NYHET!
FRAMTIDENS
BATTERIKRAFT
FÖR PROFFS

Kärchers nya innovativa batteriplattform för proffsen är redo för dagens
utmaningar och framtidens utveckling. Upptäck hela sortimentet och dess
flexibilitet på karcher.se

KÄRCHER BATTERY POWER+

MER RENGÖRINGSLÖSNINGAR ÄR PÅ GÅNG!

KÄRCHER
BATTERY
POWER+
Med utvecklingen av vår nya batteriteknik
har vi tagit fram produkter som inte bara
är innovativa utan också sofistikerade.
Och vi har gjort detta avsiktligt för att
tillgodose så många krav som möjligt.
Visningen av batteriets laddningstillstånd i realtid visar till
exempel det exakta aktuella laddningstillståndet. Du får
inte bara ett modernt, utan också ett helt framtidsorienterat
batterisystem. Kärcher Battery Power+ är förberedd för ny
cellteknik som kan användas i samma gränssnitt och erbjuder
ännu större kraft och uthållighet.
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Kompatibilitet: alla batterier i Kärchers Batteri-sortiment är utbytbara inom sin spänningsklass utan begränsningar, detta gäller även
mellan Professional- och Home & Garden-maskiner.
Realtidsteknik: integrerad LC-skärm med intelligent visning av återstående drifttid och laddningstid för att förbättra informationen
och öka säkerheten.
Automatisk batteriövervakning: skydd mot överbelastning vid laddning och urladdning samt mot överhettning, djup urladdning och
andra skadliga tillstånd.
Vattentät: När batteriet väl har satts in i maskinen skyddas det mot
vattenstänk från alla håll (skyddsklass IPX5).
Hölje med integrerade mjuka komponenter: ytterst god mekanisk
stabilitet och bra grepp i alla situationer.
Höga topprestanda: processorbaserad och med optimerad värmebuffring.
Kraftfulla litiumjonbatterier: jämna prestanda med låg självurladdning och ingen minneseffekt. Batteriet kan laddas förlustfritt till
maximal kapacitet i varje laddning.
Batteri Power+-batterier: extremt kraftfulla litiumjonbatterier med
lång drifttid och livslängd. Finns i 18 V/3,0 Ah samt i 36 V/6,0 Ah
eller 36 V/7,5 Ah.
Battery Power+ batteriladdare: batteriladdare som är kompatibla
med våra batterier i modern högkvalitativ design med LED-statusdisplay. Korta laddningstider tack vare den höga, elektroniskt
styrda laddningsströmmen på max 6 A. Låg strömförbrukning i
standbyläge. Kan också väggmonteras.
Battery Power+ 18/60 batteriladdare för 18 V/6 Ah-batterier.
Battery Power+ 36/60 batteriladdare för 36 V/6 Ah-batterier.

18 V / 36 V
BATTERY POWER +
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KÄRCHER BATTERY POWER+

ETT BATTERI
FÖR PROFFS
OCH HEMMAFIXAREN.

36 V

Kärchers batteridrivna maskiner finns för både hemmafixare och proffs. Batteriplattformen 18 V- och de kraftfullare 36 V-batterierna är kompatibla med alla Kärchermaskiner av samma spänningsklass.

18 V
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36 V STRÖM
FUNGERAR
ÖVERALLT
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CS 400/36 Bp

36
V
SÅGKRAFT
Motorsåg CS 400/36 Bp
Borstlös motor
Kedjehastighet

23 m/s

Sågsvärdlängd

400 mm

Kedjedelning3/8"
Drivlänkarnas tjocklek
Art.nr.

Maximal säkerhet Med den mekaniska kedjebromsen
har vår CS 400/36 Bp en avancerad säkerhetsanordning.
Bromsen stoppar kedjan inom bråkdelar av en sekund
i händelse av backslag. Det vassa barkstödet i metall
säkerställer säker och exakt sågning.

Enkel kedjespänning eller byte Med
den integrerade kombinationsnyckeln
kan du spänna om kedjan samt byta
kedja och svärd på ett ögonblick.

