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RENGÖRINGSLÖSNINGAR  
FÖR DIN BRANSCH

Kärcher vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och 
strävar efter att bli totalleverantör av rengöringsutrust-
ning för alla branscher. I samarbete med användare tar vi 
fram lösningar som passar för olika 

användningsområden. Alla arbetsplatser har olika 
behov som kräver anpassade lösningar. Läs mer på 
karcher.se om lösningarna för just din bransch. 



4 5PROFESSIONELLA RENGÖRINGSLÖSNINGAR 2021 | WWW.KARCHER.SE BILDERNA I KATALOGEN KAN VISA MASKINER SOM ÄR EXTRAUTRUSTADE

På våra hetvattentvättar ger vi dig hela 5 års garanti på 
värmeslinga och pump. Registrera din nyinköpta högtrycks- 
tvätt inom 6 veckor på vår hemsida.

www.karcher.se

5
ÅRS

GARANTI PÅ 
VÄRMESLINGAN

5
ÅRS

GARANTI
PÅ PUMP

RM 110: 6.295-331.0

RM 111: 6.295-339.0

HÖGTRYCKS-
TVÄTTAR

Högtryckstvättning med Kärcher – oslagbara resultat och 
utmärkt användarkomfort. Vare sig du söker tekniska finesser 
eller flexibilitet, hetvattentvättar eller kallvattentvättar, elmotor 
eller förbränningsmotor, en mobil maskin eller en stationär an- 
läggning hittar du alltid en professionell lösning hos Kärcher.

KÄRCHERS IMPONERANDE
FÖRDELAR:

 ■ Cylinder i rostfritt stål, cylindertopp  
i mässing och automatisk tryckavlast-
ning för lång livslängd. 

 ■ Patenterat EASY!Force spolhandtag  
och EASY!Lock snabbkoppling gör  
arbetet enklare och spar tid. 

 ■ SuperPowermunstycke som ger  
40% bättre rengöringsresultat.Kärchers systemvårdsprodukter  

RM 110 eller RM 111 Adv skyddar maskinen  
mot förkalkning och korrosion.
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100 % mindre motstånd 80 % mindre tidsåtgångLängre livslängd

Keramisk teknik ger en livslängd 
som är upp till fem gånger längre än 
för andra lösningar på marknaden.

EASY!Force-tekniken gör att mot- 
ståndet reduceras till noll, något 
som ger stora ergonomiska fördelar.

EASY!Lock-systemet gör det fem 
gånger snabbare att montera och 
anpassa tillbehör än de tidigare 
systemen M22 x 1,5 och M18 x 1,5.

PRISVINNAREN!
EASY!FORCE 
EuroTier, världens ledande mässa för lantbruk har etablerat sig 
som den viktigaste plattformen för lansering av innovativ teknik. 
Av alla de 251 innovationer som presenterades på Europas största 
lantbruksmässa tog EASY!Force hem silvermedaljen.

HITTA RÄTT ADAPTER

Med vårt nya spolhandtag EASY!Force 
använder du högtryckstvätten mer 
ergonomiskt utan ansträngning eller 
stress. EASY!Force-handtaget utnytt-
jar högtrycksstrålens rekyl och redu-
cerar den kraft som behövs för att 
hålla emot spolhandtaget till noll.

Upplev en högtryckstvätt med ergonomis-
ka egenskaper i en helt ny dimension. 
Vårt nya spolhandtag EASY!Force kräver 
ingen styrka vid hanteringen och gör  
rengöringsarbetet stressfritt och mindre 
ansträngande.

Ergonomi är en viktig faktor
Arbete med högtryckstvättar kan vara 
fysiskt krävande. Det är därför ergonomin 
är så viktig. Att konstant hålla emot trycket 

kan orsaka smärta i händerna på grund av 
den obekväma arbetsställningen. Vid mer 
omfattande rengöringsarbeten krävs ofta 
frekventa vilopauser eller avbyte med 
andra användare. Vår EASY!Force-teknik 
eliminerar detta problem en gång för alla. 
Inget mer motstånd. Aldrig tidigare har det 
varit så enkelt att arbeta med högtrycks- 
tvättar.

Helt keramisk ventil för längre livslängd
När spolhandtag går sönder beror det ofta 
på att ventilerna har skadats av partiklar. 
Vårt spolhandtag EASY!Force sätter även 
stopp för detta problem. Ventilen består 
av en keramisk kula med ett keramiskt 
tätningssäte som är motståndskraftigt mot 
alla slags partiklar som annars kan skada 
vanliga spolhandtag. Detta ger spolhand- 
taget en livslängd som är fem gånger 

längre än spolhandtag med vanliga ventiler.

Intuitivt utformad för säkrare arbetsmiljö
Säkringen på vårt nya spolhandtag förhin-
drar oavsiktlig aktivering och ger maximal 
säkerhet under arbetet – utan att kompro-
missa med den enkla hanteringen. Du be-
höver bara trycka in trycket en gång för 
att aktivera högtrycksstrålen. EASY!Force- 
spolhandtaget förblir aktiverat så länge 
trycket hålls i arbetsläget. När du släpper 
trycket stängs spolhandtaget av direkt.

4.111-029.0

4.111-033.0

4.111-034.0

4.111-035.0

4.111-036.0

4.111-030.0

4.111-031.0

4.111-032.0

Nya EASY!Lock Dagens lösning

*  Exempelvis kan högtryckstvättar med anslutningen M 22 x 1,5 snabbt 
konverteras till det nya EASY!Lock-systemet med adapter nr 2.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-029.0 
Adapter för anslutning av 
högtrycksslangar med EASY!Lock och 
slangar med anslutning M 22 x 1,5.

