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Kärcher vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och
strävar efter att bli totalleverantör av rengöringsutrustning
för alla sektorer. I samarbete med användarna tar vi fram

lösningar som passar för olika användningsområden.
Alla arbetsplatser har olika behov som kräver anpassade lösningar. Inom vilken sektor arbetar du?
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30		Fönstertvätt
32		Tuggummiborttagare
34		 Kem och tillbehör
38		 Manuell rengöring
40		Vattenautomater
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44 		 Mikrofiber
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BD 30/4 C Bp Pack

BD 38/12 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-230.0

1.783-430.0

Mycket kompakt och flexibel maskin med litumjonbatteri och planborste för rengöring av små
ytor på kort tid. Rengör och suger upp vatten i
båda arbetsriktningar. Lägre bullernivå.

Levereras med snabbladdning och
litiumjonbatteri. Kompakt och enkel
att hantera vid transporter i bil och
över dörrtrösklar eller trappsteg.
Ljudnivån är endast 62 dB i
eco!efficiency-läge.

Arbetsbredd 280 mm
Behållare 4+4
Driftstid 60 min
Vikt 20 kg

Arbetsbredd 380 mm
Behållare 12+12
Kapacitet 1520 m2/t
Litium-ion batteri

Rondellhållare
6.670-129.0

Rondellhållare
6.907-150.0

BR 30/4 C

BR 35/12 C Bp Pack

Gå-bakom kombiskurmaskin

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-220.0

1.783-450.0

Mycket kompakt och lätt (11 kg) kombiskurmaskin. Ett innovativt och effektivt
alternativ till manuell rengöring av hårda
golv på mellan 20–200 m2. Golvet är
torrt direkt efter rengöringen. Detta
förhindrar risken för halkolyckor.

Höjdinställbar ratt som gör att operatören kan
anpassa maskinen för optimal arbetsställning.
Integrerad sopbehållare för uppsamling av småsten, löv och skräp. Batteriet ger hela 1,5 timmars
drifttid och endast tre timmars laddningstid.
Arbetsbredd 350 mm

Arbetsbredd 300 mm

Behållare 12+12

Behållare 4+4

Kapacitet 1400 m2/t

Kapacitet 200 m2/t

Litium-ion batteri

Sugfunktion kan stängas av
med fotpedalen.

Mikrofiberborste
4.037-066.0

BR 30/4 C BP PACK
Gå-bakom kombiskurmaskin
1.783-225.0
Innovativt och effektivt alternativ till
manuell rengöring. Levereras med 36
V litiumjonbatteri som ger lång drifttid, kort laddningstid och låg vikt.
Passar perfekt för rengöring av små
ytor och snabba jobb.
Arbetsbredd 300 mm
Behållare 4+4
Driftstid 30-35 min
Vikt 14 kg

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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KOMBISKURMASKINER

BR 45/22 C

BD 43/25 C Bp

Gå-bakom kombiskurmaskin

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-460.0

1.515-403.0

En komplett utrustad, batteridriven kombiskurmaskin med borstvalsteknik och
KART teknologi för maximal rörlighet och
flexibilitet med hög avverkningsgrad.

BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med
en arbetsbredd och tankvolym som gör det
optimal till de flesta mindre städobjekt.
Enkel att hantera, underhålla samt äga.

Mikrofiberborste: 4.037-093.0

Rondellhållare: 4.762-533.0

Suglist: 4.037-094.0

Suglist: 6.273-023.0

Arbetsbredd, borste 450 mm

Arbetsbredd, borste 430 mm

Behållare 22+22 l

Max. kapacitet 1720 m2/t

Driftstid 2 timmar

Behållare 25+25 l

Vikt 51,5 kg

2-tanksystem

B 40 W
Gå-bakom kombiskurmaskin

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

0.300-255.0 (Vals)
0.300-256.0 (Plandisk)
Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridriven kombiskurmaskin med individuella
användarinställningar. 40 L tank. Arbetskapacitet
1100 m2/h. Plandisk eller valsskurhuvud.
Arbetsbredd disk 430-510 mm
Arbetsbredd borste 450-550 mm
Max. kapacitet 2200 m2/t
Behållare 40+40 l

6

BD 50/50 C Classic BP
Gå-bakom kombiskurmaskin
1.127-006.0
Den batteridrivna kombiskurmaskinen BD 50/50 C Bp
är en kompakt instegsmodell med kapacitet upp till
2000 m2/h
Arbetsbredd, borste 510 mm
Arbetsbredd, sug 850 mm
Rondellhållare 4.762-534.0
Suglist 6.273-023.0
Max. kapacitet 2040 m2/t
Behållare 50+50 l
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BD 50/40 RS Disk

BR 55/40 Roller

Stå-på kombiskurmaskin

Stå-på kombiskurmaskin

1.533-170.0

1.533-172.0

Effektiv kombiskurmaskin med en
vattenbehållare på 40 liter. Enkel
att manövrera. Perfekt för medelstora ytor och speciellt lämplig för
t.ex. köpcentra, dagligvarubutiker
och sjukhus.

BR 55/40 RS har en arbetsbredd på 55
cm. Maskinen har en vattenbehållare på
40 liter och är enkel att manövrera.
Perfekt för medelstora ytor och speciellt lämplig för t.ex. köpcentra, dagligvarubutiker och sjukhus.

Arbetsbredd 508 mm

Arbetsbredd 550 mm

Max. kapacitet 2200 m2/t

Max. kapacitet 2350 m2/t

Behållare 40 l

Behållare 40 l

B 60 W
Gå-bakom kombiskurmaskin

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

0.300-261.0
Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridriven kombiskurmaskin med Individuella användarinställningar. 40 L
tank. Planskurteknik eller borstvalsteknik på skurhuvud.
Arbetsbredd disk 430-510 mm
Arbetsbredd, borste 450-550 mm
Max. kapacitet 2200 m2/t
Behållare 60+60 l

B 95 RS
Stå-på kombiskurmaskin

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

0.300-265.0
Batteridrivna B 95 RS har en mycket liten svängradie. Perfekt i
svåråtkomliga områden ex. i varuhus. Den kombinerar hastigheten
från en åkbar skurmaskin med manövreringsförmågan från en
gå-bakom maskin. Den finns i två arbetsbredder, 65 cm eller 75 cm
och två alternativa borsthuvuden, borstvals eller planborste
(beställes separat). Viktiga komponenter såsom suglister, borstar
och gummilister byts snabbt och enkelt utan verktyg. Utrustad med
många arbetsbesparande funktioner ex. automatisk höjning och
sänkning av borsthuvud, det innovativa nyckelsystemet KIK, dosering av rengöringsmedel - Dose, och autofill för effektiv påfyllning
av renvatten i 95 liters tanken.
Arbetsbredd, borste 650 mm
Arbetsbredd, sug 940 mm
Max. kapacitet 2600 m2/t
Behållare 95+95 l

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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KOMBISKURMASKINER

BD 50/70 R
Åkbar kombiskurmaskin
1.161-073.0
Smidig och lätt att köra även i trånga utrymmen med en
svängradie på endast 1,6 meter. God överblick från förarsätet kombinerat med självförklarande manöverpanel och i
övrigt logisk utformning gör den till en av de handhavandemässigt bästa modellerna i den här klassen. Det finns ett
mycket stort antal fästen, tillbehör och liknande som gör
maskinen oerhört flexibel i ett arbetspass. Ett moppfäste i
fronten möjliggör en mekanisk försopsfunktion.
Behållare 70+75 l
Max. kapacitet 2805 m2/t
Rondellhållare 4.762-534.0
Suglist 6.273-023.0

Tillbehör
Stort urval av tillbehör.

