETT KRAFTFULLT TEAM 
FÖR ALLA KOMMUNALA 
ARBETSUPPGIFTER
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 Motorsågar 
–  Röjning av nedfallna grenar och träd 
–  Trimning av träd och häckar 
–  Fällning av små och medelstora träd

Lövblåsar 
–  Avlägsnande av löv, smuts och skräp 
–  Komplement till Kärchers sopsugma-

skiner för användning på svåråtkom-
liga ställen som hörn och under 
parkbänkar

–  Arbeten i ljudkänsliga miljöer som 
skolor, sjukhus och bostadsområden

1

2

1 2

Kompakt storlek, enastående kraft: de prak-
tiska maskinerna är alltid klara att ta i drift 
och ger imponerande resultat även på svår-
åtkomliga ställen – för flexibel användning i 
alla slags arbetsuppgifter.

Drömteamet: de batteridrivna handhållna 
verktygen passar perfekt tillsammans med 
Kärchers kommunala maskiner med multi-
funktion. Lövblåsen blåser ut smuts, skräp 
och löv från svåråtkomliga ställen till sopma-
skinen som snabbt suger upp dem. Det här 
flexibla samarbetet öppnar för mängder av 
möjliga användningsområden och gör att 
arbetet kan utföras på ett säkert och effek-
tivt sätt. Tack vare den tvåsitsiga förarhytten 
i MC 130 kan personalen bekvämt köra 
vidare till nästa jobb.
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TVÅ SOM DU 
KAN LITA PÅ

LB 850 Bp

Vikt: 2,34 kg

Ljudnivå: 82 dB (Turbo)*

Vibration: 1,1 m/s²

Lufthastighet: 40 m/s (Turbo)

* Ljudtrycksnivå

Funktioner

Steglös hastighetsreglering

Turboknapp

Lång drifttid

Lättvikt
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Kärchers batteridrivna lövblås och motorsåg är imponerande 
kraftfulla och enkla att använda. Med litiumjonbatterier och 
50 V-teknologi har de en rad fördelar jämfört med bensindrivna 
maskiner. Den här duon är den första i en serie batteridrivna 
verktyg från Kärchers markvårdslösningar som underlättar 
arbetet, skyddar användaren och som inte skadar miljön. Mark-
vårdslösningar från Kärcher – kraft och hållbarhet som inspire-
rar.

CS 330 Bp

Kedjelängd: 35 cm

Kedjedelning: 3/8 tum

Kedjehastighet: 12 m/s

Volym: 85 dB*

* Ljudtrycksnivå

Funktioner

Elektrisk kedjebroms

Automatisk kedjesmörjning

Lång drifttid

Lättvikt



PROFESSIONAL I MARKVÅRDSLÖSNINGAR

14

Lövblåsar
Den steglösa hastighetsregleringen styr blås-
hastigheten, vilket gör den perfekt för alla 
arbetsuppgifter.

Turboknappen hjälper till att avlägsna hårt 
sittande smuts och aktiverar lövblåsens max-
effekt med bara en knapptryckning.

MINDRE ÄR MER

Lövblåsen och motorsågen passar perfekt för alla arbetsuppgifter. 
De har en låg ljudnivå, låg vikt, minimala vibrationer och släpper 
inte ut några avgaser. Detta ger användare möjlighet att arbeta 
mer effektivt, tack vare batteriets långa drifttid, längre arbetsin-
tervall och en skonsam drift.

Motorsågar
Den moderna batteriteknologin och en borst-
lös motor utan slitdelar gör att maskinen krä-
ver mycket lite underhåll. Dess konstruktion 
och tillverkningsmaterial är också impone-
rande – tillsammans ger det en mycket 
robust maskin.

Den elektriska kedjebromsen ger extra bra 
skydd under arbetet. Den stoppar kedjan ome-
delbart i en nödsituation, vilket ger skyddar 
användaren ytterligare.

Den automatiska kedjesmörjningen ger pro-
dukten ett långvarigt skydd och säkerställer 
smidig drift. Den förbättrar också maskinens 
hållbarhet och kräver inget dyrt underhåll. 
Detta sparar både tid och pengar. 
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PLUS:  
VÅRA TILLBEHÖR

Tekniska specifikationer för LB och CS

LB 850 Bp CS 330 Bp

Beställningsnummer 1.442-110.0 1.442-111.0

Driftspänning 50 V 50 V

L × B × H 905 × 165 × 270 780 × 240 × 247

Vikt 2,34 kg 3,76 kg

Ljudnivå (ljudeffektnivå) 99 dB (Turbo) 97 dB

Ljudnivå (ljudtrycksnivå) 82 dB (Turbo) 85 dB

Vibrationsvärde 1,1 m/s2 4,1 m/s2

Lufthastighet (max.) 40 m/s2 –

Luftgenomströmning (max.) 816 m3/h –

Drifttid med Bp 200 Adv Upp till 60 min Upp till 108 skär

Drifttid med Bp 400 Adv Upp till 120 min Upp till 216 skär

Drifttid med Bp 800 Adv Upp till 225 min Upp till 405 skär

Kedjelängd – 35 cm

Kedjedelning – 3/8 tum P

Kedjehastighet – 12 m/s



Kontakta oss för närmare information:

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00

info@karcher.se 

www.karcher.se
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