EASY!Lock – M 18 x 1,5 
Best.nr 4.111-035.0 
Adapter för anslutning av spolrör med 
M 18 x 1,5 och munstycken med 
EASY!Lock.

EASY!Lock – M 18 x 1,5 
Best.nr 4.111-036.0 
Adapter för anslutning av spolrör med 
EASY!Lock och munstycken med 
anslutning M 18 x 1,5.

EASY!Lock – AVS 
Best.nr 4.111-032.0 
Adapter för anslutning av 
högtrycksslangar med vridbar AVS-
anslutning och EASY!Force-spolhandtag.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-033.0 
Adapter för anslutning av EASY!Force-
handtag och spolrör med anslutning M 
22 x 1,5.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-034.0 
Adapter för anslutning av slangar med 
M 22 x 1,5 och EASY!Force-handtag/
högtryckstvätt med EASY!Force

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-030.0 
Adapter för anslutning av högtryckstvättar/
HD-spolhandtag med anslutning M 22 x 1,5 
och högtrycksslangar med EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-031.0 
Adapter för anslutning av HD-spolhandtag 
med M 22 x 1,5 och spolrör eller 
servostyrning med EASY!Lock.

KERAMISKA 
VENTILER

LIVSTID

1

2

3

4

5

6

7

8

OM HÖGTRYCKSTVÄTTAR
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HETVATTENTVÄTTAR
I KOMPAKTKLASSEN
Hetvattentvättar i kompaktklassen – enkla att han-
tera av alla människor. Innovativ teknik och enkel 
hantering: kompaktklassen har enknappsmanövre-
ring, chassi med integrerad tank och inbyggd vinda 
(x-modellerna) för högtrycksslangen.

Biodiesel

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

HDS 9/17-4 C
Hetvattentvätt
1.174-905.0

Trefas högtryckstvätt med hetvatten och 4-polig vattenkyld 
elmotor, med 10 m slang, eco!efficiency, integrerad tank för 
bränsle, EASY!Force spolhandtag. Ger ca 900 l/h och 170 bar. 
Utrustad med EASY!Force och EASY!Lock

 " Vattenkapacitet 290–900 l/tim.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Arbetstryck 30–170 bar

 " 10m slang

 " Max. 80 °C

HETVATTENTVÄTTAR

Certifierade hetvattentvättar
Kärchers hetvattentvättar har certifierats för sin effektivitet och sina utsläppsnivåer enligt specifikationerna som utarbetats av 
den oberoende, europeiska organisationen ”European Cleaning Machines Association”. Kärcher är den första globala leverantören 
av hetvattentvättar som fått en sådan certifiering. Därför kan vi garantera att alla våra hetvattentvättar uppfyller följande test-
krav eller ligger inom följande gränsvärden: 

HETVATTNET ÄR DEN STORA SKILLNADEN

 

Högtryckstvättar med hetvatten kan leverera temperaturer upp till 155 °C. Det betyder att vatten-
trycket kan sänkas, att jobben utförs snabbare och att mindre kemikalier behövs. Rengöring med 
hetvatten erbjuder därmed en mängd möjligheter att optimera rengöringsprocessen.

Alla hetvattentvättar från Kärcher märks 
nu med denna symbol för att visa att de är 
certifierade. 

 ■ Brännare med hög effektivitet

 ■ Låg bränsleförbrukning

 ■ Låga utsläpp

 ■ Avgasutsläpp max. 11 %

 ■ CO-utsläpp max. 75 ml/l

 ■ Sotmängd max. 1 

BÄTTRE
RESULTAT

LÄGRE KEM- 
FÖRBRUKNING

REDUKTION  
AV BAKTERIER

KORTARE  
TORKTID

KORTARE  
ARBETSTID

SKONSAM  
MOT YTOR

Tillbehör som gör 
jobbet enklare, 
säkrare och bättre! 
Se sidan 29

Kärcher eco!efficiency sammanfattar Kärchers strävan efter 
större effektivitet, längre livslängd och ett bättre miljöskydd. 
Läs gärna mer på kärcher.ecoefficiency.se
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HDS 8/18 -4 C
Hetvattentvätt
1.174-900.0
1.174-906.0 (Med vinda)

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld 
elmotor, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar och 
servo kontroll för kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 
800 l/tim och 180 bar. Utrustad med EASY!Force och EASY!Lock

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 300–800 l/tim.

 " Arbetstryck 30–180 bar

 " 10 m slang (15 m med vinda)

 " Temperatur 80-155 °C

HDS 7/16 C
Hetvattentvätt
1.173-900.0 
1.173-904.0 (Med vinda)

Kompakt trefas hetvattentvätt med hög prestanda och 
avancerad utrustning som är idealisk för hantverkare, företag 
och städfirmor. Pumpen stängs av när spolhandtaget inte 
används. Utrustad med EASY!Force och EASY!Lock

 " Vattenkapacitet 270–660 l/tim.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Arbetstryck 30–160 bar

 " 10m slang (15m med vinda)

 " Max. 98 °C

HETVATTENTVÄTT
I MELLANKLASSEN
För bilfirmor, byggnadsbranschen, jordbruk och 
kommuner: hetvattentvättar i mellanklassen 
kombinerar innovativ teknik med maximal 
användningskomfort. Perfekta för krävande 
användning.