1,3 mm
1.042-505.0

En motorsåg ställer krav på batteritekniken som inget annat
verktyg. Här levererar våra 36
V-batterier full effekt till
kedjan.

Den kraftfulla borstlösa motorn i vår CS 400/36 Bp driver
sågkedjan på 3/8" i 23 m/s på den 400 mm långa styrskenan. Den höga skärhastigheten i kombination med
kraften och hållbarheten i 36 V/7,5 Ah-batteriet klarar
vilken träbit som helst. CS 400/36 Bp ligger ergonomiskt
i handen med minimala vibrationer. Hög skärprestanda,
enkel drift och idealisk hantering är de bästa förutsättningarna för långa perioder av outtröttligt arbete.

Säker kedjesmörjning Den automatiska kedjesmörjningen säkerställer goda prestanda och lång livslängd.
Med den integrerade oljetanken med inspektionsfönster och säkert lock kan du när som helst avläsa kedjeoljans fyllnadsnivå.
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LM 530/36 Bp

36
V
KRAFTFULL.
TYST. NOLL
UTSLÄPP.
Underrede i stål Underredet i högkvalitativt
stål är extremt robust och har lång livslängd.
Ändå är LM 530/36 Bp fortfarande relativt
lätt att hantera.

Gräsklippare LM 530/36 Bp
Borstlös motor
Klippbredd 
Klipphöjd 
Körhastighet 
Volym på gräsuppsamlare 
Art.nr.

530 mm
30 – 110 mm
2 – 5 km/h
65 l
1.042-501.0

Om du tror att det är svårt att
förbättra så mycket på en
väletablerad produkt som en
gräsklippare, har du ännu inte
träffat vår LM 530/36 Bp.
Intelligent automatisk hastighetskontroll
Denna teknik garanterar hela tiden optimal
skärhastighet med genomgående goda
klipprestanda. Skyddar batteriet och ökar
räckvidden.
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1 handtag istället för 4 besvärliga låslägen Den centrala klipphöjdjusteringen
av vår LM 530/36 Bp gör att du kan
ställa in och justera lämplig klipphöjd
från 30 till 110 mm med en spak, istället för att behöva justera inställningarna vid varje enskilt hjul.

Variabel självkörande motor Du kan
justera driften individuellt efter behov
med hjälp av skjutreglaget. Max. 5
km/h Sparar tid och möda. Du märker
verkligen skillnaden.

Med Battery Power+ 36 V är den inte på något sätt
sämre än bensindrivna gräsklippare. Inte när det gäller
kraft, hållbarhet, utrustning. Inte på något sätt. Tvärtom
har elmotorn en mycket enklare design och är mer lättunderhållen än en bensinmotor. Med ett robust
underrede i stål med 530 mm skärbredd, kulbärande
hjul och intelligent automatisk hastighetskontrollför variabel hastighet och större räckvidd för vår LM 530/36 Bp
dig framåt. Du kan antingen kasta ut, finfördela eller
samla upp gräsklippet i en lätt borttagbar gräsuppsamlare
(65 l). Och för transport eller undanstuvning är det
enkelt att vika ihop din LM 530/36 Bp.
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LT 380/36 Bp

36
V
PERFEKT

TRIMNING
Gräsmattetrimmer LT 380/36 Bp
Borstlös motor
Klippbredd
Hastighet (Nivå 1/nivå 2)
Art.nr.

Bekväm axelrem Dennaperfekt balanserade design möjliggör en
bekvämarbetsposition i alla lägen för
outtröttligt arbete.

Robust linjehuvud Trimmertråden
matas fram genom att man helt enkelt
trycker trimmerhuvudet mot marken.
Det är lika bekvämt och enkelt att trä
tråden.

Variabel hastighet Med tvåstegsinställningen för variabel hastighet kan
du anpassa hastigheten till respektive
tillämpning och förlänga drifttiden.

380 mm
4 600/5 600 v/min
1.042-502.0

För trimning i sluttningar, runt
gatuskyltar, under parkbänkar
och i områden som är svåra att
nå behöver du en förvånansvärt mångsidig maskin med
smidig hantering.