Komfort
Komfortsatsen gör
det möjligt att arbeta
längre perioder.

Manuell utrustning
Manuell rengöringsutrustning finns alltid
inom räckhåll.

Blixtsnabba byten
Borstvalsarna byts
enkelt utan verktyg.

Lättåkomligt
Batteriutrymmet är
praktiskt placerat under
sätet och ger optimal
tyngdpunkt.

B 90 R Classic Bp Pack
Åkbar kombiskurmaskin
1.161-311.0
Den åkbara kombiskurmaskinen B 90 R är utrustad med Dose doseringssystem för lägre förbrukning av rengöringsmedel. Doseringen av
rengöringsmedel kan anpassas efter grad av nedsmutsning. Denna
maskin kan användas med borstvalsar eller rondeller med olika arbetsbredd (55, 65 eller 75 cm). Med en vändradie på endast 1,6 m är denna
maskin mycket flexibel och extremt lättmanövrerad. Maskinen har
också en utökad tankkapacitet och är enkel att fylla med renvatten.
Kompakt för enkel förvaring, lastning och transport. Öppningar i batteriutrymmet säkerställer tillräcklig ventilation även under perioder då
maskinen används länge. Ett ytterligare planfilter skyddar turbinen.
Arbetsbredd 550 mm - 750 mm
Max. kapacitet 4500 m2/t
Behållare 90 l

Med sopfunktion
Skurar och sopar i ett
arbetsmoment och
förhindrar därmed att
partiklar tränger in i sugsystemet.

8
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B 150 R

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

Åkbar kombiskurmaskin
0.300-268.0

Den batteridrivna åkbara kombiskurmaskinen B 150 R är lättmanövrerad
tack vare dess korta och eleganta utformning, och når även de mest
otillgängliga inomhusytor. Tack vare eco!efficiency-läget är vatten- och
energiförbrukningen samt bullernivån lägre. Hanteringen förenklas avsevärt av färgkodningen av styrelementen och EASY Operation-reglaget.
Alla inställningar regleras på den stora färgskärmen. För att förbättra
skyddet mot felaktig användning finns KIK-systemet som gör det möjligt
att tilldela åtkomsträttigheter via nyckeln. Tanksköljningssystemet möjliggör hygienisk och enkel rengöring av smutsvattentanken. Auto-Fill-funktionen möjliggör enkel och tidsbesparande påfyllning av renvattentanken.
Arbetsbredd 900 mm
Max. kapacitet 6300 m2/t
Behållare 150 l

Stigning
Maskinen klarar 25°
stigning i 10 km/h.

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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KOMBISKURMASKINER

B 250 R
Åkbar kombiskurmaskin

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

0.300-293.0
B 250 R är idealisk för rengöring av ytor på 4 000–15 000 m².
Övriga funktioner innefattar: praktisk Autofill-funktion för effektiv påfyllning av renvattentanken, elektriskt justerbart borsttryck, automatisk nedsänkning av borsthuvud och sugramper,
olika valbara rengöringslägen, 250-literstankar, Dose doseringsenhet för rengöringsmedel samt användarvänliga färgkodade
manöverelement. Maskinen kan även anslutas till Kärcher Fleet
som är ett webbaserat hanteringssystem för maskinparker.
Arbetsbredd 1000 mm - 1200 mm
Max. kapacitet 7200 m2/t
Behållare 250 l

Vattenpåfyllning

EASY

Aldrig tidigare har det varit
så enkelt att fylla behållaren.
Påfyllningen stoppar när
behållaren är full.
Standardutrustning.

B 200 R
Åkbar kombiskurmaskin

Grundfunktionerna sköts med
EASY-reglaget. Inställningarna
programmeras på skärmen
där den viktigaste informationen visas.

Skyddsbåge
Skyddsbågen ger
användaren extra
säkerhet.
Extrautrustning.

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

0.300-316.0
EASY Operation-systemet, stor färgskärm och färgkodade styrelement Kombiskurmaskinen B 200 R är batteridriven, kompakt och –
tack vare eco!efficiency-läget – mycket ekonomisk. Lämplig för
inomhusrengöring på ytor mellan 2 500 och 7 000 m². Tack vare
det innovativa KIK-nyckelsystemet kan felaktig användning av
obehöriga personer undvikas. Auto-Fill-funktionen för smidig och
tidsbesparande fyllning av den 200 liter stora renvattentanken,
tanksköljningssystemet för hygienisk sköljning av smutsvattentanken samt doseringssystemet Dose för rengöringsmedel, som garanterar jämn och exakt dosering av rengöringsmedlet.
Arbetsbredd 900 mm
Max. kapacitet 6300 m2/t
Behållare 200 l
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B 250 R I
Åkbar kombiskurmaskin
1.480-231.2
Modellen B 250 RI har alla fördelarna från B 250 R samt dessutom en försopsenhet som effektivt tar hand om löst liggande större partiklar och föremål.
Idealisk för rengöring av ytor på 4 000–15 000 m². Övriga funktioner innefattar:
praktisk Autofill-funktion för effektiv påfyllning av renvattentanken, elektriskt
justerbart borsttryck, automatisk nedsänkning av borsthuvud och sugramper,
olika valbara rengöringslägen, 250-literstankar, Dose doseringsenhet för rengöringsmedel samt användarvänliga färgkodade manöverelement. Maskinen kan
även anslutas till Kärcher Fleet som är ett webbaserat hanteringssystem för
maskinparker.
Arbetsbredd 1200 mm
Max. kapacitet 7200 m2/t
Behållare 250 l

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

Sortimentsbroschyr Floorcare 2020.indd 11

11

2020-05-14 18:56

SKURMASKINER

B 300 R I
Åkbar kombiskurmaskin
0.300-282.0

För prisinformation,
kontakta din lokala säljare
el. kundtjänst för mer
information

Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är
idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig
drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att använda och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av
stora ytor och medger sopning och skurdammsugning i ett enda moment.
En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning
samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och
tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack varje den
höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av
maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredden
till 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen dikt an mot väggar och
kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m² per timme.
Arbetsbredd 1045-1755 mm
Max. kapacitet 16.550 m2/t
Behållare 300 l

Skurning och sopning i kombination
Skurning och sopning i samma
arbetsmoment ger snabb och
praktisk rengöring med en och
samma maskin på halva tiden.

