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VÅRA  
HÅLLBARHETSMÅL 
FÖR 2025
Från 2021 kommer Kärchers fabriker runt om i världen att vara 
klimatneutrala och senast 2025 kommer våra högtryckstvättar 
bestå av upp till 50% återvunnen plast. Vårt sociala engagemang 
inriktas på långsiktiga samarbeten med bland annat SOS Barnbyar 
och One Earth - One Ocean, som arbetar för att minska föroreningar 
som orsakas av plast i haven. Att ta ansvar har alltid varit en del  
av vår företagskultur.
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WOW! Med Kärchers produkter kan du återställa ditt hem till nyskick 
och få tillbaka WOW-känslan hemma. När du vill och så ofta du 
vill. Enkelt, snabbt och noggrant, så du får tid över till annat.
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Säg hej till vardagslivet!
Smulor under bordet. Tassavtryck 
på parketten. Dammtussar bakom 
dörren. Chokladkladd på soffan. 
Halva sandlådan på din ryamatta. 
Fingerfärg på fönsterrutan. Och 
bilen, källaren och garaget måste 
alla dammsugas igen. Det finns 
alltid något att göra och det finns 
alltid en optimal rengöringslösning. 

Säg hejdå till smuts!
Mindre smuts innebär en högre 
livskvalitet. Fläckborttagning, en 
snabb avtorkning, omfattande 
dammsugning och fönsterputsning 
har aldrig varit enklare. Effektiv 
rengöring av våt och torr smuts  
– våra inomhusprodukter förenklar 
ditt vardagsliv och får ditt hem att 
kännas som nytt igen. 

SÄG HEJDÅ  
TILL SMUTSEN!

   Ett rent och prydligt hem hjälper dig organisera dina tankar. Skapa 
ordning och reda, steg för steg. Börja i ett överskådligt rum och 
arbeta dig successivt genom hela hemmet.  

RENGÖRING INOMHUS

VÅRT 
TIPS
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*    Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt dödas 
99,99% av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga, hårda 
ytor i hemmet.

**   Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt blir rengö-
ringsresultatet bättre än vid manuell rengöring med golv-
mopp och rengöringsmedel. Testad enligt internationell 
prestandastandard.

Enkelt, rent och miljövänligt: 
ångrengöring är den mest 
naturliga rengöringsmetoden.*
Vetenskapliga tester bekräftar:  
Kärchers ångtvättar tar bort 
99,99%* av alla vanliga hushålls-
bakterier på hårda ytor. Endast 
med hjälp av ånga. Inga rengörings-
medel. Ingen traditionell golvmopp** 
kan hålla jämna steg. Särskilt hörn, 
fogar och sprickor rengörs mer 
hygieniskt. Och även allt annat. 
Utan skrubbande. Utan skurande. 

Ånga istället för kemikalier.
Kombinationen av tryck, hastighet 
och temperatur är det som gör 
ångan så effektiv. Mikroskopiskt 
små ångpartiklar lossar hårt  
sittande smuts, även i små, svår-
åtkomliga sprickor och skrymslen.  
Eftersom inga rengöringsmedel 
används lämnas inga allergifram-
kallande ämnen kvar på den rena 
ytan. Bra nyheter för allerg iker. 

EN TILL ALLT:  
ÅNGTVÄTTEN. 

   Till Kärchers ångtvättar använder du det billigaste, enklaste,  
säkraste och mest miljövänliga tvättmedlet som finns: kranvatten. 
Det är allt du behöver!  Här hittar du alla våra ångtvättar: 

www.karcher.se

ÅNGTVÄTTAR
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SC 3 EasyFix

Rengöringsprestanda per tank: ca 75 m2

Uppvärmningstid: 0,5 min

Tankvolym: 1 l

Ångtryck: max 3,5 bar

Art.nr: 1.513-110.0

Kort uppvärmningstid
Klar att använda inom 
30 sekunder.

Flerfunktionella tillbehör
Effektiv rengöring av olika 
ytor med golvmunstycke, 
handmunstycke, rund-
borste och många fler.

Ångtvätta utan stopp
Kontinuerligt påfyllningsbar 
vattentank möjliggöra ren-
göring utan avbrott.

Golvmunstyckesset 
EasyFix 
Med bekvämt kardborre-
system går det enkelt att 
fästa och ta loss golvduken 
av mikrofiber. Utan kontakt 
med smutsen.

Automatisk avkalkning 
Vattnet avkalkas automa-
tiskt i den integrerade 
avkalkningspatronen.

STÄDA BORT 99,99 % AV HEMMETS 
BAKTERIER* MED BARA VATTEN.

ÅNGTVÄTTAR

*    Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt dödas 99,99%  
av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga, hårda hushållsytor.

Utan kemiska rengöringsmedel bildas heller inga allergiframkallande städrester 
på de rena ytorna. Små barn som älskar att stoppa saker i munnen kan fortsätta 
med det utan större smittorisker och allergiker som snabbt känner av ingrodda 
miljöer får en behagligare tillvaro. Med Kärchers ångtvättar ångas 99,99 % av 
alla vanliga bakterier bort ur hemmet. Renare än med traditionell mopp och gör 
enkelt rent golv, kök, badrum och textilier.
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Det är tur att det finns ångtvättar då golvet kan vara 
riktigt utsatt. De säkerställer pålitlig, hygienisk renhet 
utan kemikalierester på hårda ytor, som sten, kakel, PVC, 
laminat och förseglad parkett. Lamellerna under golvmun-
stycket EasyFix säkerställer att ångan hela tiden är i 
direkt kontakt med golvet och uppnår sin maximala effekt 
där. Det rena resultatet: alla Kärchers ångtvättar tar bort 
99,99 procent* av alla hushållsbakterierna på hårda ytor 
och är därför avsevärt mycket mer hygienisk än en 
traditionell golvmopp. Kärchers ångtvättar rengör även 
mattor med hjälp av mattglidaren som enkelt fästs på 
golvmunstycket.

*  Vid noggrann rengöring med Kärchers ångtvätt dödas 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga, 
hårda hushållsytor.

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Optimala rengöringsresultat tack 
vare effektiv lamellteknik. 

 ■ Golvmunstycket EasyFix platta 
utförandet och flexibla led gör 
det enkelt att rengöra under 
praktiskt taget alla möbler. 

 ■ Med det praktiska kardborre-
systemet går det enkelt att fästa 
och ta loss golvduken utan att 
slita på ryggen. Och undvika 
kontakt med smutsen. 

 ■ Mattglidaren fräschar upp dina 
mattor och heltäckningsmattor 
utan ansträngning.

DEN BÄSTA METODEN FÖR ATT BEKÄMPA 
BAKTERIER ÄR IBLAND DEN ENKLASTE: 
HET VATTENÅNGA

Effektiv lamellteknik
Lamellerna på undersidan av golvmunstycket  
EasyFix gör att ångan stannar länge på golvet för 
det perfekta rengöringsresultat. 

Kommer enkelt in under möbler
Tack vare det platta utförandet och munstyckets 
flexibla led kommer golvmunstycket EasyFix enkelt 
in under möbler.

1

2

Bekvämt kardborrsystem
Det är enkelt och skonsamt för ryggen att sätta fast 
golvduken på golvmunstycket EasyFix. Duken sitter 
säkert utan att glida.

Golvduken byts utan kontakt med smutsen
Trampa på golvdukens fotflik och dra golvmun-
stycket EasyFix uppåt. 

Även för textila golvbeläggningar
Tack vare den lättmonterade mattglidaren.

3

4

5

ÅNGTVÄTTAR
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Med Kärchers ångtvättar säkerställs ett rent resultat i hela hemmet, 
och du kan lita på att allt har rengjorts ända ned på fibernivå – helt 
utan kemikalier. Tack vare en rengöringsprestanda i toppklass dödar 
ångan 99,99 %* av alla hushållsbakterier.

ÅNGTVÄTTAR

SC 4 EasyFix
 ■  Den smidiga: perfekt rengöring. Reglerbar ångmängd.
 ■  Avtagbar, kontinuerligt påfyllningsbar vattentank för 
oavbrutet arbete.

 ■  Med golvmunstyckessetet EasyFix och 2 förlängningsrör.

Tekniska data

Ytkapacitet: ca 100 m2

Uppvärmningstid: 4 min

Tankkapacitet: 0,5 l + 0,8 l

Ångtryck: max 3,5 bar

SC 3 Upright EasyFix
 ■ Förinställd ångflödeskontroll i tre steg för rengöring av 
olika ytor.

 ■ EasyFix golvmunstycke med flexibel led och 
kardborrefäste för golvduken.

 ■ Intelligent inställning av vattenhårdhet, från mjukt till 
mycket hårt.

Tekniska data

Ytkapacitet: ca 60 m2

Uppvärmningstid: 0,5 min

Tankkapacitet: 0,5 l 

Ångtryck: max 3,5 bar

Tekniska data

Ytkapacitet: ca 150 m2

Uppvärmningstid: 3 min

Tankkapacitet: 0,5 l + 1,5 l

Ångtryck: max 4,2 bar

SC 5 EasyFix
 ■ Den starkaste: perfekt effekt. Enastående hantering.
 ■  Med VapoHydro-funktion (tillsätter hetvatten till ångan) 
för en ännu mer effektiv rengöring. Avtagbar tank.

Effekt: 2 200 W

Vikt: 6 kg

EAN: 4054278309484

Art.nr: 1.512-530.0

Effekt: 2 000 W

Vikt: 4,1 kg

EAN: 4054278313023

Art.nr: 1.512-450.0

Effekt: 600 W

Vikt: 3,1 kg

EAN: 4054278290911

Art.nr: 1.513-300.0

SC 3 EasyFix
 ■ Den bruksfärdiga: oavbruten ånga. Redo att användas 
omedelbart.

 ■  Kontinuerligt påfyllningsbar vattentank för oavbrutet arbete.
 ■ Ingen extra avkalkning tack vare den integrerade 
avkalkningspatronen.

Tekniska data

Ytkapacitet: ca 75 m2

Uppvärmningstid: 0,5 min

Tankkapacitet: 1 l

Ångtryck: max 3,5 bar

Effekt: 1 900 W

Vikt: 3,1 kg

EAN: 4054278312415

Art.nr: 1.513-110.0

SC 2 EasyFix 
 ■  Nybörjaren: lätt, kompakt, perfekt till en början.
 ■ Med golvrengöringsetet EasyFix.