Vår batteridrivna grästrimmer LT 380/36 Bp är den perfekta lösningen här. Det robusta kraftpaketet i aluminium
som väger endast 3,9 kg och har ett ergonomiskt justerbart handtag är bekvämt och lätt att använda – utan
utsläpp, med låga vibrationer och tyst. Den stora klippbredden på 380 mm och den goda slitstyrkan är också
idealiska förutsättningar när du ska klippa större
områden.

Ergonomiskt runt handtag Det runda
handtaget kan justeras individuellt
efter varje användare och erbjuder
perfekt ergonomi för bekvämt arbete.
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BCU 260/36 Bp

36
V
KRAFTFULL

GRÄSTRIMNING
Grästrimmer BCU 260/36 Bp
Borstlös motor
Klippbredd
Hastighet (Nivå 1/nivå 2)
Borstkniv 
Art.nr.

Ergonomiskt tvåhandsgrepp Optimal, balanserad viktfördelning för outtröttligt
arbete under längre perioder.

Dubbel axelrem Bärremmen fördelar
vikten över ett större område, vilket
minskar belastningen. Du kommer inte
att vilja missa denna extra komfortnivå,
särskilt om du arbetar under längre
perioder.

Variabel hastighet Med tvåstegsinställningen för variabel hastighet kan
du anpassa hastigheten till respektive
tillämpning och förlänga drifttiden.

260 mm
4 600 / 5 600 varv/min
3-tandad, härdat stål
1.042-503.0

Ta dig oförskräckt an envis och
okontrollerad växtlighet, tjock
undervegetation, tjockt gräs
och krävande klipparbete med
vår batteridrivna grästrimmer
BCU 260/36 Bp.

Tack vare den låga ljudnivån kan du också använda den i
bullerkänsliga områden. Med det individuellt justerbara,
ergonomiska tvåhandsgreppet ligger BCU 260/36 Bp
skönt i handen utan att du blir trött. Detta har möjliggjorts av den robusta och perfekt balanserade aluminiumdesignen. Med rätt tillbehör kan du också använda den
som gräsmattetrimmer.

Borstkniv Den högkvalitativa kniven av
härdat stål med 3 blad och 260 mm
diameter är robust och har lång
livslängd även under de tuffaste förhållanden.
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HT 650/36 Bp

36 V

BEKVÄM
OCH EXAKT
Laserslipat, diamant-slipat blad Professionellt
blad för exakt klippning med perfekt klippkvalitet.
Du kan använda den för att enkelt kapa tjockare
grenar.

Häcktrimmer HT 650/36 Bp
Borstlös motor
Skärlängd	 650 mm
Tandavstånd
Vridbart grepp
2 klipphastigheter
Art.nr.

Två klipphastigheter Med 2 klipphastigheter
uppnår du ett rent, smidigt snitt i alla tillämpningar.

Tillförlitligt skydd Det effektiva klipp- och handskyddet ökar användarens säkerhet. Styrskyddet förhindrar skador på bladet vid arbete i närheten av hinder.
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Öljett för bärsystem Ett bärsystem ger som tillval
jämn fördelning av vikten och möjliggör därmed
bekvämt, oförtröttligt arbete utan att begränsa användarens rörelsefrihet.

33 mm
upp till 180°
2 800/3 200 klipp/min
1.042-506.0

Vår batteridrivna häcksax HT
650/36 Bp imponerar med sina
laserskurna, bilateralt diamant-slipade blad.

Med 33 mm tandavstånd och hastighetskontroll i två
nivåer formar och trimmar den enkelt häcken och klarar
både tjocka och tunna grenar. Med det roterande greppet kan du arbeta i vilken position som helst utan att bli
trött och greppet skyddar dina leder. Antiblockeringssystemet förhindrar effektivt oönskade arbetsavbrott och
ökar säkerheten för användaren.

Ergonomiskt, vridbart grepp Det justerbara komfortgreppet på baksidan skyddar lederna när du ska kapa
häckar och det minskar tröttheten.