1 045–1 755 mm arbetsbredd
Stor arbetsbredd ger högre
produktivitet. Tidsbesparande
arbete med en ytkapacitet som
få maskiner matchar!

Hydrauliskt tippbar behållare
För enkel tömning av avfallsbehållaren. Direkt kontakt med
avfallet utesluts för högsta
komfort för användaren.

Både
skurar och
sopar

12
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3

1 Kan levereras med ljuspaket för framförande på
allmän väg.

2 Vänster, höger eller båda sidor

Utrusta din B300RI för att sopa eller skura ända
intill hörn och kanter med antingaen sidoborstar
eller sidoskurdäck på höger och/eller vänster sida.
Sidoenheterna rör sig flexibelt och undviker
därmed krockskador.

1

3 Säkrare med tak över huvudet
Skyddstak finns tillgängligt för montering om så
behövs. Detta skyddar föraren från fallande objekt
och ett helt stängt tak garanterar en god
arbetsskyddsmiljö.

2

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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BDS 43/150 Classic
Singelskurmaskin
1.291-243.0
Vår väldigt robusta singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic erbjuder ett
utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och är väldigt mångsidig
för noggrann golvrengöring. Med en kraftfull motor på 1 500 watt är
den lämplig för både hårda och tåliga golv och textilbeläggningar samt
för att slipa slitna parkettgolv. Med en arbetsbredd på 430 mm är den
idealisk för de flesta tillämpningar inom rengöring av byggnader, medan
den underhållsfria planetväxeln tillverkas med slittåliga metallkugghjul
som säkerställer lång livslängd och mycket mindre slitage och lägre
underhållskostnader jämfört med en bandväxel. En rondellhållare inkluderas också i leveransen.
Arbetsbredd 430 mm

Tillbehör (beställs separat):

Borstvarvtal 150 vpm

Tank 10 liter, 9.753-058.0

Borsttryck 30 g/cm2

Röd borste, 6.369-895.0

Vikt 43 kg

BRS 40/1000 C
Singelskurmaskin
1.783-330.0
BRS 40/1000 C kombinerar fördelarna hos singelskurmaskiner med
dem hos borstvalsenheter. En specialfunktion på maskinen, som är
utrustad med två motroterande borstvalsar, är ett handtag som roterar i
flera steg upp till 90 grader på vardera sidan och har låsbara lägen. I
normalläge svänger maskinen åt höger och vänster som en singelskurmaskin och uppnår en hög ytkapacitet. Genom att låsa handtaget i
90-gradersläget kan användaren arbeta i exakta stråk, framåt och bakåt.
Detta möjliggör effektiv rengöring av stora ytor och ytor nära väggar
och andra fasta hinder. Motroterande borstvalsar ger ett maximalt
anläggningstryck på hela 230 g/cm². Den klarar strukturerade ytor som
gummimattor och klinkergolv med halkskydd. Med dess låga konstruktion
når den golvytor under element, skåp och hyllor (min. 170 mm); endast
på sidorna (100 mm). Handtaget kan fällas ned så att enheten kan förvaras på ett minimalt utrymme eller fraktas i en bil.

14

Arbetsbredd 400 mm

Tillbehör (beställs separat):

Borstvarvtal 1000 vpm

Hård borste, 4.762-252.0

Borsttryck 230 g/cm2

Borste för klinker, 4.762-251.0

Vikt 27 kg

Standardborste, 4.762-003.0
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POLERINGSMASKINER

BDP 50/1500 C Ep

BDP 50/2000 RS Bp

Poleringsmaskin

Poleringsmaskin

1.291-141.0

1.002-039.0

Version med kabel för arbetsinsatser utan
avbrott. Centralt styrhjul. Polerar ända ut
till kanterna. Rondellhållaren är fjädrande.
Anläggningstrycket regleras automatiskt
för ett jämnt polerresultat. Dammbehållaren ser till att polerdammet stannar under
maskinen. Filterpåsen kan återanvändas.
Det justerbara handtaget garanterar bekväm arbetshöjd för alla användare.

Poleringsmaskin med hög batterikapacitet och inbyggd laddare
som möjliggör långa arbetspass utan störande kablar. All utrustning kan förvaras på maskinen. Maskinen har inbyggd dammsugning som gör att polerdammet samlas upp under rondellen
och sedan sugs in i en stor filterpåse. Filterpåsen är lätt att komma åt för byte. Den mycket kompakta konstruktionen gör
maskinen enastående enkel att manövrera.

Arbetsbredd 508 mm

Arbetsbredd 500 mm

Borstvarvtal 1500 o/min

Borstvarvtal 2000 o/min

Effekt 1100 W

Effekt 2315 W

Anläggningstryck 4 g/cm2

Anläggningstryck 10 g/cm2

Vikt 34,5 kg

Vikt 180 kg

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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SOPMASKINER

94% AV SMUTSEN KOMMER
IN GENOM DÖRREN
*

Professionella städrutiner i kombination med anpassade mattor kan minska nedsmutsningen i byggnader med
upp till 99 %. Kärcher har det som krävs för att hålla både ingången och mattorna rena.

*Studien har utförts av ISSA (International Sanitary Supply Association)

ZON 1

ZON 2

Utomhus

Genom att hålla rent utvändigt runt ingången dras mindre
smuts mot ingången, vilket i sin tur minskar smutsmängden som kommer in i byggnaden. Kärchers sopmaskiner finns i alla storlekar. Med rätt modell och
lämplig borste har du alltid maximal kapacitet oavsett
väder och årstid. Det första steget mot en ren ingång är
att placera ut ett galler eller en gummimatta.
16
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Entré

I denna zon placeras en kombinationsmatta. Denna
matta avlägsnar de finaste partiklarna och absorberar
fukt i vått väder. Mattan måste underhållas genom
regelbunden dammsugning. För torr smuts kan en vanlig
professionell dammsugare användas, men för uppsugning av fukt eller grov smuts bör en grovdammsugare för vått och torrt användas.

ZON 3
Inomhus

Sista steget vid ingången är en dörrmatta som avlägsnar
den fina smutsen från skorna i torrt väder och fukt från
skorna i vått väder. De här mattorna har avgörande
betydelse för en ren och fräsch innemiljö utan smuts och
damm. Tack vare god sugförmåga drar de snabbt till sig
fukt och smuts. Men för att denna egenskap ska behållas
måste mattorna regelbundet rengöras. För detta ändamål
är en matt- och textilvårdsmaskin idealisk.