Tekniska data

Ytkapacitet: ca 75 m2

Uppvärmningstid: 6,5 min

Tankkapacitet: 1 l

Ångtryck: max 3,2 bar

Effekt: 1 500 W

Vikt: 2,9 kg

EAN: 4054278312491

Art.nr: 1.512-050.0

SC 1
 ■  Den kompakta: alltid inom räckhåll, perfekt för mindre 
rengöringssysslor.

 ■  Enkel att förvara tack vare dess kompakta utformning.

Tekniska data

Ytkapacitet: ca 20 m2

Uppvärmningstid: 3 min

Tankkapacitet: 0,2 l

Ångtryck: max 3 bar

Effekt: 1 200 W

Vikt: 1,6 kg

EAN: 4054278319520

Art.nr: 1.516-300.0
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SC 5 EasyFix 1.512-530.0 2 200 4,2 3 Ca 150 0,5 1,5  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – –  ■ – –

SC 4 EasyFix 1.512-450.0 2 000 3,5 4 Ca 100 0,5 0,8  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix 1.513-110.0 1 900 3,5 0,5 Ca 75 – 1,0  ■  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – –  ■ –

SC 3 Upright EasyFix 1.513-300.0 1 600 3,5 0,5 Ca 60 –  ■  ■  ■  ■ – – –  ■ –  ■ – –  ■ –

SC 2 EasyFix 1.512-050.0 1 500 3,2 6,5 Ca 75 1,0 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■ – – – – –

SC 1 1.516-300.0 1 200 3,0 3 Ca 20 0,2 – –  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – – – –

Ångtvättar

 ■ Ingår i standardutrustningen.

NATURLIGT: ÅNGA.

ÅNGTVÄTTAR
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SV 7 1.439-410.0 2 200 4 0,45 0,5 1,2 210 /  
21

 ■ 5-steg/ 
4-steg

 ■  ■  ■  ■  ■

Ångdammsugare

Ångdammsugare SV 7
 ■ 3-i-1-maskin: ångning, 
dammsugning och torkning  
i ett enda moment.

 ■  Flerstegsfiltersystem med  
vatten-, grovsmuts-, skum-  
och HEPA-filter.*

 ■ Oavbrutet arbete tack  
vare systemet med  
två tankar.
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TILLBEHÖR TILL ÅNGTVÄTTAR

Vi erbjuder också ett omfattande utbud av tillbehör till våra ångtvättar.  
Detta säkerställer att våra ångtvättar kan användas till ännu fler upp gifter 
i hushållet och på ett betydligt effektivare sätt.

PERFEKT UTBUD 
AV TILLBEHÖR.

Se alla våra tillbehör här:  
www.karcher.se
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BADRUMSRENGÖRING

FRÄSCHA UPP.

Oavsett om det är kakel, diskbänk, speglar eller kranar: varje 
område i badrum och kök behöver särskild rengöring och vård. 
Välj det tillbehör som passar just dina behov.

Powermunstyckesset
Art.nr. 2.863-263.0

Mikrofiberdukar  
till golvmunstycke
Art.nr. 2.863-173.0

Set med mikrofiberöver-
drag till handmunstycke

Art.nr. 2.863-270.0

Glänsande resultat
Satsen med mikrofiberdukar till handmunstycket (två dukar) 
tar bort kontaminering på armaturer på ett pålitligt sätt.  
Powermunstycket med förlängning ger precisionsmunstycket 
ännu större rengöringskraft. För enkel och miljövänlig rengö-
ring av hörn och andra svåråtkomliga platser.

Borstad och polerad
Ingen möjlighet till förvirring: satsen med rundborstar 
innehåller sammanlagt fyra borstar i två olika färger för att 
säkerställa att borsten till toaletten inte används i handfatet,  
till exempel.  
Perfekt för stora ytor, som badkaret: den stora rundborsten.

Set med rundborstar
Art.nr. 2.863-264.0

Stor rundborste
Art.nr. 2.863-022.0

Väl uppdukat
Optimalt utrustad med mikrofiberdukssatsen till badrum:  
två dukar för rengöring av golvkakel, en grov duk för kalcium- 
och tvålrester samt en polerduk i mikrofiber till släta ytor som 
exempelvis speglar. 

Set med mikrofiberdukar 
till badrum för golvmun-
stycke Classic och Comfort
Art.nr. 2.863-171.0

Golvrengöringsset EasyFix för SC 1
Art.nr. 2.863-268.0

Set med frottédukar
Art.nr. 6.960-019.0

Rent i vinklar och vrår
Golvmunstyckessetet EasyFix för SC 1 innehåller golvmun-
stycket EasyFix med bekvämt kardborresystem, två förläng-
ningsrör och passande golvduk i mikrofiber.

Dukar av skilda slag
Setet med frottédukar i bomull är av hög kvalitet och innehåller 
två stora golvdukar och tre överdrag för handmunstycket.  
De två mjuka golvdukar av mikrofiber är perfekt för enkel 
borttagning av smuts. Idealiska för rengöring av klinker-, natur-
stens-, linoleum- och PVC-golv.

Set med mikrofiberdukar 
till badrum EasyFix
Art.nr. 2.863-266.0
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KÖKSRENGÖRING

Snabbt och enkelt
Bekväma engångsdukar med praktiskt kardborresystem till 
golvmunstycket EasyFix. Innehåller 15 dukar per förpackning. 
De två mjuka kvalitetsgolvdukarna av mikrofiber för det stora 
munstycket Comfort Plus ger förbättrad upplösning och upp-
tagning av smuts. 

DEN PERFEKTA KÖKSHJÄLPEN.

Det lagas mat, bakas, äts godsaker och stökas till i köket. Och vem 
städar upp efteråt? Kärchers ångtvätt, såklart. Inga problem tack  
vare de särskilda rengöringstillbehören.

Engångsdukat till golv-
munstycke EasyFix
Art.nr. 2.863-299.0

Mikrofiberdukar till golv-
munstycke Comfort Plus
Art.nr. 2.863-020.0

Extra överdrag och dukar
Satsen med mikrofiberdukar till handmunstycket tar bort kon-
taminering på armaturer på ett pålitligt sätt.  
Mikrofiberdukar till köket, för utmärkta rengöringsresultat på 
hårda golv – även i hörn och vid kanter. Byt enkelt utan att 
komma i kontakt med smutsen.

Förlängningsslang  
till SC 1
Art.nr. 2.863-021.0

Mikrofiberdukar EasyFix
Art.nr. 2.863-259.0

Glänsande rent
Var väl utrustad med de olika seten av mikrofiberdukar till 
köket: ett överdrag till handmunstycket för att lossa envis 
smuts på t.ex. hällen, en duk för ytor i rostfritt stål (som köks-
fläkten) samt två dukar till golvet.

Set med mikrofiberdukar 
till kök för golvmunstycke 
Classic och Comfort
Art.nr. 2.863-172.0

Set med mikrofiberdukar 
till kök EasyFix
Art.nr. 2.863-265.0

Ångturboborste
Art.nr. 2.863-159.0

Fler funktioner
Uppgraderingar för SC 1. Ingen nisch är oåtkomlig med  
förlängningsslangen.  
På områden där du vanligtvis skrubbar länge och väl kan ång-
turboborsten slutföra jobbet på halva tiden.

Set med mikrofiberöver-
drag till handmunstycke

Art.nr. 2.863-270.0
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Golvmunstyckesset  
EasyFix
Art.nr. 2.863-267.0

Mattglidare 
Art.nr. 2.863-269.0

Avkalkningspatron till SC 3 
Art.nr. 2.863-018.0

Avkalkningspulver 
Art.nr. 6.295-987.0

Renare golv
Golvmunstyckesset EasyFix med bekvämt kardborresystem 
fäster golvduken på munstycket.  
Fräscha enkelt upp mattorna med mattglidaren. Smidig att 
använda och skjuts lätt på munstycket.

VILKET TILLBEHÖR VÄLJER DU?

Helt naturligt och supereffektiv: vattenångan är väldigt mångsidig i hushållet. 
Den kan användas till rengöring, klädvård eller tapetborttagning.

Enkel avkalkning
Vattnet i maskinen avkalkas automatiskt och effektivt tack 
vare avkalkningspatronen för SC 3 EasyFix. Avkalkningsproces-
sen ökar maskinens livslängd.  
Avkalkningspulvret tar snabbt och effektivt bort avlagringar 
från alla andra ångtvättar från Kärcher. De går också att 
använda till kaffemaskiner, elektriska vattenkokare etc.

YTTERLIGARE  
ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Textilvårdsmunstycke
Art.nr. 2.863-233.0

Tapetborttagare 
Art.nr. 2.863-062.0

Betrodda hjälpmedel
Bättre helt enkelt: textilvårdsmunstycket sträcker ut tyger och 
tar bort lukter. Med integrerad luddborttagare. 
Och när väggarna börjar se trötta ut? Tapetborttagaren tar bort 
varje enskild tapetbård och fula limrester med mycket ånga 
och lite ansträngning.

Skumdämpare
Skumdämpningsmedlet FoamStop, neutral eller med allergenfri 
citron- eller fruktdoft, börjar direkt arbeta mot irriterande 
skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara en fylld kapsyl till ång-
tvättens vattentank.

FoamStop neutral, 125 ml 
Art.nr. 6.295-873.0
FoamStop citrus, 125 ml 
Art.nr. 6.295-874.0
FoamStop fruity, 125 ml 
Art.nr. 6.295-875.0

Tillbehör för ångdammsugaren SV 7

Pålitlig hygien
Det högpresterande HEPA-filtret fångar upp 99,9% av alla  
partiklar större än 0,3 μm. Pollen, mögelsporer, bakterier och 
kvalsteravföring filtreras pålitligt ut.

HEPA-filter 12* 
Art.nr. 2.860-229.0

* EN 1822:1998
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Säg hejdå till golvmoppen!
Tack vare de roterande mikro- 
fibervalsarna med integrerad 
självren göringsfunktion är det  
inte bara bekvämt och enkelt att 
arbeta med våra golvtvättar utan 
även runt 20%* mer noggrann 
rengöring än med mopp. 
Dessutom lämnar våra golvtvättar 
så lite fukt efter sig att du bara 
behöver vänta ett par minuter 
innan du kan gå på dina golv igen.

Hurra för fräscha golv!
Fräscht avtorkade: vare sig dina 
golv är i PVC, kakel, laminat, sten 
eller förseglad, oljad eller vaxad 
parkett är våra golvtvättar lämp-
liga för alla hårda golv. Noggrant 
anpassade rengöringsmedel säker-
ställer maximal vård och skydd  
för ditt golv.  
Kärchers golvtvättar finns i olika 
versioner: från superbehändiga 
2-i-1-enheter med sugfunktion till 
batteridrivna lättviktsmodeller.