HDS 10/20 -4M
Hetvattentvätt

1.071-900.0
1.071-912.0 (Med vinda) 

Effektiv och lätthanterlig högtryckstvätt. Den kraftigaste i mellan-
klassen. Lämplig för kommunal service och offentlig sektor, lant-
bruk, industri, bygg- och anläggning. Utrustad med EASY!Force och 
EASY!Lock

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.

 " Arbetstryck 30–200 bar

 " 10 m slang (20 m med vinda)

 " Max. 155 °C

Biodiesel

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

HETVATTENTVÄTTAR

Kärcher eco!efficiency sammanfattar Kärchers strävan efter 
större effektivitet, längre livslängd och ett bättre miljöskydd. 
Läs gärna mer på kärcher.ecoefficiency.se
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HETVATTENTVÄTT
I SUPERKLASSEN
Oavsett om det handlar om bilbranschen, jordbruk, 
byggnadsbranschen eller åkerier: de mobila hetvat-
tentvättarna i superklassen tillhandahåller högsta 
prestanda överallt där man annars är tvungen att 
arbeta stationärt.

EN INDUSTRI MED EL I TANKARNA
I Sverige har regeringen satt upp en vision om ett Sverige utan några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Och inom 
industrin pågår ett kontinuerligt arbete för att byta ut fossila bränslen mot ex. eldrift. På Kärcher vill vi dra ännu ett strå 
till vår gemensamma fossilfria stack. En eldriven högtryckstvätt är både en lönsam och hållbar investering. Och ännu ett 
kliv mot en fossilfri industri. Läs mer om Kärchers arbete mot en hållbar framtid på vår hemsida.

HDS 12/18 -4S
Hetvattentvätt

1.071-914.0
1.071-925.0 (Med vinda)

Kraftfull högtryckstvätt för rengöringsuppgifter som 
kräver en mobil maskin med högsta möjliga prestanda 
och kvalitet. För större fordon, anläggningsmaskiner  
och liknande.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 600–1200 l/tim.

 " Arbetstryck 30–180 bar

 " 10 m slang (20 m med vinda)

 " Max. 155 °C

HDS 13/20-4 S
Hetvattentvätt

1.071-927.0
1.071-932.0 (Med vinda)

HDS 13/20-4 S är den kraftigaste av våra hetvatten-
tvättar. 4-polig elektrisk motor, vattenkyld motor och 
stor LED display. Utrustad med EASY!Force och 
EASY!Lock. 1300 l/tim och 200 bar.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 600–1300 l/tim.

 " Arbetstryck 30–200 bar

 " 10 m slang (20 m med vinda)

 " Max. 155 °C

Biodiesel

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

HETVATTENTVÄTTAR

HDS 8/16 E 24 Kw
Eluppvärmd
1.030-904.0 (24 Kw) 
1.030-906.0 (36 Kw)

Den innovativa eluppvärmda hetvattentvätten HDS E 8/16 har hög 
energieffektivitet och exceptionellt hög drifttemperatur. Tack vare 
pannans innovativa isolering tillverkad av ett specialskum minskar 
enhetens strömförbrukning drastiskt i standby-läget. Detta möjliggör 
en energibesparing på upp till 40 %. Hetvattentvätten kan användas 
på alla platser där avgaser är icke önskvärda eller förbjudna, t.ex. 
inom livsmedelsproduktion, på sjukhus, i storkök eller industrianlägg-
ningar. Högtryckstvätten är utrustad med det revolutionerande an-
vändarkonceptet EASY!Force spolhandtag som utnyttjar högtryckss-
trålens rekyl och reducerar den kraft som behövs för att hålla emot 
spolhandtaget till noll. Med det patenterade EASY!Lock snabblås går 
anslutningen snabbare och enklare - hela 5 gånger snabbare än med 
vanliga skruvkopplingar och utan att förlora i robusthet och livslängd.

 " 3-fas / 400 / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 300–760 l/tim.

 " Arbetstryck 160 bar

 " 10 m slang

 " Temperatur 45-85 °C

Elektrisk uppvärmning för  
avgasfri användning

Kärcher eco!efficiency sammanfattar Kärchers strävan efter 
större effektivitet, längre livslängd och ett bättre miljöskydd. 
Läs gärna mer på kärcher.ecoefficiency.se
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WR 10

2.114-016.0

Använd tillsammans med en 
hetvattentvätt möjliggör  
WR 10 ogräsborttagare snabb 
och noggrann ogräsborttag-
ning. Med 10 cm spolhuvud 
och munstycksadapter. Mun-
stycke ingår ej utan väljs efter 
vattenflöde.

WR 50, EASY!Lock

Effektiv borttagning av ogräs. Direkt 
kompatibel med EASY!Lock-spolrör. 
Koppla till hetvattentvätten så kan 
du ta bort ogräs smidigt. Den medföl-
jande munstycksadaptern säker-
ställer optimalt vattenflöde till den 
50 cm breda munstycksstången. 
Munstycken ingår ej utan  
väljs efter vattenflöde.

2.114-013.0

WR 100

Snabb och bekväm ogräsbort-
tagning: WR 100 ogräsbortta-
gare med chassi, 100 cm bred 
munstycksstång och integrerad 
munstycksadapter för använd-
ning med hetvattentvättar. 
Munstycke ingår ej utan väljs 
efter vattenflöde.