PROFESSIONELLA RENGÖRINGSLÖSNINGAR | FLOORCARE | WWW.KARCHER.SE

Sortimentsbroschyr Floorcare 2020.indd 16

2020-05-14 18:56

.COM/KARCHERSE

KM 70/30 C Bp Pack Adv
Batteridriven sopmaskin
1.517-213.0
Batteridriven sopmaskin som sopar lika bra i vänster- som högersväng.
Med sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresistent universalborst ger
bra resultat på alla slags ytor. Finfilter i fleece, robust plastkåpa, enkel
justerbar huvudborste och infällbar sidoborste.
Arbetsbredd 700 mm
Behållare 42 l
Kapacitet 2800 m2/tim

KM 75/40 W BP PACK
Självgående sopsugmaskin
1.049-207.0
En kompakt och extremt lättmanövrerad sopsugmaskin för
små till medelstora ytor. Översopningsprincipen ser till att
sopbehållarens hela kapacitet utnyttjas. Utrustad med infällbar sidoborste.
Arbetsbredd 750 mm
Behållare 40 l
Kapacitet 2375 m2/tim

Huvudborstvalsar

Standard
Medelhård standardborstvals som är
lämplig för en mängd olika användningsområden. Borstvalsen efterlämnar en helt ren yta när normal
smuts, blad och småsten avlägsnats
från gatan.
Art.nr. 6.906-884.0

Hård
Den hårda borsten har större andel
kraftiga borst varav några av stål.
Borsten är speciellt lämplig för
krävande ytor, tätt packad smuts och
tungt avfall.
Art.nr. 6.906-885.0

Mjuk

Antistatisk

Den mjuka borstvalsen är perfekt för

Den antistatiska borstvalsen

upptagning av smuts och fint damm

används för effektiv rengöring

från släta golv. Den är framför allt

av heltäckningsmattor. Med rätt

lämplig för inomhusbruk eftersom

utrustning kan heltäckningsmattor

de mjuka borsten är skonsam mot

på hotell, idrottsanläggningar och

ömtåliga golv.

liknande rengöras på kort tid.

Art.nr. 6.906-886.0

Art.nr. 6.906-950.0

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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SOPMASKINER

KM 85/50
Åkbar sopsugmaskin
1.351-127.0
Vår KM 85/50 R Bp Pack imponerar med utmärkt utrustning för en åkbar sopmaskin i denna priskategori. Den
extremt kompakta konstruktionen av den här maskinen
säkerställer en hög grad av manövrerbarhet, vilket även
låter den användas i begränsade och trånga utrymmen.
Vidare har den en imponerande ytkapacitet inomhus och
utomhus och är lätt att använda. Underhållsarbete, som
att byta huvudborstvalsen, kan utföras utan verktyg.
Arbetsbredd 615 mm
Behållare 50 l
Kapacitet 5100 - 6300 m2/t

KM 90/60 R G Adv
Åkbar sopsugmaskin
1.047-300.0
Åkbar sopsugmaskin för effektiv och näst intill dammfri uppsopning av
framför allt inomhusytor från 1500 kvm och uppåt. Damm som uppstår
vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare
EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett
vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan.
Behändig mobil sopbehållare. Effektiv automatisk filterrengöring.
Arbetsbredd 615 mm
Behållare 2 x 30 l
Kapacitet 6900-9200 m2/t

18
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KM 105/100 och 105/110
Åkbar sopsugmaskin
1.280-120.2
Åkbar sopsugmaskin med antingen manuell, låg tömning alternativt
automatisk hög tömning. Huvudsopvalsens placering mellan bakhjulen
gör det möjligt att köra över höga kanter utan att skada sopsystemet.
Teach-systemet justerar automatiskt huvudsopvalsen för slitage, för
konstant enastående sopresultat. En ytterligare funktion är Kärchers
Intelligent Key-system som bland annat reglerar tilldelningen av olika
användarrättigheter.
Arbetsbredd 105 mm
Behållare 100/110 l
Kapacitet 7350 m2/t

KM 125/130 R
Åkbar sopsugmaskin
1.280-150.2
Lika unik som dina behov: den enkelt anpassningsbara KM
125/130 R Bp Pack åkbar sopsugmaskin med hög behållartömning. Tack vare flera patent, så som Tact-filterrengöring,
kan du arbeta utan damm, medan du definierar olika användarbehörigheter med Kärchers Intelligent Key-system.
Om slitage upptäcks justerar Teach-systemet automatiskt
valsens höjd för att garantera de bästa möjliga sopresultat.
Arbetsbredd 125 mm
Behållare 130 l
Kapacitet 10 000 m2/t

KM 120/250 R D Classic
Åkbar sopsugmaskin
1.186-000.0
Från början har vår KM 120/250 R industriell sopmaskin allt
som byggfirmor, metallbearbetningsbranschen och gjuterier
värdesätter: en robust konstruktion för tunga tillämpningar i
dammiga miljöer, en utsläppsfri elektrisk drivning och till och
med batterierna inkluderas redan i leveransomfattningen.
Dessutom är maskinen så tyst att den är perfekt för användning
i bullerkänsliga inomhus- och utomhusmiljöer.
Arbetsbredd 900 mm
Arbetsbredd med 1 sidoborste 1200 mm
Arbetsbredd med 2 sidoborste 1500 mm
Behållare 250 l
Kapacitet 10 800 m2/t

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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SG 4/4

SGV 6/5

SGV 8/5

Ångtvätt

Ångtvätt med sug

1.092-104.0
6.962-239.0 (med tralle)

1.092-000.0

Ångtvätt självrengörande
med sugfunktion

SG 4/4 är en kompakt och robust ångtvätt med enastående kraft och desinficering. Optimal rengöringseffekt
uppnås tack vare ett ångtryck på 4 bar.
Systemet med två tankar kan fyllas på
när som helst och garanterar en snabb
uppvärmningstid och avbrottsfri drift.
Maskinen är extremt mångsidig och
rengör utan användning av kemikalier.

SGV 6/5 ångtvätt är väldigt mångsidig.
Självförklarande symboler gör den lätt att
förstå och använda. Väljarreglaget EASYOperation och det ergonomiska handtaget
med avtryckare för att styra ång- och
vakuumfunktionerna gör maskinen kan
användas efter en kort anvisning och gör
att snabb flexibel kontroll av enskilda
funktioner under drift.

1.092-010.0
Ångtvätt med sugfunktion och självrengöring
där du också har möjlighet att lägga på
rengöringsmedel. Kommer med automatisk
självrengöring och möjlighet att spola inuti
maskinen efter hand, på så sätt undviks
bildande av bakterier efter avslutat arbete.
Ångan från golvmunstycket är under kontinuerligt högt tryck på 8 bar och ger en
effektiv och hygienisk rengöring.