GOLVTVÄTTAR

RÄDDAREN I  
NÖDEN ÄR HÄR!

   Tillsätt struktur och en färgklick till din rengöringsrutin. Våra färgkodade 
mikrofibervalsar gör det enkelt att skilja på olika användningsområden. 
Precis som proffsen. Använd till exempel de gula valsarna till badrummet 
och gästtoan, och de grå valsarna i resten av hemmet.  

Du hittar mer information  
om våra golvtvättar här: 
www.karcher.se

*  Kärchers golvtvätt uppnår upp till 20% bättre rengörings-
prestanda jämfört med en traditionell mopp med golvduk  
i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittliga test-
resultat för rengöringseffektivitet, smutsupptagning och 
rengöring vid kanter.
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Ergonomiskt, mjukt  
handtag med strömbrytare
För säkert grepp och 
bekvämt arbete.

Enkel påfyllning
Smidig påfyllning av vatten 
och enkel dosering av ren-
göringsmedel.

Två olika rengöringslägen plus 
boost-funktion 
Valsarnas rotationshastighet och 
vattenmängd kan ställas in efter 
typ av smuts och golv samt med 
Boost-funktion för hårt sittande 
smuts. 

Automatiskt fuktning
De roterande valsarna fuktas 
automatiskt med vatten från 
renvattentanken.

Enkelt valsbyte
De högkvalitativa mikro- 
fibervalsarna kan bytas ut och 
rengöras snabbt och enkelt.

Hygienisk smutsvattentank
Smutsblandningen som plockas 
upp av valsarna sugs direkt in  
i smutsvattentanken. Den kan 
tömmas snabbt och enkelt.

Perfekt rengöringsresultat
Batteriet har en drifttid på upp 
till 45 minuter, vilket är tillräck-
ligt för att städa en yta på cirka 
135 m².

Rena hörn och kanter
Den centrala drivningen 
av valsarna möjliggör 
rengöring ända in i hör-
nen och längs kanter.

Utmärkt rengöringsprestanda 
De fyra valsarna samlar upp  
våt och torr smuts i ett enda 
moment vilket gör att damm- 
sugningen före moppning inte 
längre behövs.

GOLVTVÄTTAR

FC 7 Batteridriven

Ytkapacitet per tank: ca 135 m²

Drifttid (min): 45 min

Renvattentank: 400 ml

Vikt: 4,3 kg

Art.nr: 1.055-730.0

 *  Tack vare kombinationen av dammsugning och dammtorkning  
i ett enda moment vid golvrengöring med FC 7.

SÄG HEJDÅ TILL GOLVMOPPEN  
& SÄG HEJ TILL GOLVTVÄTTEN!

Läs mer om våra 
golvtvättar på   
www.karcher.se 

Den batteridrivna golvtvätten FC 7 samlar upp torr och våt smuts i vardagen  
i ett enda moment från alla hårda golv (klinkers, parkett, laminat, PVC, vinyl).  
Nu behöver du inte längre dammsuga innan du moppar, vilket sparar in halva 
tiden åt dig**. Golven blir upp till 20% renare än med vanliga moppar* – ända 
in till kanten. Krånglet med att flytta runt en hink är ett minne blott, eftersom 
golvtvätten har både en färskvattentank och en smutsvattentank. Batteriet 
har en drifttid på upp till 45 minuter, vilket är tillräckligt för att städa en yta 
på cirka 135 m². 

NYHET
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Praktisk renvattentank
Lätt att ta av och fylla med 
vatten och rengöringsmedel.

Hygienisk smutsvattentank
Smutsblandningen som skrapas 
av från valsarna transporteras 
in i smutsvattentanken som är 
lätt att ta loss och tömma.

Perfekt rengöring i hörn  
och längs kanter
Den centrala valsdrivningen 
säkerställer utmärkt ren-
göringsresultat i hörn och 
längs kanter.

Ergonomiskt mjukt grepp 
med på/av-reglage
Passar perfekt i handen 
för bekvämt arbete.

Utrymmessnål förvaring 
Den slanka designen möjlig-
gör kompakt förvaring.

GOLVTVÄTTAR

FC 3 Batteridriven

Ytkapacitet per laddning: ca 60 m²

Arbetstid per laddning: ca 20 min

Renvattentank: 360 ml

Vikt: 2,4 kg

Art.nr: 1.055-300.0

Automatisk fuktning 
De roterande valsarna fuktas 
automatiskt med vatten från 
renvattentanken.

Batteritid på cirka 20 minuter
Kraftfullt 7,2 V litiumjonbatteri 
för maximal rörelsefrihet.

Enkelt valsbyte
De högkvalitativa mikrofibervalsarna 
kan bytas ut och rengöras snabbt, 
enkelt och bekvämt.

Extremt lättmanövrerad
En svirvelled säkerställer enkel 
rengöring under möbler och 
runt föremål.

Ergonomiskt, mjukt  
handtag med strömbrytare
För säkert grepp och 
bekvämt arbete.

Enkel påfyllning
Smidig påfyllning av vatten 
och enkel dosering av ren-
göringsmedel.

Prydlig kabelförvaring 
Den flexibla kabelkroken 
säkerställer optimal förvaring 
och enkel åtkomst av kabeln.

Automatiskt fuktning
De roterande valsarna fuktas 
automatiskt med vatten från 
renvattentanken.

Enkelt valsbyte
De högkvalitativa mikro- 
fibervalsarna kan bytas ut och 
rengöras snabbt och enkelt.

Hygienisk smutsvattentank
Smutsblandningen som plockas 
upp av valsarna sugs direkt in  
i smutsvattentanken. Den kan 
tömmas snabbt och enkelt.

Flexibel led
För god manövreringsförmåga.

Rena hörn och kanter
Den centrala drivningen 
av valsarna möjliggör 
rengöring ända in i hör-
nen och längs kanter.

Utmärkt rengöringsprestanda 
Framåtrotationen på de elek-
triska valsarna underlättar  
dammtorkning och förbättrar 
rengöringsprestandan.

FC 5 Improved

Ytkapacitet per tank: ca 60 m²

Motoreffekt: 460 W

Renvattentank: 400 ml

Vikt: 4,6 kg

Art.nr: 1.055-400.0

Läs mer om våra 
golvtvättar på   
www.karcher.se 

FÖRBÄTTRAT  
UTFÖRANDE
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GOLVTVÄTTAR

Golvtvättarna är kanske inte på samma nivå som hjulet 
när det kommer till enastående uppfinningar. Men golv-
tvättens funktionella princip är ändå en mindre sensation. 
De roterande, elektriska valsarna fuktas med vatten från 
renvattentanken under rengöringsprocessen. Automatiskt 
och kontinuerligt. Valsarnas framåtrotation gör mödosamt 
skrubbande helt onödigt och förbättrar rengörings-
prestandan avsevärt. Smutsblandningen, som direkt följer 
med valsarna, sugs upp och transporteras till smutsvatten-
tanken. För en hygiensk rengöring med strålade resultat 
och minimal mängd kvarvarande fukt. Efter bara  
2 minuter kan du gå på golven igen!

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ 20% bättre rengöringsprestanda* 
jämfört med en traditionell golv-
mopp tack vare valsarnas inno-
vativa självrengöringsfunktion. 

 ■ Rena golv utan ansträngning. 

 ■ 85–90% vattenbesparing**  
– jämfört med rengöring med  
en traditionell golvmopp. 

 ■ Högkvalitativa mikrofiberrullar.

REVOLUTIONERANDE ANNORLUNDA.

 *  Kärchers golvtvätt uppnår 20% bättre rengöringsresultat jämfört med en traditionell golvmopp med torkduk i testkategorin  
”Torkning”. Åsyftar genomsnittliga testresultat för rengöringseffektivitet, smutsupptagning och rengöring vid kanter.

**  Vid användning av FC 5 I alt. FC 3 Batteridriven för rengöring av en yta på 60 m² (förbrukning: 0,6 l/0,4 l) sparar 85–90% 
vatten jämfört med traditionell golvmopp och hink fylld med 5 liter (förbrukning: 5,0 l).

Innovativ självrengörande funktion 
Mikrofibervalvsarna återfuktas konstant med rent vatten medan smuts-
blandningen plockas upp och transporteras till smutsvattentanken.

Skrubbandet är ett minne blott 
Valsarnas rotation, 500 varv/minut, ersätter manuellt skrubbande.

Passar alla hårda golv 
Tack vare liten mängd kvarvarande fukt passar golvtvätten till alla 
typer av hårda golv, inklusive parkett.

Ingen kontakt med smuts
Mikrofibervalsarna byts enkelt utan kontakt med smutsen.  
Tvättbara i maskin upp till 60°C.

1

2

3

4

3
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GOLVTVÄTTAR

Att tvätta golv kan många gånger kännas som en hopplös uppgift. 
Hur många gånger du än går fram och tillbaka med moppen känns 
det ofta som om du bara flyttar runt smutsen i hemmet istället 
för att få bort den. Nu finns det äntligen ett alternativ som gör att 
golvrengöringen blir ett rent nöje!

FC 5 Improved
 ■  Moppar och suger upp våt och torr smuts från 
golvet i ett enda svep

 ■ Förbättrat sughuvud
 ■ Innovativ självrengöringsfunktion

Tekniska data

Ytkapacitet per tank: ca 60 m²

Motoreffekt: 460 W

Renvattentank: 400 ml

Vikt: 4,6 kg

EAN: 4054278516196

Art.nr: 1.055-400.0

FC 7
 ■  Tar bort alla typer av torr och våt smuts i ett enda 
moment

 ■ Två olika rengöringslägen plus boost-funktion
 ■ Drifttid på upp till 45 min 
 ■ Innovativ självrengöringsfunktion

Tekniska data

Ytkapacitet per laddning: ca 135 m²

Arbetstid per laddning: ca 45 min

Renvattentank: 400 ml

Vikt: 4,3 kg

EAN: 4054278540955

Art.nr: 1.055-730.0

FC 5 Batteridriven
 ■ Moppar och suger upp våt och torr smuts från 
golvet i ett enda svep

 ■ Innovativ självrengöringsfunktion
 ■ 25,2 V litiumjonbatteri

Tekniska data

Ytkapacitet per laddning: ca 60 m²

Arbetstid per laddning: ca 20 min

Renvattentank: 400 ml

Vikt: 4,4 kg

EAN: 4054278438344

Art.nr: 1.055-601.0

FC 3 Batteridriven
 ■ Innovativ självrengöringsfunktion
 ■ Slimmad design med låg vikt
 ■ 7,2 V litiumjonbatteri

Tekniska data

Ytkapacitet per laddning: ca 60 m²

Arbetstid per laddning: ca 20 min

Renvattentank: 360 ml

Vikt: 2,4 kg

EAN: 4054278311852

Art.nr: 1.055-300.0
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SÄG HEJDÅ TILL GOLVMOPPEN OCH  
SÄG HEJ TILL GOLVTVÄTTARNA.