17

MT 36 Bp

36
V
ALLROUNDMASKINEN

Multiverktyg MT 36 bp
Borstlös motor
Snabbkoppling för enkla verktygsbyten
Variabel hastighet för användning i alla situationer
Hastighetsnivå 1: 7 800 varv/min
Hastighetsnivå 2: 6 800 varv/min
Art.nr.

Ergonomiskt runt handtag Handtaget kan
justeras individuellt till varjeanvändare,
vilket ökar komforten medan du arbetar.

Bekväm snabbkoppling Byt tillbehör enkelt,
snabbt och utan verktyg. Kompakt och
enkel att transportera och förvara.
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Variabel hastighetHastigheten kan justeras i 2 nivåer för anpassning tillrespektive tillämpning och förlängning av
drifttiden.

1.042-511.0

Vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp är en teleskopskaftförsedd häcksax och beskärningsmodul i ett. Och systemet
byggs ständigt ut. Multiverktyget ger mycket smidig drift,
utsläppsfri, tyst funktion och bekväm och säker hantering. Med
en snabbkoppling för enkla verktygsbyten, robust stålaxel och
kraftfull borstlös motor är denna allroundspelare utformad för
tuffa tillämpningar.

Robust design Den robusta, släta stålaxeln
är utformad för lång livslängd,precis som
multiverktyget.
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MT 36 Bp

Verktygstillbehören till vårt
multiverktyg MT 36 Bp
omvandlar batteriet direkt till
höga klipprestanda.

TILLBEHÖR

MT HT 550/36 teleskopskaft har ett högkvalitativt blad
och enkel vinkeljustering. Tillsammans ger de exakta snitt
med optimala resultat. Du kan nu också klara utmanande
arbete både på höga häckar och på marknivå bekvämt –
och framför allt utan sladd.

Med MT CS 250/36 teleskopskaftmonterade beskärningsmodul får du ett kompakt verktyg för noggrann trädvård.
Säker beskärning av träd från marken blir en enkel
uppgift. Med vår teleskopskaftmonterade beskärningsmodul kan du också nå grenar som är svåra att komma
åt. Med den kompakta designen med 25 cm långt svärd
och en kedjedelning på 3/8" uppnår du alltid snabba och
exakta snitt med den teleskopskaftmonterade beskärningsmodulen MT CS 250/36.

MT CS 250/36 teleskopskaftmonterad beskärningsmodul
Automatisk kedjesmörjning
Elektrisk kedjebroms
Kompakt, lätt design
Sågsvärdlängd
Kedjehastighet
Art.nr.

250 mm
12 m/s
1.042-512.0

MT HT 550/36 häcksaxmodul
Enkel justering av skärvinkeln mellan 0–180°
Diamantslipat skärblad
Kompakt och lätt att förvara
Tandavstånd 
Skärlängd 
Art.nr.
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28 mm
550 mm
1.042-513.0
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LB 930/36 Bp

36
V
LÖVBLÅSARE
Lövblåsare LB 930/36 Bp
Borstlös motor
Luftflöde
Lufthastighet 
Blåskraft 
Art.nr.

Höghastighetsmunstycke Med höghastighetsmunstycket är blåskraften fokuserad på ett mindre område. Våta löv och
fuktig smuts kan också enkelt avlägsnas.

Oändliga variationer – från bris till
orkan Denoändligt variabla hastigheten
och turboknappen gör att du optimalt
kan justera blåshastigheten och vidbehov öka prestanda. Du har maximal kontroll för att ta bort hårt sittande smuts
och löv.

930 m³/h
60 m/s
14 N
1.042-508.0

Ta bort löv och smuts snabbt
och noggrant med vår batteridrivna lövblåsare LB 930/36
Bp. Och – framför allt – tyst
och med noll lokala utsläpp.

Med ett luftflöde på 930 m³/h och en lufthastighet på upp
till 60 m/s är LB 960/36 Bp lika kraftfull som en bensindriven maskin. Men i och med att det är så tyst kan du
också använda den i bullerkänsliga områden. Samtidigt
arbetar du med nollutsläpp och tack vare axelremmen utför
du uppgifter bekvämt och lättare. Hanteringen av lövblåsaren på 2,5 kg är enkeloch enkel. Du kommer också att
bli positivt överraskad av de låga drifts- och underhållskostnaderna.
Kraftfull, ekonomisk och miljövänlig: vår batteridrivna
lövblåsare LB 930/36 Bp imponerar i alla avseenden. Den
rensar bort löv, skräp och annat avfall med blixtens hastighet, särskilt i svåråtkomliga områden.