Värmeeffekt 2300 W

Värmeeffekt 3000 W

Värmeeffekt 3000 W

Behållare 4 l

Behållare 5 l

Behållare 5 l

Ångtryck 4 bar

Ångtryck 6 bar

Ångtryck 8 bar

Vikt 8 kg

Vikt 45 kg

Vikt 45 kg

Ångtvätt med
sugfunktion

Självrengörande
ångtvätt med
sugfunktion

FÖRSTKLASSIGA RENGÖRINGSRESULTAT HELT UTAN KEMIKALIER
1

5
Hanteras enkelt nästan
utan upplärning

2

3

Inbyggd smutsvattenbehållare

Tillbehör förvaras
direkt på maskinen

Lättbegriplig manöverpanel

Stora hjul

4

Snabb påfyllning och tömning
Självrengörande

6

7

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

Sortimentsbroschyr Floorcare 2020.indd 21

21

2020-05-14 18:57

DAMMSUGARE

22

PROFESSIONELLA RENGÖRINGSLÖSNINGAR | FLOORCARE | WWW.KARCHER.SE

Sortimentsbroschyr Floorcare 2020.indd 22

2020-05-14 18:57

.COM/KARCHERSE

T 7/1 Classic

T 12/1,

T 15/1

Dammsugare

Dammsugare

Dammsugare

1.527-191.0

1.355-148.0

1.355-250.0

Luftmängd 40 l/s

Luftmängd 53 l/s

Luftmängd 53 l/s

Vakuum 235 mbar

Vakuum 240 mbar

Vakuum 240 mbar

Behållarvol. 7,5 l

Behållarvol. 12 l

Behållarvol. 15 l

Kabel 7,5 m

Gul Highflexsladd 12 m

Gul Highflexsladd 12 m

CV 60/2 RS
Borstvalsdammsugare
1.011-028.0
Kompakt och mångsidig borstvalsdammsugare med liten
vändradie. Optimal för textila golvbeläggningar och syntetiska mattor. Motroterande borstvalsar, sugrör och HEPA-filter
(valfritt tillbehör). Töjbar sugslang och avtagbart sugrör. Tre
batterier är inkluderade samt inbyggd batteriladdare.

Motroterande borstvals
För hårda och textila golvytor
- utan borstbyte. Borstvalsarna justeras individuellt till alla golvytor.

Sugrör med extra lång slang
För bekväm rengöring i trappor
och hörn.

Luftmängd 45 l/s
Vakuum 117 mbar
Behållarvolym 17 l
Arbetsbredd 610 mm

Enheten kan öppnas helt
Enkelt byte av batteri och filterpåse. Mycket servicevänlig

CV 38/2 Adv, CV 48/2 Adv
Borstvalsdammsugare
1.033-336.0 (arbetsbredd 380 mm)
1.057-329.0 (arbetsbredd 480 mm)
Upprättstående borstvalsdammsugare med
dubbla motorer och stor arbetsbredd.
Perfekt för snabb och effektiv rengöring
av stora ytor på kontor och hotell samt i
butiker och restauranger.

Gul kabel
för extra
säkerhet

Luftmängd 48 l/s
Vakuum 250 mbar
Behållare 5,5 l
Gul kabel 12 m

6.904-305.0

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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BATTERIDRIVNA DAMMSUGARE

T 9/1 Bp Pack
Batteridriven dammsugare
1.528-111.0
Den extrem kraftfulla batteridrivna
torrdammsugaren T 9/1 Bp ger
imponerande rengöringsresultat
precis som en dammsugare som
drivs genom strömsladd. Tyst och
slagtålig sladdlös maskin med
massor av tillbehör.
Luftmängd 46 l/s
Vakuum 207 mbar
Behållare 9 l
Batteritid 24 min/ 46 min
i eco-modus

BV 5/1 Bp Pack
Batteridriven dammsugare
1.394-219.0
Luftmängd 46 l/s
Vakuum 207 mbar
Behållare 5 l
Batteritid 24 min/
46 min i eco-modus
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HV 1/1
Batteridriven dammsugare
1.394-221.0
Kompakt, lätt, sladdlös: Den handhållna dammsugaren HV
1/1 Bp är snabbt klar för användning när som helst och har
stor sugkraft och lång drifttid för krävande arbetsuppgifter.
Olika tillbehör gör att denna batteridrivna apparat kan användas för många olika städuppgifter. Med dessa monterade
fungerar dammsugaren lika bra för städning av byggnader,
möbler och fordonskupéer som för att avlägsna borrdamm
vid installationsarbete.
Luftmängd 33 l/s
Effekt 115 W
1,8 kg
Batteritid 21 min/ 33 min i
eco-modus

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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Puzzi 8/1
Textilvårdsmaskin
1.100-225.0
Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk. För
grundlig rengöring ända in i fibrerna: för heltäckningsmattor,
möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora
ytor. Levereras med möbelmunstycke.
Kapacitet 12-18 m2/tim
Spolhastighet 1 l/min
Spoltryck 1 bar
Renvattentank 8 l
Smutsvattentank 7 l

Puzzi 10/1

Puzzi 10/2 Adv

Textilvårdsmaskin

Textilvårdsmaskin

1.100-130.0

1.193-120.0

För grundlig rengöring ända in i
fibrerna: för heltäckningsmattor,
möbler, klädseln i alla typer av
fordon. För små till medelstora ytor.

Textilvårdsmaskin för kommersiellt
bruk för små till medelstora ytor.
Utrustad med eluttag för borsttvätthuvud PW 30 och skumdämparbehållare.

Kapacitet 20–25 m2/t
Spolhastighet 1 l/min
Spoltryck 1 bar
Effekt pump W 40
Smutsvattentank 9 l
Renvattentank 10 l

Kapacitet 30-45 m2/t
Spolhastighet 2 l/min
Spoltryck 2 bar
Effekt pump W 80
Eluttag for PW 30/1
Smutsvattentank 9 l
Renvattentank 10 l

Puzzi 30/4

BRC 40/22 C

Textilvårdsmaskin

Textilvårdsmaskin

1.101-120.0

1.008-062.0

Mobil och mycket tystgående maskin för rengöring av stora ytor. Kort
starttid och enkel hantering. Uttag
för rengöringsmunstycke PW 30/1.

En kombinerad textilvårdsmaskin lämplig
för både vanlig sprayextraktion och städning mellan varven. Ekonomisk användning på områden från 250 till 1 000 m².