2.114-015.0

WR 20, EASY!Lock

Effektiv borttagning av ogräs. Direkt 
kompatibel med EASY!Lock-spolrör. 
Koppla till hetvattentvätten så kan 
du ta bort ogräs smidigt. Den medföl-
jande munstycksadaptern säker-
ställer optimalt vattenflöde till den 
20 cm breda munstycksstången. 
Munstycken ingår ej utan väljs efter 
vattenflöde.

2.114-014.0

UPPRÄTTSTÅENDE  
HETVATTENTVÄTT
Upprättstående hetvattentvättar – mobilitet när 
den är som bäst. Dessa kraftfulla och robusta 
maskiner är lätta att manövrera och transportera. 
Det gör den upprättstående klassen till ett ekono-
miskt alternativ för verkstäder, mindre bilhand-
lare och städfirmor.

HETVATTENTVÄTT 
FÖR MAXIMAL FRIHET
Högtryckstvättar med förbränningsmotor – de själv- 
ständiga. Om det inte finns någon strömkälla i när-
heten garanterar högtryckstvättar med förbränning-
smotor – som tillval kan de även drivas med bio-
diesel – högsta flexibilitet och självständighet.

Med Kärchers tillbehör för ogräsborttagning förvandlar du het- 
vattentvätten till en respektabel motståndare för oönskad påväxt. 
Hett vatten är allt som behövs. Och det skadar varken ytan eller 
miljön. Läs mer på vår hemsida.

HDS Trailer
Självförsörjande hetvattentvätt  " Arbetstryck 500 bar

 " Vattenkapacitet 900 l/tim

HDS 9/50 De Tr1

 " Arbetstryck 350 bar

 " Vattenkapacitet 1300 l/tim

HDS 13/35 De Tr1

 " Arbetstryck 200 bar

 " Vattenkapacitet 1300 l/tim

HDS 13/20 De Tr1

 " Arbetstryck 200 bar

 " Vattenkapacitet 1700 l/tim

HDS 17/20 De Tr1

OGRÄSBORTTAGNING 
MED HETVATTEN

1.524-954.2

 " Arbetstryck 40-230 bar

 " Vattenkapacitet 400-930 l/t

HD 9/23 De Tr | HD 9/23 Ge Tr
Högtryckssläp för kallvatten

HETVATTENTVÄTTAR

Finns även med bensinmotor 
för pump och dieselbrännare 
för vattnet.

HDS 1000 De
Hetvattentvätt med förbränningsmotor

1.811-943.0 (Diesel) Motor L 100 N
1.811-942.0 (Bensin) Motor GX 390

Kraftfull högtryckstvätt med förbränningsmotor som kan 
användas utan strömförsörjning. För byggplatser, lantbruk, 
skogsbruk och andra krävande användningsområden.

 " Vattenkapacitet 450–900 l/tim.

 " Arbetstryck 40–200 bar

 " 10 m slang

 " Max. 98 °C

HDS 8/20 G HDS 1000 De Weed control
Hetvattentvätt med förbränningsmotor Hetvattentvätt med förbränningsmotor
1.210-920.0 1.811-947.0

HDS 8/20 G hetvattentvätt med bensinmotor, robust vevaxelpump 
och effektiv brännarteknik för svåra rengöringsarbeten - utan krav 
på strömförsörjning.

Med integrerat ångsteg för kontinuerlig rengöring i 
höga temperaturer upp till 155°C. Idealiskt för att 
bekämpa bl.a. ogräs eller virus på ytor.

 " Vattenkapacitet 800 l/tim.

 " Arbetstryck 200 bar

 " XX m slang

 " Max. 80 °C

 " Vattenkapacitet 450–900 l/tim.

 " Arbetstryck 40–200 bar

 " 10 m slang

 " Max. 155 °C

HDS 5/15 U
Upprättstående hetvattentvätt
1.064-912.0 
1.064-913.0 (Med vinda)

Kompakt design, ergonomiskt utformat 
handtag och stora hjul för enkel förflytt-
ning. Med eller utan slangvinda.

 " 1-fas / 230 / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 500 l/tim.

 " Arbetstryck 150 bar

 " 10 m slang (15m med vinda)

 " Max. 80 °C

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*
konfigurations-artikelnummer 
1.524-521.2

HDS 13/20 och HDS 17/20 är utrustade med  
temperaturbox för reglering av vattentemperaturen. 

Lämpligt vid ex. ogräsborttagning.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR
I KOMPAKTKLASSEN
Lätta och kraftfulla: dessa kompakta allround-
maskiner rengör innergårdar och verkstäder nästan 
på nolltid. De erbjuder imponerande tryck, strömn-
ingshastigheter och driftsäkerhet.

HD 6/15 G
Kallvattentvätt med förbränningsmotor
1.187-900.0

Kan användas utan tillgång till ström 
tack vare kraftfull bensinmotor. Med 
extra tillbehör kan maskinerna suga 
upp vatten, t ex från dammar och 
sjöar.utrustad med nya EASY!Force 
och EASY!Lock.