Integrerad metallskrapa Det extra blåsröret med integrerad metallskrapa, som
ingår bland tillbehören, underlättar
avlägsnandet av hårt sittande smuts
och skyddar mot skador.
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36
V
RYGGBUREN
LBB 1060/36 Bp

BLÅSKRAFT

Ryggburen lövblåsare LBB 1060/36 Bp
Borstlös motor
Luftflöde
Lufthastighet 
Blåskraft 
Art.nr.

Lång drifttid Med 2 batterifack är vår LBB 1060/36
Bp välutrustad för professionell användning för
städning av större ytor.
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65 m/s
19 N
1.042-510.0

Utrustad med 2 Battery Power+-batterier levererar den
ryggburna lövblåsaren LBB
1060/36 Bp enastående prestanda och är mycket hållbar,
något som är praktiskt när du
ska ta bort stora mängder löv.

Fjäderbelastad blåsDen fjäderbelastade
blåsen minskar vibrationer och trötthet
medan du arbetar. Ett viktigt bidrag för att
upprätthålla användarens hälsa.

Val av vindkraft 1 till 10 Den oändligt variabla hastigheten och turboknappen gör att
du optimalt kan justera blåshastigheten
och vid behov öka prestanda. Du får maximal kontroll för att ta bort hårt sittande
smuts och löv.

1 060 m³/h

Vår batteridrivna ryggburna lövblåsare ger ett luftflöde
på 1 060 m³/h med en lufthastighet på upptill65 m/s
med bara en knapptryckning. Som jämförelse: kraften i en
orkan är från 32,7 m/s. Med den dubbla kraften jämfört
med en orkan blåser du snabbt bort löv och smuts även
från stora områden. Du bär LBB 1060/36 Bp bekvämt på
ryggen med idealisk viktfördelning. På grund av
ergonomin, den låga ljudnivån och den fjäderbelastade
blåsaren är vår ryggburna lövblåsare praktiskt taget
vibrationsfri. Genom att minska användarnas trötthet är
LBB 1060/36 Bp därför idealisk när du behöver arbeta
under långa perioder.

Formidabel ergonomi Det smarta ergonomiska konceptet med vadderade axelband, idealisk viktfördelning
och vibrationsdämpande komponenterminskar belastningen på användaren så du orkar arbeta längre.
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HD 4/11 C Bp

HÖGTRYCK

2 × 36 V
HD 4/11 C Bp
Borstlös 72 V motor
2 × 36 V/7,5 Ah Battery Power+
Arbetstryck 
Drifttid 

Vattenvolym 
Art.nr.

Alltid översikt över drifttiden På den
externt synliga batteriindikatorn med
LC-display visas direkt laddningsstatus och
den återstående drifttiden. Och med
eco!efficiency-knappen förlänger du drifttiden för mindre intensiva rengöringsuppgifter.

Innovation baserad på erfarenhet Vår HD
4/11 C Bp är baserad på HD kompaktklass
– våra bästsäljande professionella högtryckstvättar.
Teknik som har visat sitt värde miljontals
gånger om, kombinerat med trådlös innovation.

Tillverkad för tuff användning Vatten- och
smutsavvisande batterifack skyddar på ett
tillförlitligt sätt de två Battery Power+-batterierna på 36 V/7,5 Ah.

110 bar
24 min i eco!efiency-läge
34 min
320 – 400 l/h
1.520-925.0

Du behöver inte längre
drömma om högtrycksrengöring som inte behöver
ström- eller vattenförsörjning.
Gör det enkelt. Vår HD 4/11 C
Bp är den första batteridrivna
professionella högtryckstvätten på marknaden.