GOLVTVÄTTAR

 ■ Ingår i standardutrustningen.
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FC 7
Batteridriven

1.055-730.0 Li-Ion 
batteri

Ca 45 Ca 135 400 Ca 2 4,3  ■  ■  ■  ■  ■

FC 5  
Improved

1.055-400.0 Elnäts-
ansluten

– Ca 60 400 Ca 2 4,6  ■  ■  ■  ■  ■

FC 3  
Batteridriven

1.055-300.0 Li-Ion 
batteri

Ca 20 Ca 60 360 Ca 2 2,4 –  ■ –  ■  ■

Golvtvättar



38 39

Perfekt för underhåll av trägolv
Oavsett om det gäller förseglade, oljade eller vaxade golv;  
Kärchers särskilda rengöringsmedel med speciella vård-
komponenter och fuktskydd ger nytt liv till dina trägolv  
och återställer deras naturliga glans.

Mikrofibervalsar av hög kvalitet
De högkvalitativa mikrofibervalsarnas färgkodning gör det 
enkelt att skilja på olika användningsområden, och att byta 
valsar är lika smidigt som att man tvättar dem i tvättmaskinen.

Sughuvud för ännu bättre rengöring
Ett snillrikt tillbehör – med bredare luftkanal och integrerad 
trådlyftare förbättras rengöringen ytterligare. Perfekt tillbehör 
för de FC 5 I golvtvättar som inte redan har det som standard. 
Besök www.karcher.se för mer information.

Imponerande rengöring av hårda golv
Rengöringsmedel för alla typer av hårda golv från Kärcher är 
den optimala lösningen för alla typer av hårda golv. Precis som 
Rengöringsmedel för stengolv, som utvecklades specifikt för 
stengolv, säkerställer båda glans utan ränder och 
snabbtorkande golv.

RÄTT TILLBEHÖR FÖR JUST DINA GOLV.

Med Kärchers breda sortiment av tillbehör och rengöringsmedel kan du 
anpassa rengöring och skötsel till dina golvs unika behov. 

Rengöringsmedel för  
alla typer av hårda golv  
RM 536
Art.nr. 6.296-029.0

Rengöringsmedel för  
lackade/förseglade trä-
golv RM 534 
Art.nr. 6.296-032.0

Mikrofibervalsar, gula 
Art.nr. 2.055-006.0

Mikrofibervalsar, grå 
Art.nr. 2.055-007.0

Rengöringsmedel för  
stengolv RM 537
Art.nr. 6.296-033.0

Rengöringsmedel för 
oljade/vaxade trägolv  
RM 535
Art.nr. 6.296-030.0

Sughuvud, gult
Art.nr. 2.055-019.0

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
GOLVTVÄTTAR

Praktiska specialmikrofibervalsar
Mikrofibervalsar för stengolv, som till stor del består av strä-
vare fibrer, ger både klinker, stengolv och springorna däremel-
lan en grundlig rengöring.

Mikrofibervalsar  
för stengolv
Art.nr. 2.055-021.0

Skumdämpare
Skumdämpningsmedlet FoamStop, neutral eller med allergenfri 
citron- eller fruktdoft, börjar direkt arbeta mot irriterande 
skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara en fylld kapsyl till golv-
tvättens vattentank.

FoamStop neutral, 125 ml 
Art.nr. 6.295-873.0
FoamStop citrus, 125 ml 
Art.nr. 6.295-874.0
FoamStop fruity, 125 ml 
Art.nr. 6.295-875.0
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Rengöring mellan varven
Ska du dra ut dammsugaren för bara några smulor? 
Släpa den till vardagsrummet, leta ett uttag, sätta i 
kontakten, dammsuga i två sekunder och sedan ställa 
tillbaka den igen?  
Kärchers elektriska sopare KB 5, som drivs av ett 
litiumjonbatteri, är redo att användas med kortare 
varsel än en dammsugare och gör mellanrengöringen 
extremt smidig att utföra: den gör det möjligt att arbeta 
på ett ergonomiskt sätt utan att du behöver böja dig, 
sopa mycket nära kanter, nå emellan stolar och under 
möbler och är även smidig att använda i trappor.

ELEKTRISK SOPARE

SNABB OCH EFFEKTIV 
RENGÖRING 
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Flexibel dubbelled 
Enkel manövrering.  
Även mellan möbler.

Sopbehållaren töms 
enkelt från sidan
Smutsen behöver  
inte vidröras.

Kärcher Adaptive  
Cleaning System 
För borttagning av  
lös smuts.

Litiumjonbatteri
Med upp till  
30 minuters drifttid.

Automatisk 
strömbrytare 
Intuitiv, snabb och 
användbar utan att 
behöva böja sig fram.

Universalborste 
För optimal rengöring 
på mattor och  
hårda golv.

KB 5  

Drifttid per laddning: 30 min

Arbetsbredd, universell borste: 210 mm

Behållarvolym: 0,37 l

Batterispänning: 3,7 V

Art.nr: 1.258-000.0

ELEKTRISK SOPARE

Utrymmessnål, batteridriven och bekväm – denna elektriska sopare 
finns alltid till hands när den behövs. De smarta rengöringsprodukterna 
från Kärchers inomhussortiment ger de bästa förutsättningarna för  
rengöring i vardagslivet.

ALLTID REDO ATT ANVÄNDAS!
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Superenkelt.  
De smidiga fönster tvättarna från 
Kärcher har revolutionerat fönster- 
putsningen och garanterar skinande 
rena fönster varje gång. Principen 
är väldigt enkel: först förrengöring 
som lossar smutsen, antingen med 
sprayflaska och mikro fiberduk. 

Supersnabbt.
Därefter tar fönstertvätten vid  
och suger enkelt upp smutsvattnet 
utan att lämna kvar någon smuts. 
Till sista droppen. Från kant till 
kant. Utan att lämna efter sig 
några ränder eller spill. 
En revolutionerande princip som 
fungerar på alla blanka ytor i 
hemmet, inklusive kakel. 

   Fönstertvätten är mångsidig och har många fler användnings- 
områden än bara fönster. Duschväggar, väggkakel, speglar –  
det finns många ytor som vill glänsa!  

FÖNSTERTVÄTTAR

Du hittar mer information  
om våra fönstertvättar här: 
www.karcher.se

ETT RENT 
NÖJE!
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Sugmun- 
stycke 
Utbytbart sug-
munstycke.  
Tillgänglig med 
170 mm eller 
280 mm bredd.

Laddningskontakt 
För anslutning av 
tillhörande snabb-
laddare till elnätet.

Innovativ suglist 
Exakt rengöring hela 
vägen ut till kanten tack 
vare den nya tekniken 
med silikonlist. Lätt att  
ta av.

Batteri 
Integrerat batteri  
med drifttid på upp  
till 100 minuter.

Smutsvattenbehållare 
Väldigt lätt att ta bort 
och tömma.

Kärcher har förbättrat den ursprungliga fönstertvätten igen och utvecklat 
en mer flexibel modell med innovativ suglistteknik och längre batteritid – 
WV 6 Plus. Det nya längre suglisten låter dig avlägsna överskottsvätska 
från hela ytor i bara ett svep. Fönstertvättens extra långa batteritid på  
100 minuter gör att du kan rengöra utan avbrott.

SÄG HEJDÅ TILL SMUTSEN  
– MED NY TEKNIK.

WV 6 Plus

Smutsvattentank: 150 ml

Rengöringsprestanda per laddning: ca 300 m² 

Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 mm

Vikt: 760 g

Art.nr: 1.633-510.0

LED-display 
Visar kvar  var-
ande batteritid.

FÖNSTERTVÄTTAR
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Rena fönster utan ränder, utan droppande, utan 
ansträngning. Vattenstänk på fönsterbleck och golv 
är inte längre ett problem. Kärchers fönstertvätt 
samlar smutsvattnet i en tank som kan tömmas när 
som helst. Det fräscha rengöringsmedlet och det 
använda smutsvattnet hålls alltid separerade vilket 
är mer hygieniskt än vid traditionell fönsterputsning. 
Den nya generationens fönstertvättar är mer tyst- 
gående och har längre batteritid. Tack vare nya 
patenterade lister av silikon på sugmunstyckerna 
möjliggörs en mer effektiv rengöring. 

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Ny teknologi med lister i silikon 
på sugmunstycket ger mer flexi-
bel funktion i ett svep – från kant 
till kant, uppifrån och ner, från 
vänster till höger utan ränder. 

 ■ Rengör utan avbrott tack vare 
längre batteritid. 

 ■ Planera din tid bättre med den 
digitala displayen som visar 
kvarvarande batteritid.

SKINANDE RENT. 

Suglister i silikon 
Lång, mjuk och extra flexibel för perfekt ren-
göring hela vägen ut till kanten.

Rengör utan avbrott 
Kraftfullt litiumjonbatteri ger extra lång 
användningstid per laddning.
 
Planera din städning
Digital display visar kvarvarande batteritid.

1

2

3

FÖNSTERTVÄTTAR
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Batteridriven  
vattenfördelning 
Höger knapp startar fukt-
ningen av torkduken.

LED-statusdisplay  
för att kontrollera 
batterinivå.

Renvattentank
Lätt att fylla med 
vatten och ren-
göringsmedel.

Torkduk med  
kardborresystem
Lätt att byta torkduken. Tvät-
tas i maskin upp till 60°C.

Vibrationer gör rengöringen ännu mer noggrann, särskilt med vår vibrerande 
batteridrivna MultiCleaner. Fönster, väggkakel, speglar och många andra blanka 
ytor fuktas på nolltid och smutsen lossnar. Fönstertvätt eller microfiberduk 
avlägsnar sen enkelt smutsvattenblandningen.

BRA VIBRATIONER!

KV 4 MultiCleaner

Renvattentank: 180 ml

Rengöringsprestanda per laddning: ca 100 m²

Vibration: 1,6 m/s²

Vikt: 500 g

Art.nr: 1.633-920.0

Vibration 
Vänster knapp startar 
vibrationen för nog-
grann förrengöring av 
t.ex. fönstrets yta.