 " Motor G200FA /bensin

 " Vattenkapacitet 600 l/tim

 " Arbetstryck 150 bar

 " 10 m slang

FLEXIBEL OCH 
SJÄLVSTÄNDIG
Om det inte finns någon strömkälla i närheten 
garanterar högtryckstvättar med förbrännings- 
motor högsta flexibilitet och självständighet.  
Som tillval kan de även drivas med biodiesel 

HD 5/15 CX
Kallvattentvätt
1.520-931.0 (Rotojet ingår) 
1.520-932.0 (Rotojet ingår, med vinda)
1.520-935.0 (med vinda)

Kompakt och behändig enfas högtrycks- 
tvätt med hög rengöringskapacitet och 
användarkomfort. Detta är en robust 
och mobil maskin för daglig professio-
nell användning. Maskinen är utrustad 
med nya EASY!Force och EASY!Lock

 " 1-fas / 230 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 500 l/tim, 

 " Arbetstryck 150 bar

 " 10 m slang (15 m med vinda)

HD 5/11 P Plus
Kallvattentvätt
1.520-961.0

Kompakt design, utdragbart handtag 
och låg vikt är några av egenskaperna 
hos HD 5/11P Plus som är en portabel 
enfastvätt. Maskinen är utrustad med 
nya EASY!Force och EASY!Lock.

 " 1-fas / 230 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 490 l/tim.

 " Arbetstryck 110 bar

 " 10 m slang

HD 5/12 CX Plus
Kallvattentvätt
1.520-902.0

Praktisk, mobil och mångsidig. En enfas 
kallvattenstvätt för vertikal och horison-
tell drift. Med tillbehörsförvaring, topplock 
i mässing och automatisk tryckavlastning. 
Maskinen är utrustad med nya EASY!Force 
och EASY!Lock. Slangvinda med 15 meter 
slang. Rotojet ingår.

 " 1-fas / 230 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 500 l/tim.

 " Arbetstryck 120 bar

 " 15 m slang

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN

Som tillval kan de  
även drivas med  

biodiesel

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

PORTABEL
HÖGTRYCKSTVÄTT
Kärchers portabla högtryckstvättar är lätta och 
kompakta. Dessa maskiner är enkla att transport-
era och en perfekt mobil partner för alla använd-
ningsområden.

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*
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HD 6/15 MXA Plus

1.150-943.0

Hanteringen av högtrycksslangen kan 
vara ett irriterande momenten när man 
arbetar med en högtryckstvätt. Med den 
nya MXA-versionen lanserar Kärcher för 
första gången automatvinda på en profes-
sionell högtryckstvätt i mellanklassen!

 " 1-fas / 230 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 560 l/tim.

 " Arbetstryck 150 bar

 " 15 m slang med automatvinda

Med praktisk automatvinda! 
HD 7/17 M Plus
Maximal flexibilitet
1.151-932.0

Mobil högtryckstvätt med robust  
trecylindrig axialkolvpump med  
kolvar av härdat rostfritt stål,  
automatisk tryckavlastning och  
en pålitlig trefasmotor.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 700 l/tim.

 " Arbetstryck 170 bar

 " 10 m slang

HÖGTRYCKSTVÄTTAR
I MELLANKLASSEN
Högtryckstvättar i mellanklassen. För långvarig 
och krävande användning. Högtryckstvättarna i 
mellanklassen rengör maskiner, fordon och går-
dar snabbt och tillförlitligt.

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

KÖP TILL 
Skumlans

BATTERI- 
PRODUKTER  
FÖR PROFFS!

NYHET
SID 56

HD 7/17 MXA Plus
Med praktisk automatvinda! 
1.151-936.0

Tack vare den inbyggda slangvindan är högtrycksslangen på den kraft-
fulla, mobila högtryckstvätten HD 7/17 MX enastående enkel att han-
tera. Och det är lika lätt att komma åt de servicerelaterade komponen-
terna, medan tillbehör som roterande munstycke, ytrengörare och 
skummunstycke (tillval) enkelt förvaras direkt på maskinen för säker 
transport. I standardutrustningen ingår EASY!Force-högtrycksspolhand-
tag och även EASY!Lock-snabbkopplingar som gör hanteringen fem 
gånger snabbare än med vanliga skruvkopplingar utan att kompromis-
sa med vare sig robusthet eller livslängd. HD 7/17 MX kan användas 
både stående och liggande. 

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 700 l/tim.

 " Arbetstryck 170 bar

 " 15 m flexslang med automatvinda

 " Smart förvaring av tillbehör

 " Enkel service

Glöm inte!  
Skumrengörare RM 838
Avlägsnar smidigt olja och fett-fläckar, 
insektsrester och vägsmuts.

6.295-979.0 (3 L) | 6.295-838.0 (20 L)

KÖP TILL 
Skumlans
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HD 10/25 -4 S Plus
Kallvattentvätt
1.286-913.0
1.286-927.0 (Med vinda)

Smidig, mobil trefas tvätt tack vare upprätt- 
stående konstruktion, stora gummihjul och 
tippbarhet. Ger snabb, bekväm och grundlig 
borttagning av hårt sittande smuts. Servo 
Control-reglaget reglerar vattenkapacitet och 
tryck steglöst. Rotojet ingår. Utrustad med 
nya EASY!Force och EASY!Lock.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.

 " Arbetstryck 30–250 bar

 " 10 m slang (20 m med vinda)

HD 13/18 S Plus
Kallvattentvätt
1.286-932.0 
1.286-936.0 (Med vinda)

En smidig, mobil trefas tvätt tack vare upprätt-
stående konstruktion, stora gummihjul och 
tippbarhet. Dess 180 bars tryck och 1300 l/tim 
ger snabb, bekväm och grundlig borttagning av 
hårt sittande smuts. Servo Control-reglaget 
reglerar vattenkapacitet och tryck steglöst. 
Rotojet ingår. Utrustad med nya EASY!Force 
och EASY!Lock.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 650-1300 l/tim

 " Arbetstryck 30–180 bar

 " 10 m slang (20 m med vinda)

HÖGTRYCKSTVÄTTAR
I SUPERKLASSEN
På byggen, inom jordbruk, industri och i kommunal 
verksamhet krävs extra kraft. Superklassens tryck, 
strömningshastighet och utrustning är perfekt 
lämpade för tuffa och krävande förhållanden.