72 V drivs av 2 kraftfulla 36 V Battery Power+-batterier och är avsedd förmaximal
rengöringseffekt och uthållighet. I eco!efficiency-lägen för längre drifttid med reducerad
effekt rengöra i 34 minuter utan avbrott. Med
hjälp av vattensugslangen som medföljer
maskinen kan du till och med arbeta utan tillgång till vattennätet. Detta öppnar för helt nya
tillämpningar och användningsområden. Du
sparar mycket tid tack vare hög flexibilitet och
minimala ställtider eftersom du inte behöver
någon ström- och vattenanslutning. Detta ger
snabbt högre intäkter.

Helt fristående Rengör överallt med Battery Power+. Oberoende av strömförsörjning och till och med helt oberoende tack
vare sugslang och vattentank.
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36
V
KRAFTFULL.
BV 5/1 Bp

MOBIL.
FRI.

BV 5/1 Bp
Luftflöde
Vakuum
Containerkapacitet
Märkeffekt
Art.nr.

40 l/s
220 mbar
5l
500 W
1.394-250.0

Vår batteridrivna ryggburna
torrdammsugare BV 5/1 Bp har
bästarengöringsprestanda på
marknaden tack vare sin sugkraft som liknar den hos en
nätdriven maskin.

Med sladdlösa BV 5/1 Bp kan du arbeta med maximal
rörlighet och flexibilitet. Oavsett var du använder BV 5/1
Bp erbjuder dess patenterade ergonomiska ryggram
optimal bärkomfort. Driften är också mycket enkel eftersom du styr alla funktioner direkt viakontrollpanelen
på höftbältet. Med BV 5/1 Bp arbetar du mer avslappnat
och sparar upp till 30 procent tid. Du sparar också på
servicekostnader eftersom batteridrivna maskiner aldrig
får fel på strömsladdarna.

Perfekt placerad styrning Du kan använda BV 5/1 Bp genom att
bara använda manöverelementen på bältet: på/av-knapp, laddningsindikator, eco!efficiency-knapp. Allt finns där det är mest bekvämt
för dig.

Tillbehör på rätt ställe Alltid där och redo när du behöver dem: för
golvmunstyckethar vår batteridrivna ryggburna dammsugare en
integrerad parkeringsposition.
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Arbeta utan belastning Med den ergonomiska ryggramen bär du
bekvämt BV 5/1 Bp. Bältessystemet ger optimal bärkomfort, även för
långvarigt bruk.

29

NT 22/1 Ap Bp L

36
V
GROVDAMMSUGNING

NT 22/1 Ap Bp L
Luftflöde
Vakuum
Behållarkapacitet
Märkeffekt
Art.nr.

Fortsätt att arbeta med bara en knapptryckning Den halvautomatiska filterrengöringen bibehåller den högasugkraften och
förlänger filtrets livslängd.

Lätt och kompakt Med sina låga och kompakta dimensioner är NT 22/1 ApBp L
mycket mobil och kan användas praktiskt
taget var som helst.

Väl skyddad med lock Skyddslocket över batterifacket skyddar effektivtbatteriet
mot smuts och vätskor.

57 l/s
152 mbar
22 l
500 W
1.528-120.0

Avstånden till eluttagen är ofta
långa och sladdförsedda
dammsugare innebär farliga
snubbelrisker, t.ex. i butikslokaler och foajéer/lobbyer.
Men det spelar ingen roll nu.
Med vår nya våt- och torrdammsugare NT 22/1 Ap Bp L
kan du städa var som helst
utan behov av strömförsörjning.

En lysande innovation. Vår NT 22/1 Ap Bp L är den första riktigt professionella batteridrivna våt- och torrdammsugaren påmarknaden. Med Battery Power+ 36 V
får du samma sugkraft som en sladdförsedd maskin.
Batterierna kan växlas hur som helst mellan alla
Kärcher 36 V-maskiner. Vid full effekt uppnår NT 22/1
Ap en drifttid på 31 minuter och en betydligt bättre sugkraft än någon konkurrentmaskin. Med den låga vikten
på endast 8,8 kg är NT 22/1 Ap Bp den perfekta
dammsugaren för mobil användning. Det kraftfulla 36
V-batteriet på 7,5 Ah, samt snabbladdaren, ingår i leveransen för Pack-versionen.