FÖNSTERTVÄTTAR
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Att åtgärda envis smuts med vibrationer har visat sig 
vara effektivt inom många områden. Kärcher har nu 
lyckats att överföra denna princip till rengöring av 
fönster och andra släta ytor som spishällar, dusch-
kabiner eller väggkakel. Vår batteridrivna MultiCleaner 
fuktar ytan med precis rätt mängd vatten och rengö-
ringsmedel. Dess vibrationsmekanism lossar fastgrodd 
smuts och förrengör på så sätt fönster och andra ytor. 
En barnlek för våra fönstertvättar, eller en mikrofiber-
duk, som suger upp smutsvattenblandningen och läm-
nar inget annat än skinande rena ytor efter sig.

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Vibrationsfunktionen lossar 
smutsen tillförlitligt, noggrant  
och enkelt. 

 ■ Automatiskt fuktning av ytan  
under rengöringen. 

 ■ Mångsidig och lämplig för alla 
släta ytor i hemmet.

SMUTS? BORTA!

Rengör utan ansträngning
Med lätta vibrationer och kontinuerlig återfuktning av 
mikrofiberduken avlägsnas smutsen enkelt och bekvämt.
 
Många användningsområden 
Perfekt för användning på alla släta ytor i hushållet.

2

1

FÖNSTERTVÄTTAR
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VILKEN FÖNSTERTVÄTT VÄLJER DU?

FÖNSTERTVÄTTAR

WV 6 Plus
 ■ Innovativ självrengöringsfunktion
 ■ Slimmad design med låg vikt
 ■ 7,2 V litiumjonbatteri

Tekniska data

Rengöringsprestanda per laddning: ca 300 m² 

Smutsvattentank: 150 ml

Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 mm

Vikt: 760 g

EAN: 4054278469546

Art.nr: 1.633-510.0

WV 5 Plus N
 ■  Den uthålliga – för rengöring av en mängd olika 
fönster på samma gång.

 ■ Avtagbart litiumjonbatteri.
 ■ Med sprayflaska och rengöringsmedel.

Tekniska data

Rengöringsprestanda per laddning: ca 105 m²

Smutsvattentank: 100 ml

Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 + 170 mm

Vikt: 700 g

EAN: 4054278241890

Art.nr: 1.633-453.0

WV 2 Plus N
 ■ Den mångsidiga – lämplig för alla jämna ytor.
 ■ Med ett integrerat litiumjonbatteri.
 ■  Med sprayflaska och rengöringsmedel.

Tekniska data

Rengöringsprestanda per laddning: ca 105 m² 

Smutsvattentank: 100 ml

Arbetsbredd, sugmunstycke: 280 + 170 mm

Vikt: 600 g

EAN: 4039784915916

Art.nr: 1.633-430.0

WV 1 Plus
 ■  Den kompakta – en perfekt introduktion till  
elektrisk fönsterrengöring.

 ■ Med ett integrerat litiumjonbatteri.
 ■  Med sprayflaska och rengöringsmedel.

Tekniska data

Rengöringsprestanda per laddning: ca 75 m²

Smutsvattentank: 100 ml

Arbetsbredd, sugmunstycke: 250 mm

Vikt: 500 g

EAN: 4054278229171

Art.nr: 1.633-014.0



56 57

A
rt

.n
r.

Sm
ut

sv
at

te
nt

an
k 

 
(m

l)

D
ri

ft
ti

d
 p

er
 b

at
te

ri
-

la
d

d
ni

ng
 (

m
in

)

R
en

gö
ri

ng
sp

re
st

an
da

  
pe

r 
ba

tt
er

ila
dd

ni
ng

La
d

d
n

in
gs

ti
d

 (
m

in
)

A
rb

et
sb

re
dd

 f
ör

  
su

gm
un

st
y

ck
e 

(m
m

)

Sp
ra

y
fl

as
ka

 m
ed

  
m

ik
ro

fi
be

rd
uk

G
la

sr
en

gö
ri

ng
sm

ed
el

  
ko

nc
en

tr
at

, 2
0

 m
l

WV 6 Plus 1.633-510.0 150 100 Ca 300 m2  
≈ 100 fönster

170  280  ■  ■  

WV 5 Plus N 1.633-453.0 100 35 Ca 105 m2  
≈ 35 fönster

185 280 + 170  ■   ■  

WV 2 Plus N 1.633-430.0 100 25 Ca 105 m2  
≈ 35 fönster

185 280 + 170  ■   ■  

WV 1 Plus 1.633-014.0 100 20 Ca 75 m2  
≈ 25 fönster

110 250  ■   ■  

Fönstertvättar

HITTA JUST DIN FAVORIT!
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KV 4 1.633-920.0 180 35 Ca 100 m2 ≈ 33 fönster 160 1,6  ■

MultiCleaner

FÖNSTERTVÄTTAR

 ■ Ingår i standardutrustningen.
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MultiCleaner KV 4
Art.nr. 1.633-920.0

Set med sprayflaska
Art.nr. 2.633-129.0

Smalt  
sugmunstycken
WV 6 
Art.nr. 2.633-512.0
WV 2 
Art.nr. 2.633-112.0

Suglister, smal
WV 6 (gula) 
Art.nr. 2.633-513.0
WV 5 / WV 2 (svarta) 
Art.nr. 2.633-104.0

Snabbladdare
WV 6  
Art.nr. 2.633-511.0

Laddare
WV 5 / WV 2 / WV 1 / KV 4 
Art.nr. 2.633-107.0

Rengöringsdukar
KV 4  
Art.nr. 2.633-132.0

Mikrofiberdukar inomhus
Art.nr. 2.633-130.0

Mikrofiberdukar utomhus*
Art.nr. 2.633-131.0

Mikrofiberdukar
WV 1 
Art.nr. 2.633-100.0

Förlängningssats
WV / KV 4 
Art.nr. 2.633-144.0

Suglister, lång
WV 6 (gula) 
Art.nr. 2.633-514.0
WV 5 / WV 2 (svarta) 
Art.nr. 2.633-005.0
WV 1 (svarta) 
Art.nr. 2.633-128.0

Smidigt och enkelt att byta lister.
Även våra tåliga suglister slits och bör då bytas ut för fortsatt 
garanterat perfekt rengöringsresultat. Nya WV 6 har gula sug-
lister i silikon medan övriga modeller av våra fönstertvättar 
har svarta suglister. Byte av lister är en enkel och lätt genom-
förd åtgärd.

Speciella lösningar för speciella uppgifter.
Nu kan du rengöra höga fönster, takfönster och andra ytor som 
är svåra att nå tack vare vår förlängningssats för fönstertvätt 
och MultiCleaner. Förlängningsskaftet erbjuder upp till 1,5 meter 
extra räckvidd. 
Det smala sugmunstycket är lämpligt för spröjsade fönster och 
andra släta små ytor.

Rengöringsmedel.
Fönsterputs för rena och klara fönster utan ränder. Kan använ-
das för alla vattenresistenta ytor. Finns som färdigblandat och  
som koncentrat.

Rätt laddare.
Vid behov finns laddarna till våra fönstertvättar som tillbehör 
och till fönster tvätten WV 5 finns laddstation inklusive extra 
batteri eller enbart extra batteri.

Skurar och torkar av i ett svep.
Rengör med MultiCleanern och eftertorka med mikrofibertrasa 
eller med Kärcher fönstertvätt. Avlägsnar enkelt och bekvämt 
smutsen med lätta vibrationer och kontinuerlig återfuktning  
av mikrofiberduken. 

Smart set för effektiv rengöring.
En smart kombination som till-
sammans med fönstertvättens 
sugfunktion ger effektiv rengö-
ring och skinande rena ytor. 
Komplettera den praktiska spray-
flaskan med mikrofiberdukar för 
olika användningsområden.

RÄTT UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR 
TILL DIN FÖNSTERTVÄTT.

Rätt tillbehör får alla släta ytor i hemmet att glänsa igen!

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
FÖNSTERTVÄTTAR

Rengöringsmedel

RM 500, 500 ml** 
Art.nr. 6.295-881.0

RM 500, 1000 ml 
Art.nr. 6.296-059.0

RM 503, 4-pack (4 ×20 ml)** 
Art.nr. 6.295-302.0

Laddstation inkl batteri
WV 5  
2.633-116.0

Batteri
WV 5 
Art.nr. 2.633-123.0

* Inklusive skrapa **Koncentrat
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Superkrafter
En brödsmula kommer sällan 
ensam. De föredrar att vara 
tillsammans på golvet eller i soffan 
med damm, hår och andra små 
partiklar. Då är det bra att 
Kärchers kraftfulla dammsugare 
tar bort damm snabbt och  
smidigt och ger ett enastående 
dammsugnings resultat.

Till alla
Just det, vi har dammsugare alla:  
för allergiker, för familjer, för stora 
och små hem. Med påse eller utan 
påse. Vi har rätt dammsugare för 
alla behov och användnings-
områden. 

DAMMSUGARE

SUPERKRAFTER.  
TILL ALLA.

    För lite utrymme? Ju mindre plats en dammsugare tar upp,  
desto bättre. Den superkompakta VC 5 imponerar med sin 
utmärkta rengöringsprestanda.  

Här kan du läsa mer  
om våra dammsugare:  
www.karcher.se
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Utrymmessnål
Ingen vanlig dammsugare kan 
hålla jämna steg: VC 5 blir en 
av världens mest kompakta 
dammsugare med bara ett 
knapptryck. Den ryms till och 
med i en byrålåda. 

Topprestanda
Perfekt rengöringsresultat trots 
sin kompakta design – helt  
i klass med en bra, men större, 
vanlig dammsugare.

Magnetisk 
parkeringsposition
Säker förvaring under 
arbetsuppehåll. Smidig 
transport. Utrymmes-
snål förvaring.

Optimal rörelsefrihet  
tack vare den vertikala 
utformningen. Lätthanterlig 
och smidig även vid damm-
sugning i trappor.

Påslöst filtersystem  
med en filterbehållare som enkelt 
kan tas loss. Inga irriterande pås-
byten. Inga efterföljande kostnader. 
Ingen manuell rensning tack vare 
den integrerade filterrengöringen.  
Töm filterbehållaren efter varje 
användning så hålls damm- 
sugaren fräsch och doftfri.

Fullt utrustad som 
en stor dammsugare 
Tryck ihop dammsugaren och ren-
gör snabbt och smidigt ytor som 
hyllor, soffor och springor med 
möbelmunstycket, fogmunstycket 
eller en mjuk dammborste.