* Rekommenderad max. användningstid/dag

*

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN

HD 8/18 MXA+ Farmer
Med praktisk automatvinda! 
1.524-977.0

Perfekt anpassad för dig som arbetar inom 
lantbruket. Utrustad med praktisk automat- 
vinda. Medföljer tillbehör som ger ett perfekt 
resultat och arbetet till ett rent nöje! Utrustad 
med nya EASY!Force och EASY!Lock.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 380-760 l/tim.

 " Arbetstryck max. 230 bar

 " 15 m slang med automatvinda

Ekonomisk  
Skumläggare som ingår ger dig en 
enastående skumkvalitet samtidigt som 
du förbrukar bara hälften så mycket 
rengöringsmedel.

Mer effektivt och ergonomisk 
Spolröret är vridbart 360°. Det innebär 
att du inte behöver avbryta för att 
byta grepp. Spolröret gör arbetet mer 
effektivt och betydligt mer ergonomiskt 
för din kropp!

Anpassa dig blixtsnabbt 
Medföljande snabbkopplingar gör att 
du snabbt och enkelt byter spolrör och 
tillbehör efter behov. Powermunstycke 
och rotojet för hårt sittande smuts och 
fläckar samt servomunstycke medföljer 
också.

Medföljande tillbehör som gör jobbet 
enklare, säkrare och bättre!

farmer

Glöm inte!  
Skumrengörare RM 838
Avlägsnar smidigt olja och fett-fläckar, 
insektsrester och vägsmuts.

6.295-979.0 (3 L) | 6.295-838.0 (20 L)

Högtryckspaket för lantbruket!
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HD 6/15 M st
Vägghängd kallvattentvätt
1.150-950.0

Den kompakta HD 6/15 M PU 
motor-/pumpenhet för stationär 
användning, med växelströmsmo-
tor, väggmontering, 600 liter per 
timme i flödeshastighet och auto-
matisk tryckavlastning.

 " 1-fas / 230 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 560 l/t

 " Arbetstryck 150 bar

 " Effekt 3,1 kW

HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST
Stationära kallvattentvättar

Stationära kallvattentvättar möjliggör direkt anslutning av upp till sex 
uttagspunkter. Pulsdämpare för montering på fast rörinstallation. 
Extra finfiltrerande vattenfilter som standard. Den inbyggda timern 
kan ställas in så att maskinen stängs av automatiskt 5–120 minuter 
efter senaste användningstillfället. Kan anslutas till fjärrkontroll. 

 " Vattenkapacitet 300–700 l/tim | 460–900 l/tim | 650–1300 l/tim

 " Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Arbetstryck 30–160 bar | 40–180 bar | 30–120 bar

 " Effekt 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

 " Ingår 10 m högtrycksslang och spolutrustning

Vi erbjuder fler varianter av stationära högtryckstvättar. Kontakta oss för mer information.

HD 8/18-4 M st
Vägghängd kallvattentvätt
1.524-980.0

Med robust 3-kolv axialpump med  
mässingscylinderhuvud och 4-polig, 
långsam trefasmotor. Passar för  
horisontell och vertikal drift.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 760 l/tim

 " Arbetstryck 30-180 bar

 " Effekt 4,6 kW

HD 6/15 M cage
Kallvattentvätt
1.150-970.0

Extremt robust HD 6/15 M Cage hög-
tryckstvätt med pulverlackerat stålrörfor-
mad ram för kommersiell användning 
under tuffa förhållanden och maximalt 
skydd för pumpenheten. Enfas.

 " 1-fas / 230 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 560 l/t

 " Arbetstryck 150 bar

 " Effekt 3,1 kW

HD 8/18-4 M Cage
Kallvattentvätt
1.524-981.0

Extremt robust HD 8/18-4 M Cage hög-
tryckstvätt med pulverlackerat stålrör-
formad ram för kommersiell användning 
under tuffa förhållanden och maximalt 
skydd för pumpenheten.

 " 3-fas / 400 V / 50 Hz

 " Vattenkapacitet 760 l/tim

 " Arbetstryck 30–180 bar

 " Effekt 4,6 kW

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN STATIONÄRA / CAGE-MODELLER

Komplettera  
med spol- 

utrustning och 
vinda

Komplettera  
med spol- 

utrustning och 
vinda1.524-950.2
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iSOLAR 

MODULSYSTEM FÖR FASAD-, SOLPANEL-, 
GLAS- OCH MARKRENGÖRING
Rester av damm, sot och pollen kan minska solenergianläggningars och solvärmemodulers  
uteffekt med upp till 20 %. Den naturliga kraften i regn, kondensering och vind är långt ifrån  
tillräckligt stark för att rengöra panelerna effektivt. Kärchers modulsystem erbjuder alla  
nödvändiga produkter, från vattenanslutningar till borstar. Eftersom  
systemet är uppbyggt av moduler, kan vi bygga den perfekta  
lösningen för att möta just dina krav

MODULSYSTEM FÖR FASAD-, SOLPANEL-, GLAS- OCH MARKRENGÖRING.