Kapacitet 60–75 m2/t
Spolhastighet 3 l/min
Spoltryck 4 bar
Smutsvattentank 15 l

Kapacitet 500 m2/t
Luftmängd 47 dm3/s
Behållare 22+19 l
Vikt 65 kg

Renvattentank 30 l

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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FÖNSTERTVÄTT

ENKLARE,
SNABBARE,
BEKVÄMARE
Det spelar ingen roll om du använder
din batteridrivna fönstertvätt WVP 10
Adv. för att tvätta fönster eller för att
göra rent kakel, speglar, vitrinskåp ,
bänkskivor eller andra typer av släta
ytor. Den avgörande faktorn är att du
uppnår goda rengöringsresultat utan
ränder oavsett hur du håller den här
lätta, handhållna maskinen, även ovanför huvudet om så krävs. Tack vare den
manuellt justerbara distansen kommer
du dessutom åt ända in till kanterna.
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PROFESSIONELL FÖNSTERTVÄTT
WVP 10 Adv
Fönstertvätt
1.633-560.0
Professionell, batteridriven fönstertvätt för alla typer av
släta ytor. Kan användas på både horisontella och vertikala
ytor. Perfekt för rengöring av fönster, kakel, speglar m.m.

Arbetsbredd 280 mm,
170 med smalt sugmunstycke
Behållare 200 ml
Laddningstid 50 min
Drifttid 35 min
Inkluderar 2 x litium-ion batterier, batteriladdare,
Rengöringsmedel CA 30 R, 3 x mikrofiberdukar,
sprayflaska och ett extra sugmunstycke som är
lite smalare.

Modell		

WVP 10 Adv

Smutsvattentank

ml

200

Laddningstid

min

60

Spänning

V

100–240

Batteriladdarens frekvens

Hz

50–60

Bredd på sugmunstycke

mm

280

Bredd på smalt sugmunstycke

mm

170

Vikt

kg

0,7

Mått (H x B x D)

mm

125 × 280 × 325

Best.nr

1.633-560.0

WVP 10 Adv levereras med ett batteri (30 minuters drifttid), samt ett extra utbytbart batteri. Medföljer gör även ett extra sugmunstycke som är lite
smalare, två mikrofiberdukar, rengöringsmedel, och sprayflaska samt en snabbladdare. Det betyder att du kan arbeta nästan kontinuerligt.
Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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TUGGUMMIBORTTAGARE
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SGG 1/1
Batteridriven tuggummiborttagare
1.092-900.0
Torkat tuggummi är ett vanligt problem på trottoarer och
terrasser, i köpcenter, biografer, hotell, restauranger och
många andra frekvent besökta områden. Med den batteridrivna SGG 1 Bp-ångtvätten har du nu tillgång till en maskin
som avlägsnar tuggummi på bara några sekunder. Detta är
möjligt tack vare kombinationen av ånga och ett biologiskt
nedbrytbart rengöringsmedel av vegetabiliskt extrakt. Tack
vare dess låga vikt kan man arbeta bekvämt med den batteridrivna, ryggburna apparaten i flera timmar. Det kraftfulla
litiumjonbatteriet räcker för en hel dags arbete.

Service Box
Tillbehör
4.071-252.0
Med den här uppsättningen är du väl rustad för hela arbetsdagen. Satsen består av fyra flaskor av vårt biologiska tvättmedel, som inte bara är miljövänligt men också lämpligt för
nästan alla hårda ytor. Dessutom levereras den med två gaspatroner och två rostfria borstar för speciellt utmanande fall.

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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KEM OCH TILLBEHÖR

RENGÖRINGSMEDEL FÖR GOLV
FloorPro Rengöringsmedel
Extra RM 780

FloorPro Grundrengöringsmedel
RM 751

FloorPro Underhållsrengöringsmedel
RM 746

Rengöringsmedel för användning med
skurmaskiner eller manuell rengöring av
alla typer av bonade golv. Effektivt, men
ändå skonsamt för polishen. Innehåller
friktionsmedel som förhindrar att golven
blir hala. Lågskummande, torkar utan ränder.

Löser snabbt upp cementfilm samt avlagringar av kalk, rost, olja och mjölksten. Delvis
lågskummande med effektivt rostskydd. Kan
användas manuellt eller med maskin (BR/
BD). Fritt från hydroklor- och fosforsyra.

Aktiv rengöring som efterlämnar en smutsavvisande yta. Kraftfull effekt även med
hårt vatten. Efterlämnar en halkhämmande
beläggning som är fri från lösningsmedel.
Kan användas manuellt eller med maskin.

6.295-586.0 | 2,5 l
6.295-129.0 | 10 l

6.295-156.0 | 10 l

pH 8,5

pH 1

pH 9

FloorPro Golvrengöringsmedel
RM 69

Rengöringsmedel for keramiska
plattor RM 753

Rengöringsmedel för däck- och
gummimärken RM 776

Det bästa alternativet för ytor som utsätts
för stort slitage. Kraftfullt rengöringsmedel
som effektivt avlägsnar hårt sittande fett,
olja, sot och mineralföroreningar. Fritt från
lösningsmedel och fosfater. Kan användas
med automatisk golvrengöringsutrustning,
men är även lämpligt för manuell applicering.

Kraftfullt och väldoftande rengöringsmedel
för keramiska plattor. Avlägsnar effektivt
fett, olja och mineraler. Kan användas
manuellt eller med automatisk golvrengöringsutrustning. Bevarar plattornas
halkhämmande effekt.

Lämpligt för obehandlade golv i industrilokaler, verkstäder, lager och stormarknader.
Avlägsnar även olje- och sotfläckar snabb
och enkelt. Effektiv djuprengöring vid slutrengöring på byggarbetsplatser. Kan även
användas för att ta bort glans, vax och
polymerbeläggningar från PVC och andra
behandlade ytor.

6.295-582.0 | 2,5 l
6.295-120.0 | 10 l
6.295-415.0 | 20 l

6.295-587.0 | 2,5 l
6.295-082.0 | 10 l

6.295-545.0 | 10 l
6.295-546.0 | 20 l

pH 12

pH 10,5

pH 13

FloorPro Golvrengöringsmedel,
lågskummande RM 755 ES

FloorPro Multi Rengöringsmedel
RM 756

Intensive Deep Cleaner
RM 750

Lågskummande golvrengöringsmedel för
hårda golv. Torkar utan ränder. Efterlämnar
en fräsch citrusdoft. Avlägsnar effektivt
fett, olja och mineralföroreningar.

Universellt och ekonomiskt rengöringsmedel
med hög vätningsförmåga. Mycket lämpligt
för såväl mekanisk som manuell rengöring
av golv och ytor.

Kraftfullt djuprengöringsmedel som avlägsnar tuffa fläckar som olja, fett, sot, blod och
proteiner. Låg skumbildning. Särskilt lämpad
för golvrengöring med maskin och för bearbetning med maskiner för hårda ytor. NTA-fri

6.295-846.0 | 2,5 l
6.295-174.0 | 10 l
6.295-176.0 | 200 l
6.295-409.0 | 20 l

6.295-913.0 | 1 l
6.295-915.0 | 2,5 l
6.295-914.0 | 10 l

6.295-539.0 | 10 l

pH 12

pH 8,5

pH ?