DAMMSUGARE

VC 5 

Motoreffekt: 500 W

Ljudeffektnivå: 77 dB(A)

Räckvidd: 8,5 m

HEPA-hygienfilter (EN 1822:1998)

Art.nr: 1.349-100.0

Oavsett utmaning kommer den inte vara någon match för VC 5. 
Med trippelteleskopsystem, effektivt golvmunstycke, påslös 
utformning och justerbar sugeffekt rengör denna utrymmessnåla 
mästare i alla hörn och kanter. Alla dessa superkrafter finns likaså 
hos vår batteridrivna VC 5, vilken även ger sladdlös frihet som 
extra bonus. 

ETT LITET KRAFTPAKET MED 
ENASTÅENDE PRESTANDA.

Sladdlös frihet  
med litiumjonbatteri
Nya batteridrivna VC 5 ger maxi-
mal rörelse frihet. En utrymmes-
snål mästare med lång driftstid 
som kommer åt i varje hörn.

MED 
LI-ION  

BATTERI
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DAMMSUGARE

 ■ Utmärkt rengöringsprestanda på samma nivå som 
stora traditionella dammsugare. 

 ■ Förvaras enkelt i de minsta utrymmen. 

 ■ Filtret kan tömmas snabbt. Inga dyra extrakostnader  
för filterpåsar.

VC 5:  

Väldigt kompakt förvaring 
Mer förvaringsutrymme till andra saker.

Flexibel led 
Enkel manövrering och rengöring  
under möbler.

Påslöst filtersystem 
Med integrerad filterrengöring.

1

2

3

 ■ Det kraftfulla litiumjonbatteriet ger dig upp till 
40 minuter av sladdlös rörelsefrihet. 

 ■ Förvaras enkelt i de minsta utrymmen. 

 ■ Ingen skillnad i rengörings prestanda vid  
jämförelse med sladdförsedda dammsugare.

VC 5 BATTERIDRIVEN: 
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DAMMSUGARE

Hitta en dammsugare som uppfyller just dina behov och önskemål.

VC 5 Batteridriven
 ■  Perfekt för mindre hushåll med mindre  
förvaringsutrymmen.

 ■ Litiumjonbatteri som ger lång driftstid.
 ■  Påslöst filtersystem.

Tekniska data

Batterispänning: 18 V

Driftstid per laddning: max. 40 min

Laddningstid: 180 min

Huvudfilter och långtidsfilter

EAN: 4054278245508

Art.nr: 1.349-300.0

VC 5
 ■  Perfekt för mindre hushåll med mindre  
förvaringsutrymmen.

 ■  Påslöst filtersystem: filterbehållaren töms snabbt  
och enkelt utan kostnader för filterpåsar.

Tekniska data

Motoreffekt: 500 W

Räckvidd: 8,5 m

Huvudfilter och långtidsfilter

HEPA-hygienfilter (EN 1822:1998)

EAN: 4054278184357

Art.nr: 1.349-100.0

VC 3
 ■ Kompakt design, perfekt för lägenheter och mindre hus.
 ■  Påslöst filtersystem med multi-cyklonteknik.
 ■  HEPA 12-filter för minimalt dammutsläpp (EN 1822:1998).
 ■ Teleskoprör.

Tekniska data

Motoreffekt: 700 W

Räckvidd: 7,5 m

Transparent sopbehållare

EAN: 4054278206738

Art.nr: 1.198-125.0

VC 2
 ■  Dammsugare för det moderna familjehemmet.
 ■  HEPA 12-filter för minimalt dammutsläpp garanterar  
extremt ren luft (EN 1822:1998).

 ■  Teleskoprör, fogmunstycke och mjuk dammborste ingår.

Tekniska data

Motoreffekt: 700 W

Räckvidd: 7,5 m

Justerbar sugeffekt

EAN: 4054278206714

Art.nr: 1.198-105.0

DS 6 med vattenfilter
 ■ Lösningen för allergiker.
 ■ Vattenfilter istället för filterpåse.
 ■  Det är inte bara golven som rengörs noggrant.  
Luften i rummet filtreras och friskas upp också. 

 ■ Teleskoprör, fogmunstycke och möbelborste ingår.

Tekniska data

Motoreffekt: 650 W

Räckvidd: 10,2 m

HEPA-hygienfilter (EN 1822:1998)

EAN: 4054278277493

Art.nr: 1.195-220.0

Lösningen  
för allergiker!
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DS 6  
med vattenfilter

1.195-220.0 650 Vattenfilter 10,2 Omkopp l ingsbar  ■  ■  ■ –

Dammsugare med vattenfilter
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Dammsugare

VC 5 1.349-100.0 500 Påslös, 
avtagbar filterbehållare

8,5 Omkopp l ingsbar –  ■ – –

VC 3 1.198-125.0 700 Påslös,  
multicyklon teknik

7,5 Omkopp l ingsbar  ■ –  ■ –

VC 2 1.198-105.0 700 Fleece filterpåse 7,5 Omkopp l ingsbar  ■ –  ■ –
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VC 5  
Batteridriven

1.349-300.0 18 40 11 180 Påslös, 
avtagbar  
filter- 
behållare

Omkopp l-
ingsbar

–  ■ – –

Batteridrivna dammsugare

DAMMSUGARE

VILKEN DAMMSUGARE  
PASSAR DIG BÄST?

 ■ Ingår i standardutrustningen.



EXTRA RENT.
Ibland behövs det mer än de medföljande dammsugartillbehören.  
För känsliga eller svåråtkomliga områden kan Kärchers stora utbud  
av tillbehör komma väl till pass. 
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Filterpåsar i fleece
Fleecefilterpåsarna rymmer två till tre gånger mer damm än 
konventionella påsar eftersom de inte täpps igen lika snabbt 
av fint damm. Det innebär färre filterbyten, och färre inköp  
av påsar.

Kraftfulla filter 
Filter ser till att smuts och damm håller sig i maskinen på ett 
pålitligt sätt. Användning av HEPA-hygienfilter* gör frånluften 
renare än rumsluften.

Skumdämpare för DS 6 med vattenfilter
Skumdämpningsmedlet FoamStop, neutral eller med allergenfri 
citron- eller fruktdoft, börjar direkt arbeta mot irriterande 
skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara en fylld kapsyl till 
dammsugaren genom vattenfiltrets vattentank.

Skonsamt med parkettmunstycke
För alla golv- och smutstyper. Parkett och andra hårda golv  
kan rengöras skonsamt tack vare parkettmunstycket med 
mjuka borsthår. Parkettmunstycket för VC 5/VC 5 Batteridriven 
har även magnetfäste för snabb och enkel parkering. 

Olika munstycken till olika uppgifter
Parkettmunstycke till VC 6 och DS med mjuka borst för skon-
sam rengöring av hårda golv, som parkett och laminat, kork, 
PVC, linoleum och klinker. 
För andra ytor än golvet finns speciella munstycken. Rengör 
effektivt stoppade möbler och textilier med luftdrivna rote-
rande turboborstar. 

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
DAMMSUGARE

* EN 1822:1998

Parkettmunstycke  
VC 2 / VC 3
Art.nr. 2.863-260.0

Parkettmunstycke  
DS
Art.nr. 2.863-302.0

Fleecefilterpåse, VC 2 
Art.nr. 2.863-236.0

HEPA-filter 13, VC 3 
Art.nr. 2.863-238.0

FoamStop neutral, 125 ml 
Art.nr. 6.295-873.0
FoamStop citrus, 125 ml 
Art.nr. 6.295-874.0
FoamStop fruity, 125 ml 
Art.nr. 6.295-875.0

Parkettmunstycke  
VC 5/VC 5 Batteridriven
Art.nr. 2.863-242.0

HEPA-filter 13, VC 2 
Art.nr. 2.863-237.0

HEPA-filter 13,  
DC 5800/6800 
Art.nr. 2.860-237.0

HEPA-hygienfilter*,  
VC 5/ VC 5 Batteridriven  
Art.nr. 2.863-240.0

Patronfilter för lång livs-
längd, VC 5 
Art.nr. 2.863-239.0
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Grovdammsugare för vått och torrt
Vare sig det är torr eller våt, grov 
eller fin smuts kan Kärchers grov-
dammsugare för vått och torrt ta 
bort all smuts - även stora mängder 
vatten.

Batteridrivna grovdammsugare
Våra batteridrivna grovdammsugare 
för vått och torrt är det perfekta 
valet när eluttag inte finns inom räck-
håll. Lika funktionella och mångsidiga 
som våra andra grovdammsugare.

Ask- och torrdammsugare
Oavsett om du rengör eldstaden, 
dammsuger ur grillen, städar efter en 
trädgårdsfest eller rengör hårda golv 
så är ask- och torrdammsugarna 
mångsidiga och imponerar med sina 
utmärkta bekvämlighetsfunktioner.

Matt och -textilvårdsmaskiner
För allergiker, husdjursägare och 
andra som vill ha det rent och 
fräscht: Kärchers matt- och textil-
vårdsmaskiner rengör textila ytor 
ända in i fibrerna.

RIKTIGA  
MULTIPRODUKTER.

GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

1

2

3

4

   Mindre är mer! Idag kan en enda produkt ge samma resultat som det 
förut krävdes otaliga rengöringsredskap för att uppnå. Se efter om 
du verkligen fortfarande behöver alla sopskyfflar, hinkar, rengörings-
medel, trasor och borstar.  

Du hittar alla  
produkter här: 
www.karcher.se
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

Enastående sugeffekt, utmärkt energieffektivitet, kvalitetstillbehör, 
innovativt filterkoncept och maximal komfort – de starkaste grov-
dammsugarna från Kärcher imponerar i alla avseenden. Upplev ett 
rent resultat som saknar motstycke.

MER ÄN BARA REN KRAFT.

WD 6 P Premium

Energiförbrukning: 1300 W

Behållarstorlek: 30 l

Behållarmaterial: rostfritt stål

Elkabel: 6 m

Art.nr: 1.348-271.0

Enkel filterborttagning
Patenterad teknik för snabb och 
enkel filterborttagning och -tömning 
utan kontakt med smuts.

Praktisk blåsfunktion
Svåråtkomliga områden 
kan enkelt blåsas rena.

Avtappningsskruv  
i behållaren
För smidig tömning 
av uppsuget vatten.

Strömuttag med automatisk strömbrytare  
för arbete med elverktyg
Smuts som kommer från hyvling, sågning 
eller slipning sugs bort direkt.  
Dammsugaren stängs av och sätts på 
automatiskt genom elverktyget.