Allt i huvudet Det platta maskinhuvudet gerett förvaringsutrymme för smådelar.
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T 9/1 Bp

36
V
LÄTT OCH

KOMPAKT
T 9/1 Bp
Luftflöde
Vakuum
Behållarkapacitet
Märkeffekt
Art.nr.
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9l
500 W
1.528-121.0

Det spelar inte längre någon
roll om det är en batteridriven
eller nätdriven maskin med vår
kraftfulla batteridrivna torrdammsugare T 9/1 Bp: lika bra
kraft och rengöringsresultat
som en sladdförsedd torrdammsugare.

Effektiv dammsugning under längre tid Eco!efficiency-funktionen minskar vid behov sugkraften,vilket
förlänger batteriets drifttid.

Lätt och kompakt Med den lätta vikten och kompakta
måtten är NT 9/1 ApBp L mycket mobil och kan
användas praktiskt taget var som helst.

40 l/s
220 mbar

Med vår batteridrivna torrdammsugare T 9/1 Bp får du
marknadens bästa rengöringsprestanda – det får du uppleva
detta varje gång du använder den. Du kommer att bli
imponerad av det fria, obehindrade arbetet utan sladd, liksom den överraskande rörligheten och flexibiliteten. Och
den ökade produktiviteten där du får jobba mindre och
sparar tid kommer att övertyga dig. Allt detta gör vår T 9/1
Bp till den perfekta torrdammsugaren för företag som arbetar med fastighetsservice och städning inom transportsektorn samt i hotell och butiker.

Bäst för din hållning Den ergonomiska böjen med
mjuka komponenter ligger bekvämt i handen, vilketgör det möjligt att arbeta bekvämt utan att du blir
trött, även under långa perioder.
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HV 1/1 Bp

18
V
BÄST I KLASSEN
HV 1/1 Bp
Luftflöde
Vakuum
Behållarkapacitet
Märkeffekt
Art.nr.

0,9 l
115 W
1.394-261.0

Vår HV 1/1 Bp med 18 V
Battery Power+-batteri ger
bästa rengöringsprestanda för
alla batteridrivna handhållna
dammsugare på marknaden:
hög sugkraft och extra långa
drifttider. Den perfekta
dammsugaren för rengöring av
byggnader, handel och fordonsindustrin.

Allround-flexibilitet Tack vare den vridbara porten i
360° kan du arbeta i alla riktningar. Du kan enkelt
fästa en mängd olika tillbehör i anslutningen och
därmed använda din HV 1/1 Bp för olika tillämpningar.

Lätt att hantera HV 1/1 Bp är extra lätt
och kompakt. Det gör den extremt enkel
att arbeta med. Och du kan ta med dig
din handhållna dammsugare vart som
helst.

33 l/s
47 mbar

Ekonomisk och tyst I eco!efficiency-läge
möjliggör det minskade energibehovet
längre batteritid och en extremt tystarbetsmiljö.

Tack vare den ergonomiska designen med mjuka komponenter ligger den robusta HV 1/1 Bp säkert i handen.
Ingen halka. Säkert fotfäste i alla lägen. Den besparar dig
onödiga resor och därmed tid. Att behöva linda ut och
in sladden och leta efter eluttag hör nu till det förflutna.
Du kan flytta runt vilken möbel som helst utan att
behöva se upp för sladden. Tänk på hur mycket tid detta
tog tidigare. Och hur många steg och resor du inte längre behöver göra i framtiden. Då förstår du varförbatteridrivna maskiner harpotential att öka produktiviteten
med upp till 25 procent.

Otroligt kraftfull Den nya batteridrivna handhållna
dammsugaren HV 1/1 Bp imponerar med sin kraftfulla
turbinkraft och höga luftflödeshastighet. Den energi
som krävs levereras av ett 18 V litiumjon Kärcher
Battery Power+-batteri: för bästa rengöringsprestanda
på marknaden och en extra lång drifttid.
Superergonomisk Tack vare mjuka komponenter i
handtaget ligger HV 1/1 Bp bekvämt i handen och är
lätt att styra.
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