Solcellsrengöring

Solcellsrengöring
Fasadrengöring
Markrengöring

Solcellsrengöring
Fasadrengöring
Fönsterrengöring

Högtrycksrengöring

Dammsugning  
på höjder

MASKIN TELESKOPSRÖR ADAPTER BORSTAR LED APPLIKATIONER

Vario-led

Vario-led

Vinkelled

Böjbar led

Rörsugmunstycke

Borstrondell

Borstvals

Borste

TL-dammsugaradapter

TL-högtrycksadapter

TL-lågtrycksadapter

TL-lågtrycksadapter

TL 7 F
TL 7 H
TL 10 H
TL 10 C
TL 14 C
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Högtryckspistol
TL högtrycksadapter, flexibel hög-
tryckspistol för högtrycksrengö-
ring med teleskopiskrör. Ergono-
misk, lätt att installera, lämplig 
för höger- och vänsterhänta.

4.775-154.0

Borste hård
För enkel montering på teleskop-
rör eller högtrycksrör från Kär-
cher. Hård borste för rengöring av 
industrifasader, golvbeläggningar 
och borttagning av grov smuts.

6.960-133.0

Borstvals mjuk
Borsttillbehör för användning 
med hydraulisk drift (4.762-
584.0). Idealisk för rengöring av 
glas- och solenergiinstallationer. 
Enkelt snabbytessystem och säker 
montering på drift.

4.762-623.0

Bärsystem
Bekväm och univer-
sell bärram för att 
minska den nödvän-
diga hållkraften vid 
arbete med teles-
koprör, trädgårds-
verktyg och hög-
trycksrör.

6.373-071.0

Solar Cleaner RM 99 
Rengöringsmedel speciellt  
framtagen för rengöring av  
solceller och solvärmesystem 
6.295-798.0 (10 L)
6.295-799.0 (20 L)

Snabbkoppling hane till 
handtaget, EASY!Lock
För snabbt byte mellan olika spol-
rör/tillbehör. Du sätter den på 
spolröret och har en snabbkopp-
ling hona art nr 2115-0000 som 
du sätter på handtaget.

2.115-001.0

kraftmunstycke 
För täckning av stora områden 
och hårt sittande smuts och fläckar. 
Se hemsidan för kompatibelt 
munstycke till just din maskin.
2.113-041.0
2.113-071.0
2.113-021.0 
2.113-010.0
2.113-025.0

Dubbelt spolrör, 960 mm
Steglöst reglerbart arbetstryck 
direkt på handtaget. Köp till 
munstycke.

2.112-016.0

Snabbkoppling hona till  
handtaget, EASY!Lock
För snabbt byte mellan olika spol-
rör/tillbehör. Du sätter den på 
handtaget och har en snabbkopp-
ling hane art nr 2115-0010 som 
du sätter på spolröret. Detta är 
för EASY!Lock.

2.115-000.0

Vattenavhärdningsanläggning
Förhindrar kalkrester på rena 
ytor. En speciellt jonbytesharts 
avlägsnar den upplösta kalken 
från vattnet.

WS 50 - >10 m3   
6.368-463.0

WS 100 >20 m3 
6.368-464.0

Slang för vattenförsörjning 

6.392-578.0 | 25 m
6.392-579.0 | 50 m

Högtrycksslang för teleskoprör

6.392-976.0 - TL 14
6.392-977.0 - TL 10
6.392-978.0 - TL 7    

Borstrondell  
Arbetsbredd 400 mm för högtryckstvättar med: 
Vattenflöde 700–1000 l/h 6.368-092.0
Vattenflöde 1100–1300 l/h 6.368-093.0

Arbetsbredd 800 mm för högtryckstvättar med:
Vattenflöde 700–1000 l/h 6.368-094.0
Vattenflöde 1100–1300 l/h 6.368-095.0

Vinkelled
Upp till 180° variabel vinkelled 
för anslutning av teleskoprör och 
borstar vid rengöring av fasader, 
fönster eller solpaneler.

4.802-048.0

Borste mjuk
För enkel montering på teleskop-
rör eller högtrycksrör från Kär-
cher. Mjuk borst för djuprengöring 
av känsliga ytor som glas- eller 
solenergisystem.

6.960-135.0

Borstvals medel
Borsttillbehör för användning 
med hydraulisk drift (4.762-
584.0). Lämpar sig för känsliga 
fasader, folier och tyger. Enkelt 
och säkert snabbytessystem.

4.762-624.0

Roterande tvättborste
Drivs av vattenströmmen. Tar 
skonsamt bort fint damm och tra-
fikfilm från alla ytor. Temperatur-
beständig upp till 60 °C, M 18 x 
1,5 (utbytbar borstinsats). För 
högtryckstvättar med flödeshas-
tighet 500-800 l/tim.

4.762-561.0 | Nylon
4.762-560.0 | Natural

Böjbar led M18x1,5
Tack vare en steglös vinkeljuste-
ring upp till 120° är detta verktyg 
idealiskt för rengöring av svåråt-
komliga områden. Enkel monte-
ring på högtrycks- 
tvättens spolrör. 
Köp till munstycke.

4.481-039.0

Borste medium
För enkel montering på teleskop-
rör eller högtrycksrör från Kär-
cher. Medium borste för rengöring 
av fasader, rulljalusier och textil-
tyger.

6.960-134.0

Borstvals hård
Borsttillbehör för användning 
med hydraulisk drift (4.762-
584.0). För grova fasader och ute-
platser av sten och trä. Säkert och 
enkelt snabbytessystem.

4.762-625.0

Fogmunstycke  
ID 35, 500 mm, metall.