Avtagbart handtag med elektrostatiskt skydd
Det ergonomiskt utformade handtaget ger säkert 
skydd mot elektrostatisk urladdning och kan 
skiljas från sugslangen utan ansträngning, vilket 
gör att andra tillbehör kan fästas (t.ex. borstar).

Enastående 
filterrengöring
Tryck bara på filterren-
göringsknappen på 
maskinen och det smut-
siga filtret rengörs 
snabbt och effektivt.

Omkopplingsbart golvmunstycke 
för våt- och torrdammsugning
Munstycket kan ställas in efter 
respektive rengöringssituation 
(våt- eller torrdammsugning) med 
hjälp av omkopplaren. För opti-
mal smutsupptagning.
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Enkel filterrengöring: snabbare 
och smidigare filterborttagning,  
ingen kontakt med smuts, ingen 
dammspridning. 

 ■ Omkopplingsbart golvmun stycke: 
snabb smutsupptagning utan 
rester, perfekt för torr och våt 
smuts, dammsugning utan 
ansträngning. 

 ■ Avtagbart handtag med 
elektrostatiskt skydd: ingen 
igensättning, enkel och smidig 
dammsugning i de smalaste 
springorna, med skydd mot 
elektrostatisk urladdning.

GENERALISTERNA.

Patenterad filterborttagningsteknik 
Snabb, smidig filterborttagning.

Omkopplingsbart golvmunstycke 
Snabb smutsupptagning utan rester.

Avtagbart handtag 
Dammsugning i de smalaste springorna.

1

2

3

Torr, våt, grov eller fin smuts, det spelar ingen roll!  
Inte ens stora mängder vatten är ett problem. Kärchers 
grovdammsugare kan användas till allt: invändig bilren-
göring, rengöring av källare och verkstäder samt utom-
husrengöring runt hemmet. Dessa allroundmaskiner kan 
även assistera allt arbete under renoveringar eller vid 
användning av elverktyg. Den nya generationens grov-
dammsugare är ännu mer kraftfulla än deras föregångare 
tack vare de särskilda, energieffektiva motorerna och den 
flödesoptimerade utformningen på dammsugarna och till-
behören. Allt detta med en lägre energiförbrukning. 

1

2

3
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BATTERIDRIVNA GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

Kärchers batteridrivna och kraftfulla grovdammsugare för vått och torrt 
ger dig maximal rörelsefrihet tack vare de kraftfulla och uppladdningsbara 
Litium-Ion batterierna.

INGEN SLADD. INGA BEGRÄNSNINGAR.

WD 3 Premium Set

Batteriplattform: 36 V

Behållarstorlek: 17 l

Behållarmaterial: Rostfritt stål

Drifttid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.629-951.0

Praktisk blåsfunktion
Svåråtkomliga ställen 
blåses enkelt rena.

Avtagbart handtag
Det ergonomiskt formade 
handtaget tas enkelt bort 
från sugslangen för fast-
sättning av andra tillbehör 
(t.ex. borstar).

Patronfilter
Inget filterbyte krävs 
vid växling mellan våt- 
och torrsugning.

Speciella tillbehör
Golvmunstycke med clips och fogmun-
stycke för perfekta rengöringsresultat.

Utbytbart batteri
Det laddbara batteriet byts 
snabbt, enkelt och bekvämt. 
En inbyggd LCD-display visar 
batteriets status (Real Time 
Technology). Levererar full 
sugeffekt i 15 minuter. 

Sladdlös rörelsefrihet
Kan användas när och var som 
helst – utan tillgång till eluttag. 

Lättillgängliga tillbehör
Bekväm förvaring av tillbehör 
på dammsugaren. 

Behållare av rostfritt stål
Robust 17 liters behållare 
av rostfritt stål för torr  
och våt smuts samt  
mindre vattenmängder.



1

2

1

2

3

80 81

BATTERIDRIVNA GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

Om det inte finns några eluttag i närheten är de 
batteridrivna grovdammsugarna från Kärcher den 
perfekta lösningen. Garanterade att inte ge försäm-
rad funktion eller rengöringsresultat. De batteri-
drivna enheterna rengör sommarstugor, uteplatser, 
garage och bilkupéer lika pålitligt som de sladd- 
försedda lösningarna du är van vid. Det praktiska  
batterisystemet gör det möjligt att enkelt byta  
batterier mellan de olika produkterna på Kärchers 
18 V- eller 36 V-batteriplattformar*.

IMPONERANDE FÖRDELAR:

 ■ Maximal rörelsefrihet 
Tack vare batteriet är dessa grovdamm-
sugarna redo att arbeta även när det 
inte finns något eluttag eller när det är 
svår att komma åt.

 ■ Full funktionalitet 
De batteridrivna grovdammsugarna  
har samma enastående funktionalitet 
som den sladdförsedda maskinen:  
redo för en lång rad uppgifter, perfekt 
rengörings resultat och mycket bekvämt.

 ■ Utbytbart batteri 
Enkel och snabb att byta ut: ett kraftfullt 
2,5 Ah utbytbart litiumjonbatteri garan-
terar en drifttid på 10 eller 15 minuter**. 
Ett utbytbart 5,0 Ah batteri har dubbelt 
så lång drifttid. Dessutom kommer den 
exakta batteristatusen visas på 
LCD-skärmen hela tiden tack vare Real 
Time Technology. 

DE BATTERIDRIVNA.

Maximal rörelsefrihet
Inga irriterande sladdar. Klar att använda överallt där det 
inte finns eluttag.

Full funktionalitet
Rengör svåråtkomliga utrymmen med blåsfunktionen och 
patronfiltret kräver inget filterbyte vid växling mellan våt- 
och torrsugning.

Utbytbart batteri
Byt batteri snabbt och enkelt. Med Real Time Technology.

1

2

3 * Kärchers 36 V-batteriplattform och Kärchers 18 V-batteriplattform är inte kompatibla.
**  Batteriet till WD 1 Compact ger 10 minuters drifttid, medan batteriet till WD 3 ger 15 minuter.
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Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 8,7 kg

EAN: 4039784916548

Art.nr: 1.348-231.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W

Behållarvolym: 25 l, rostfri

Elkabel: 5 m

Filter: Planfilter i kassett

Filterpåse: Fleece

WD 5 Premium
 ■   Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och  
vid renoveringar.

 ■   Semiautomatisk filterrengöring.

GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

Rätt lösning för alla tänkbara rengöringsbehov. Kraftfulla filtersystem 
och behovsbaserade tillbehör möjliggör riktad smutsupptagning och 
borttagning av envisa fläckar på textilytor.

WD 6 P Premium
 ■  Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid  
renoveringar. Semiautomatisk filterrengöring.

 ■   Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

Tekniska data

Energiförbrukning: 1300 W

Behållarvolym: 30 l, rostfri

Elkabel: 6 m

Filter: Planfilter i kassett

Filterpåse: Fleece

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 9,5 kg

EAN: 4039784916586

Art.nr: 1.348-271.0

WD 4
 ■  Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och  
i hobbyrum.

Blåsfunktion: Nej

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 7,1 kg

EAN: 4039784916371

Art.nr: 1.348-111.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 20 l

Elkabel: 5 m

Filter: Planfilter i kassett

Filterpåse: Fleece

WD 5
 ■   Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren och snickarboden. 
 ■ Semiautomatisk filterrengöring.

Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W

Behållarvolym: 25 l

Elkabel: 5 m

Filter: Planfilter i kassett

Filterpåse: Fleece

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 8,2 kg

EAN: 4039784916494

Art.nr: 1.348-191.0

WD 4 Premium
 ■   Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och  
i hobbyrum.

Blåsfunktion: Nej

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 7,5 kg

EAN: 4039784916449

Art.nr: 1.348-151.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 20 l, rostfri

Elkabel: 5 m

Filter: Planfilter i kassett

Filterpåse: Fleece

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 8,5 kg

EAN: 4039784979192

Art.nr: 1.348-194.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W

Behållarvolym: 25 l

Elkabel: 5 m

Filter: Planfilter i kassett

Filterpåse: Fleece

WD 5 P
 ■   Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och vid  
renoveringar. Semiautomatisk filterrengöring.

 ■   Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.
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WD 3 Premium Set
 ■   Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd 
LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data

Batteriplattform: 36 V

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Drifttid per laddning: 15 min

Vikt: 5,3 kg

EAN: 4054278291864

Art.nr: 1.629-951.0

Art.nr: 1.629-950.0 (utan batteri)

GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

WD 3
 ■  Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring  
i bilar, garage och hobbyrum.

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 5,5 kg

EAN: 4039784977686

Art.nr: 1.629-801.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l

Elkabel: 4 m

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

WD 3 P
 ■  Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring  
i källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.

 ■   Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l

Elkabel: 4 m

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 5,7 kg

EAN: 4039784977945

Art.nr: 1.629-881.0

WD 2
 ■   Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring  
i bilar och garage.

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l

Elkabel: 4 m

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Nej

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 4,5 kg

EAN: 4039784961630

Art.nr: 1.629-764.0

WD 3 Battery Set
 ■   Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd 
LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data

Batteriplattform: 36 V

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 4,9 kg

EAN: 4054278287393

Art.nr: 1.629-911.0

Art.nr: 1.629-910.0 (utan batteri)

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 5,8 kg

EAN: 4039784977914

Art.nr: 1.629-841.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Elkabel: 4 m

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

WD 3 Premium
 ■   Suger upp grov och fin smuts, våt som torr. Idealisk vid rengöring  
i källare, entré, bilar, garage och hobbyrum.

Oavsett om rengöring ska ske invändigt i bilen, i hushållet, verkstaden 
eller på din privata byggarbetsplats kan all smuts snabbt och smidigt 
tas bort utan ansträngning med Kärchers grovdammsugare för vått och 
torrt tack vara deras maximala sugeffekt och lämpliga tillbehör.

Tekniska data

Batteriplattform: 18 V

Behållarvolym: 7 l, plast

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 3,1 kg

EAN: 4054278353050

Art.nr: 1.198-301.0

Art.nr: 11.198-300.0 (utan batteri)

WD 1 Compact Battery Set
 ■  Kompakt och bärbar. Praktisk att ta med.
 ■   Det laddbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt. En inbyggd 
LCD-display visar batteriets status.
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1

2

3

Specialmunstycke 
Rengör ända in i fibrerna och tack vare  
sugfunktionen torkar ytorna 50% snabbare.

Enastående rengöring 
Avlägsnar fett, smuts och lukter effektivt. 

Effektiv på alla sätt 
Rengör textilytor och hårda golvytor som till exempel PVC, 
linoleum, natursten och glaserade klinkerplattor.