6.294-997.0 | 10 l
6.295-468.0 | 20 l
6.295-580.0 | 2,5 l
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KEM FÖR GOLVBEHANDLING
FloorPro Intensivt grundrengöringsmedel Extra RM 752

FloorPro grundrengöringsmedel
linoleum RM 754

FloorPro Polish Extra RM 782

Aktivt rengöringsmedel med behaglig doft
som effektivt tar bort glans, vax och polymerbeläggningar. Kan användas både manuellt
och med skurmaskiner. Kan även användas
vid slutrengöring på byggarbetsplatser. Mild
mot både underlag och utrustning. Kan användas för borttagning av lim.

Grundligt, milt och effektivt rengöringsmedel
som tar bort blänkande vax och polymerbeläggningar. Speciellt lämpligt för linoleumgolv som är känsliga för alkaliska medel. Kan
även användas som underhållsmedel vid
lägre dosering.

Extra robust polymerpolish för de flesta
underlag. Utmärkt täckningsförmåga.
Halksäker i enlighet med DIN 51131 och
DIN EN 13893 (beroende på golvbeläggningen). Vaxet har mycket stor slitstyrka
och motståndskraft mot alkohol och desinficerande egenskaper.

6.295-813.0 | 10 l
6.295-814.0 | 200 l

6.295-811.0 | 10 l

6.295-816.0 | 10 l

pH 13

pH 9,5

pH 8,6

FloorPro Spraymedel RM 748

FloorPro Polish RM 784

Effektivt vaxbaserat efterbehandlingsmedel.
Kan appliceras oförtunnat med high-speed.
Fritt från lösningsmedel. Halkhämmande
sprayemulsion reparerar och förnyar golv
som redan behandlats med RM 740 och RM
781 bonvax.

Vattenbeständigt och slitstarkt vax med
god täckningsförmåga. Mycket lämpligt för
de flesta underlag. Kan även poleras.
Skapar ett mycket smutsavvisande skydd
som är halksäkert i enlighet med DIN
51131 och DIN EN 13893.

Ladda ner:
- Säkerhetsdatablad
- Bruksanvisningar
- Produktinformation

6.295-162.0 | 10 l

6.295-817.0 | 10 l

På www.karcher.se

pH 8,5

pH 7,6

RENGÖRINGSMEDEL FÖR TEXTIL
Universellt fläckborttagningsmedel
RM 769

CarpetPro Mattrengöring
RM 760 Pulver

CarpetPro Mattrengöring
RM 760 Pulver Classic

För alla textilbeläggningar, möbelklädslar
och hårda underlag. Snabbverkande, effektivt och mycket ekonomiskt. Tar bort olja,
tjära, skokräm, lim med mera från lösningsmedelsbeständiga ytor.

Effektivt djuprengöringsmedel för rengöring
av textilier, golvbeläggningar och möbelklädslar. Löser upp tung olja, fett och mineralföroreningar. Ingen sköljning krävs, vilket
innebär att mattan snabbt kan beträdas igen.
Fritt från blekmedel.

Effektivt djuprengöringsmedel för rengöring
av textilier, golvbeläggningar och möbelklädslar. Löser upp tung olja, fett och mineralföroreningar. Ingen sköljning krävs,
vilket innebär att mattan snabbt kan beträdas igen. Lätt alkaliskt.

6.295-490.0 | 0,5 l

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg

6.290-175.0 | 0,8 kg
6.291-388.0 | 10 kg

pH 7,7

pH 8,2

Påfyllningsflaskor med färdiga
etiketter

Tappkran

TILLBEHÖR
Sprayhuvud
Professionellt och robust sprayhuvud för
manuell rengöring. Bekvämt grepp och justerbar spraystråle. För flaskor på 500 ml.
Röd | 6.295-722.0
Blå | 6.295-723.0

För påfyllning av färdigblandad koncentratlösning. Robusta flaskor i hög kvalitet.
Rymmer 500 ml.
Röd | 6.295-714.0
Blå | 6.295-715.0

Praktiskt hjälpmedel för effektiv påfyllning
och dosering av rengöringsmedel från
behållare.
5 liter | 6.394-819.0
10 liter | 6.394-758.0
20 liter | 6.394-759.0
200 liter | 6.412-438.0
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MANUELL RENGÖRING
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Eco!Clean Liner Mini

Eco!Clean Liner

Rengöringsvagn

Rengöringsvagn

6.999-165.0

5.999-021.0

Effektivt våtrengöringssystem med täckt
behållare.

Kompakt, flexibel, ergonomisk och robust
rengöringsvagn med praktisk
förvaring och pedal.

MOPPAR
ECO!Mopp, röd

ECO!Mopp, blå

Mikrofibermopp

Mikrofibermopp

Akrylmopp

Mikrofibermopp för
goda rengöringsresultat. 40x13 cm.

Mikrofibermopp för
goda rengöringsresultat. 40x13 cm.

Mikrofibermopp med
korta fibrer, lämplig
för halksäkra keramikplattor

Mikrofibermopp med
korta fibrer

För torrmoppning på
medelstora ytor.
Används med mopphållare 6.999-092.0

6.999-136.0

6.999-143.0

6.999-131.0

6.999-132.0

6.999-148.0

Mikrofiberduk,
glas

ECO!Spraymoppsystem

Mikrofiberduk för
goda rengöringsresultat. 40x40 cm.

Mopphållare med teleskophandtag. Mopparna byts enkelt utan
att du behöver böja
dig ned. Handtagets
längd 97–184 cm

6.999-155.0

5.999-024.0
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VATTENAUTOMATER

VARMT, KALLT
ELLER
KOLSYRAT?
Dricksvatten i livsmedelskvalitet. Kärchers
vattenautomater har ett certifierat, automatiskt hygiensystem och ett innovativt
filtersystem. En perfekt och kostnadseffektiv service för rent dricksvatten för dina
kunder och deras personal.

36

PROFESSIONELLA RENGÖRINGSLÖSNINGAR | FLOORCARE | WWW.KARCHER.SE

Sortimentsbroschyr Floorcare 2020.indd 36

2020-05-14 18:58

.COM/KARCHERSE

Basic

Advanced

Fristående enhet

Fristående enhet

WPD 100 Basic

Advance

WPD 200 Basic

Advance

Tekniska data
Nätspänning

V/Hz

220-240 / 50

220-240 / 50

220-240 / 50

220-240 / 50

Ljudnivå

dB(A)

45

45

45

45

Vattenmängd, rumstempererat

l/h

120

120

120

120

Vattenmängd, kylt

l/h

20

20

40

40

l/h

–

10

–

10

°C

–

80-95

–

80-95

l/h

20

20

40

40

g/l

4,5 (medium)

4,5 (medium)

6,5 (klassiskt)

4,5 (medium) –
6,5 (klassiskt)

Liten CO2-patron (i enheten)

425 g

425 g

–

–

Stor CO2-patron (i basen)

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

max. 10 kg

30

30

35

35

Vattenmängd, varmt
Varmvattentemperatur
Vattenmängd, kolsyrat
CO2-halt i vattnet

Vikt, bordsplacerad enhet

kg

Vikt, fristående enhet

kg

45

45

50

50

Mått, bordsplacerad enhet

H×B×L
(mm)

465 × 365 × 528

465 × 365 × 528

465 × 365 × 528

465 × 365 × 528

Mått, fristående enhet

H×B×L
(mm)

1 432 × 365 × 528

1 432 × 365 × 528

1 432 × 365 × 528

1 432 × 365 × 528

Vattenutlopp, höjd

mm

300

300

300

300

Antal användare

< 50

< 50

< 100

< 100

Beställningsnummer

1.024-920.2

1.024-920.2

1.024-920.2

1.024-920.2

– Ej möjligt

Karaffer/Tillbringare
1

Glaskaraff 1 l, från Eva Solo

0.017-575.0

2

Glastillbringare 1 l, med lock

6.640-431.0

Vattenflaskor
3

Vattenflaska 0,6 l i Tritan, tål maskindisk

6.640-469.0

4

Vattenflaska 0,5 l i Tritan, tål maskindisk

6.640-430.0

Vattenflaska 0,75 l i Tritan, tål maskindisk

6.640-512.0

Muggar
5

Plastmuggar (PP)
(utan tryck, 200 ml, innehåll: 3 000 muggar)

6.640-454.0

6

Pappersmuggar med beläggning
(även för varma drycker, utan tryck, 180 ml, innehåll: 2 500 muggar)

6.640-455.0

7

Plastmuggar (PP)
(med Kärcher-tryck, 200 ml, innehåll: 3 000 muggar)

6.640-453.0

8

Pappersmuggar med beläggning
(med Kärcher-tryck, 180 ml, innehåll: 2 500 muggar)

6.640-460.0

Hygien och skötsel
9 ”Bevi Tabs”, kemiskt rengöringsmedel med hygienisk rengöringseffekt

6.295-891.0

10 CA 30 R ytrengörare, användningsklar, 0,5 l sprayflaska,
effektiv borttagning av fett, kaffefläckar m.m.

6.295-686.0

11 Sprayhuvud för ytrengörare

6.295-723.0

12 CA 30 C, ytrengörare, 1 l

6.295-681.0

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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LUFTRENARE

FRISK LUFT.
ALLTID.
ÖVERALLT.
Förorenad luft är alltid ett problem, från stillastående luft i mötesrum till dåliga lukter från
mattor och luftburet pollen. Allt detta kan leda
till en oförmåga att koncentrera, huvudvärk,
nästäppa och till och med astmaanfall. Men det
behöver inte längre vara ett problem: Våra nya
luftrenare AF 100 och AFG 100 ger dig ren och
frisk luft där du behöver den, under alla
omständigheter.

AF 100

38

AFG 100
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AFG 100: Perfekt ren luft
AFG 100 genererar joniserad plasma som luften
passerar genom. Elektrostatiska laddning av små
partiklar används för att fånga upp och förstöra även
virus och allergener med hjälp av fria laddningsbärare.
Tillsammans med förfiltret för större partiklar och det
luktabsorberande 3-stegskolfiltret, eliminerar din AFG
100 upp till 99,98 % av alla förorenande partiklar i
rummets luft.

AF 100: Frisk luft. Pålitlig
Med 2 aktiva kolmembranfilter som luften flödar
genom samtidigt
eliminerar vår AF 100
även den tjockaste
smogen på nolltid.
Nuvarande luftkvalitet
signaleras pålitligt av AF
100 på dess skärm och
via en färgkod på
kontrollpanelen.

AFG 100 har 5 prestandanivåer, ett automatiskt energisparläge, en sensor för luftkvalitet och en timerfunktion.
En varningslampa på skärmen indikerar när
filtreringseffekten börjar minska. Förfiltret byts ut var
6:e månad. 3-stegsfiltret byts ut vart 3:e år, beroende
på hur det används.

AFG 100

AF 100

Nätspänning

V

110–240

220–240

Frekvens

Hz

50–60

50–60

Vikt

kg

13

15

Mått

mm

240 × 1120

713 × 380 × 380

Ljudtrycksnivå

dB(A)

min. 25 – max. 53

min. 30 – max. 48

CADR PM 2,5

m3/h

> 120*

–

CADR gasformig luftförorening

m3/h

> 600

–

CADR pollen

m3/h

> 139

–

CADR rök

m3/h

> 127

–

Strömförsörjning

W

max. 60

max. 80

Rumsstorlek

m2

Upp till 60

Upp till 100

CCM

–

P4/F4***

Filtertyper

1. Förfilter
2. Plasmagenerator
3. HEPA-filter**, aktivt kolfilter och katalysator

1. Förfilter (såll)
2. Universell lösning (standard)
Valfritt:
Smoglösning, TVOC-lösning, allergilösning, hälsolösning

Best.nr

1.024-800.0 (vit)
1.024-801.0 (antracit)

1.024-810.0

* i enlighet med ANSI-AHAM AC-1-2006
** EN 1822:1998
*** i enlighet med GB-T 18801-2015
Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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04/ 2020 · Rena golv Sortimentsbroschyr · Kärcher AB reserverar sig för eventuella tryck-/skrivfel eller ändringar i sortiment.

Mikrofiber består av många syntetiska fibrer som är
grupperade eller sammanvävda till den färdiga mikrofiberprodukten. När fibrerna är sammanvävda skapar
trådarna en yta med miljoner mellanrum mellan fibrerna
som fångar upp fukt, smuts och damm. Dessa täta
fibrerna har förmågan att hålla sju till åtta gånger sin
egen vikt i vatten. Det innebär att betydligt mindre
vattenmängd krävs för samma rengöringsinsats.

MIKROFIBER, PERFEKT FÖR DOM FLESTA GOLV
Mikrofiber ger ett perfekt resultat även på svårstädade underlag. Valsen
innebär att den är självrengörande och bidrar till att sänka förbrukningen av
vatten och rengöringsmedel. Vi har mikrofibervalsar ifrån 300 till 900 mm
arbetsbredd till alla våra modeller inom den arbetsstorleken.
Kärcher AB
Tagenevägen 31, 425 02 Hisings Kärra
Tel. 031 57 73 00 · info@.karcher.se
www.karcher.se
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