Snabbt och säkert
Kärchers asksugare tar bort alla askrester. Pålitligt. Noggrant. 
Säkert. Och dina händer håller sig rena under tiden.

3

4

2

1

ASKSUGARE OCH MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKIN

SE 4002
 ■  För djupgående rengöring av mattor, möbeldynor, bilsäten, madrasser 
och hårda golv.

Handmunstycke: Ja

Golvmunstycke: Ja

Vikt: 7,8 kg

EAN: 4039784346598

Art.nr: 1.081-140.0

Tekniska data

Effekt turbin/pump: 1400 /40 W

Färsk-/smutsvattentank: 4 /4 l

Elkabel: 7,5 m

Vakuum: 210 mbar

Spoltryck: 1 bar

AD 2
 ■   Idealmaskinen för effektiv och säker borttagning av aska.
 ■ Kärchers filterrengöringsteknik ReBoost – filterrengöring med en  
knapptryckning.

Sugslang: 1,2 m

Vikt: 4,4 kg

EAN: 4054278242026

Art.nr: 1.629-711.0

Tekniska data

Motoreffekt: 600 W

Behållarvolym: 14 l, metall

Elkabel: 4 m

Filter: Planfilter

AD 2 Batteridriven
 ■   Kraftfullt och uppladdningsbart 18 V batteri med LCD-display som visar 
återstående drifttid.

 ■ Perfekt för rengöring av eldstäder och grillar.

Filter: Planfilter

Vikt: 4,5 kg

EAN: 4054278662077

Art.nr: 1.348-301.0

Tekniska data

Motoreffekt: 230 W

Behållarvolym: 14 l, metall

Drifttid per laddning (min):  
13 (2,5 Ah) / 25 (5,0 Ah)

Laddningstid för batteriet med snabb- 
laddare 80 %/100 % (min): 44 / 83 

4

Praktisk och säker. Kärchers asksugare AD 2 är den idealiska 
maskinen för effektiv och säker uraskning från öppna spisar, 
ugnar, grillar och bastuaggregat.  
Med vår matt- och textilvårdsmaskinen får även mattor, hårda 
golv, möbeldynor, bilsäten och madrasser en djupgående rengöring.
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT
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WD 6 P Premium 1.348-271.0 260 30 6 2,2 Omkoppl-
ingsbar, 
våt och torr

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5 Premium 1.348-231.0 240 25 5 2,2 Omkoppl-
ingsbar, 
våt och torr

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD 5 P 1.348-194.0 240 25 5 2,2 Omkoppl-
ingsbar, 
våt och torr

–  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 5  1.348-191.0 240 25 5 2,2 Omkoppl-
ingsbar, 
våt och torr

–  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■

WD, toppklassen

WD 4 Premium 1.348-151.0 220 20 5 2,2 Clips, våt 
och torr

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD 4 1.348-111.0 220 20 5 2,2 Clips, våt 
och torr

–  ■  ■ – –  ■ – –  ■

WD, mellanklassen

WD 3 P 1.629-881.0 200 17 4 2,0 Clips, våt 
och torr

 ■ –  ■  ■ –  ■  ■  ■  ■

WD 3 Premium 1.629-841.0 200 17 4 2,0 Clips, våt 
och torr

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 3 1.629-801.0 200 17 4 2,0 Clips, våt 
och torr

 ■ –  ■ – –  ■  ■ –  ■

WD 2 1.629-764.0 180 12 4 1,9 Clips, våt 
och torr

– –  ■ – – – – – –

WD, instegsklassen

FÖR ALLA SITUATIONER OCH MÅNGA 
OLIKA SYFTEN. VÅRA GROVDAMMSUGARE 
FÖR VÅTT OCH TORRT:

 ■ Ingår i standardutrustningen. * Mäts vid sugrören enligt IEC 60312-standard.
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WD 3 Battery 1.629-910.0 300 36 – – 17 Plast 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3 Battery 
Set

1.629-911.0 300 36 15,  
med  
batteri 
36 V/ 
2,5 A 

Standard, 
36 V

17 Plast 2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3 Battery  
Premium

1.629-950.0 300 36 – – 17 Rost-
fritt 
stål

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 3 Battery  
Premium Set

1.629-951.0 300 36 15,  
med  
batteri 
36 V/ 
25 A

Standard, 
36 V

17 Rost-
fritt 
stål

2,0  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■

WD 1 Compact 
Battery

 1.198-300.0 230 18 – – 7 Plast 1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

WD 1 Compact 
Battery Set

 1.198-301.0 230 18 10,  
med  
batteri 
18 V/ 
25 A

Standard, 
18 V

7 Plast 1,5 –  ■  ■  ■  ■  ■  ■

Batteridrivna grovdammsugare

 ■ Ingår i standardutrustningen.
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ASKSUGARE OCH MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKINER
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AD 2 1.629-711.0 600 14 1,2 4  ■  ■  ■

Asksugare
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SE 4002 1.081-140.0 70 210 4 / 4 1400 / 
40

2,0  ■  ■  ■ Clips,  
våt och 
torr

 ■  ■  ■ –  ■  ■

Matt- och textilvårdsmaskin

EN ÖVERBLICK AV VÅRA ASKSUGARE OCH 
MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKINER:

 ■ Ingår i standardutrustningen.



Förlängningsrör,  
0,5 m 
Art.nr. 2.863-308.8
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MÅNGSIDIG ANVÄNDNING.

För perfekt resultat krävs perfekt utrustning. Vi erbjuder olika  
tillbehörslösningar till alla våra olika grovdammsugare. För daglig 
användning likväl som för särskilda uppgifter.

Gör det enkelt att avlägsna grov smuts och aska
Det extra långa fogmunstycket är tillverkat i ett flamhärdigt 
material och används för dammsugning av kall aska från 
svåråtkomliga områden i skorstenar, kakelugnar och grillar. 
Munstycket passar även ask- och torrdammsugaren AD 2.

Extra långt flamsäkert 
fogmunstycke 
Art.nr. 2.863-306.0 

Planfilter för AD 2
Art.nr. 6.415-953.0

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL TILL  
GROVDAMMSUGARE I VÅTT OCH TORRT

Filterpåsar i fleece och papper
Extremt slitstarka fleecefilterpåsar. Passar grovdammsugare  
i modellerna MV/WD 4–6.
Högeffektiva och starka 2-skikts pappersfilterpåsar med ena-
stående filterkapacitet.

Tillbehör till grovdammsugare 
för vått och torrt
Praktiska och mångsidiga: Kärch-
ers tillbehör ger en passande lös-
ning på varje rengöringsproblem.

Praktiska borstar
Till Kärchers grovdammsugare 
finns borstar i olika storlekar och 
utförande. Med hårda borst för 
rengöring av t.ex. mattor och bil-
klädsel eller mjuka borst för mer 
ömtåliga ytor. 

Utöka användningsmöjligheterna
Munstycken till större ytor eller 
smått som städningen av bilen. 
Borrdamm fångas upp med prak-
tisk uppsamlare som sugs fast 
vid borrhålet.

Dammuppsamlare  
för borrmaskin
Art.nr. 2.863-234.0

Sugslang för elverktyg, 
flexibel
Art.nr. 2.863-112.0

Fleecefilterpåsar 
(passar WD 4–6)
Art.nr. 2.863-006.0

Sugslangsförlängning,  
3,5 m
Art.nr. 2.863-305.0

Sugborstset
Art.nr. 2.863-221.0

Pappersfilterpåsar
Art.nr. 6.904-322.0 WD 2 
Art.nr. 6.959-130.0 WD 3

Filter för långvarig rengöringseffekt
Välj filter efter maskin. Som t.ex. planfiltret till grovdamm-
sugare (MV/WD 4–6) eller patronfiltret (för MV/WD 2–3) som 
båda möjliggör kontinuerligt våt- och torrsugning. Även till  
ask- och torrdammsugare (AD 2) finns robusta och ändamål-
senliga planfilter.

Planfilter och patronfilter
Art.nr. 2.863-005.0 WD 4-6 
Art.nr. 6.414-552.0 WD 2-3

Golvmunstycke
Art.nr. 2.863-000.0

Bilvårdsset 
Art.nr. 2.863-304.08



Skumdämpare
Skumdämpningsmedlet FoamStop, neutral eller med allergenfri 
citron- eller fruktdoft, börjar direkt arbeta mot irriterande 
skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara en fylld kapsyl i maski-
nens vattentank.

FoamStop neutral, 125 ml 
Art.nr. 6.295-873.0
FoamStop citrus, 125 ml 
Art.nr. 6.295-874.0
FoamStop fruity, 125 ml 
Art.nr. 6.295-875.0
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MAXIMAL FRIHET. 

Kärchers batteriplattform gör det möjligt att 
arbeta utan behovet av ett eluttag.

TILLBEHÖR FÖR  
BATTERIDRIVNA MASKINER

Kraftfulla uppladdningsbara 36 V-litiumjonbatterier
Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batte-
riets status (Real Time Technology). Kan användas till alla Kär-
chers enheter som använder sig av 36 V-batteriplattformen.

Kraftfulla uppladdningsbara 18 V-litiumjonbatterier
Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar batte-
riets status (Real Time Technology). Kan användas till alla Kär-
chers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen.

Batteri 18 V / 2,5 A
Art.nr. 2.445-034.0

Batteri 36 V / 2,5 A
Art.nr. 2.445-030.0

Batteri 18 V / 5,0 A
Art.nr. 2.445-035.0

Batteri 36 V / 5,0 A
Art.nr. 2.445-031.0

Snabbladdare
Laddare 18 V/2,5 Ah-batteriet, eller 36 V/2,5 Ah-batteriet,  
till 80% på 45 minuter.

Snabbladdare 18 V
Art.nr. 2.445-032.0

Snabbladdare 36 V
Art.nr. 2.445-033.0

Tillbehör till matt- och textilvårdsmaskinen SE 4002

Spolsugmunstycke för 
möbelrengöring
Art.nr. 2.885-018.0

Tillbehör till matt- och textilvårdsmaskin
Ge stoppade möbler och bilsäten en djuprengöring med spol-
sugmunstycket för möbelrengöring. Arbetsbredd 110 mm. 
Rengöringsmedel för textilier finns både i tablettform och som 
flytande. Gör rent djupt ner i fibrerna på t.ex. mattor, stoppade 
möbler eller bilstolar.

RM 519 Mattrengöring 
Art.nr. 6.296-031.0
RM 760 Tabletter 
Art.nr. 6.295-850.0

Tillbehör för batteridrivna produkter
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