6.900-922.0

Sugborste
ID 35, naturborst, borstlist  
70 x 45 mm.

6.903-862.0

Roterande tvättborste
Drivs av vattenströmmen. Tar 
skonsamt bort fint damm och tra-
fikfilm från alla ytor. Temperatur-
beständig upp till 60 °C, M 18 x 
1,5 (utbytbar borstinsats). För 
högtryckstvättar med flödeshas-
tighet 900-1300 l/tim.

4.762-559.0 | Nylon
4.762-562.0 | Natural

TL-lågtrycksadapter
TL lågtrycksadapter som omfattar 
kulventil för verktygsfri installa-
tion på teleskoprör. Idealisk för 
applikationer med roterande hög-
trycksborstar.

4.580-097.0

Teleskoprör
Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning

4.762-609.0 - TL 7 F glasfiber Längd 2-7 m
4.762-610.0 - TL 7 H kolglasfiberblandning Längd 2-7 m
4.762-611.0 - TL 10 C kolglasfiberblandning Längd 2,2-10 m
4.762-612.0 - TL 10 C kolfiber Längd 2,2-10 m
4.762-613.0 - TL 14 C kolfiber Längd 2,4-14 m

Rörsugmunstycke 35
Plast.

6.903-035.0 
Rördiam. 100 mm 

6.903-036.0 
Rördiam. 200 mm

TL-dammsugaradapter
För 10 och 14 m långa teleskop-
rör omfattande sugböjanslutning 
(DN 35, DN 40) och anslutning för 
sugmunstyckena.

9.751-306.0

Fogmunstycke NT Tact
Fogmunstycke ID 35, för nya 
Tact-serien.

2.889-159.0

Roterande borstvalsdrift
Hydraulisk drift för roterande 
rullborstar. För rengöring av fasa-
der eller solenergiinstallationer 
med våra professionella hög-
tryckstvättar. Installation på spol-
rör eller teleskoprör.

5.762-584.0

Vario-led
Denna Vario-led, som är fäst i ett 
teleskoprör från Kärcher, har en 
flexibel vinkel och är det idealis-
ka tillägget till vår rullborste 500 
för rengöring av solpaneler.

4.481-042.0

Stänkskydd komplett
Stänkskydd med kardborrefäst-
ning för roterande borstvals. Fri 
sikt över borsten tack vare ge-
nomskinlig film, med stänkskydd 
på samma gång.

4.762-621.0

Adapter 8, M18 EASY!Lock spolrör
Gör så att du som har ett nytt 
spolrör med anslutning EASY!Lock 
anslutning längst fram kan använ-
da dina gamla munstycken, ytren-
görare eller tvättborstar med M 
18 gänga.

4.111-036.0

Allroundborste
Allroundborste PPN_Bristle

6.900-425.0

NYA REDSKAP FÖR 
UTOMHUSBRUK
Utrustning och teknik som låter dig göra 
mer utomhus.

KÄRCHER MODULSYSTEM

VATTENPUMP | ELGENERATORER 

WWP 45
Vattenpump 45 m³/h
1.042-210.0

Elgeneratorer
1.042-207.0 PGG 3/1 (2,8 kw)
1.042-208.0 PGG 6/1 (5 kw)
1.042-209.0 PGG 8/3 (7 kw)

Kraftfull generator för oberoende 
kraftförsörjning med växelström 
och trefasström på byggarbets- 
platser, inom jordbruket eller i den 
kommunala miljön.

Scanna QR-koden med din mobil  
för att se den i action.

Med pumpkapacitet på upp till 45 
m3/h. Vattenpumpen WWP 45 är 
utrustad med kraftfull bensinmotor.

Scanna QR-koden med din mobil  
för att se den i action.

iSOLAR 

Flexibelt modulsystem för fasad-, solpanel-, glas- och markrengöring.
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Munstyckssats för ytrengörare
Välj munstyckssats som passar din maskin.

2.643-430.0  (500-600 l/h)
2.642-431.0  (600-800 l/h)
2.642-433.0  (800-1000l/h)
2.642-982.0  (1000-1300 l/h)

Effektiv ytrengöring FRV 30 ME
Suger automatiskt upp smutsvattnet för 
effektivare rengöring. Max. 250 bar, 
1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang.
Utrustad med EASY!Lock.  
Köp till munstycke.

2.111-012.0

Skumpåläggare Basic
Kan användas med alla professionella högtryckstvättar. 
Robust och mycket högkvalitativ med enastående skum- 
kvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket 
rengöringsmedel. 

4.112-053.0  (350-600 l/tim)
4.112-054.0  (700-800 l/tim)
4.112-055.0  (900-2500 l/tim)

Rotojetmunstycke för mer rengöringskraft! 
Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. 
Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. 
EASY!Lock anslutning.
 
4.114-040.0  (035)   
4.114-041.0  (040)
4.114-027.0  (050)   
4.114-030.0  (070)

Ytrengörare FRV 30
Suger automatiskt upp smutsvattnet 
för effektivare rengöring. Max. 250 
bar, 1000 l/tim och 60 °C. 5 meter 
slang. Munstycken köps separat.

2.111-010.0

LED arbetsbelysning 
För montering på EASY!Force spollans. 2.680-002.0

TILLBEHÖR

Slangvindsats rostfri stål EASY!Force
6.392-083.0  Vinda
2.641-867.0  Svängbart fäste i rostfritt stål
6.110-011.0  Högtrycksslang DN 8 (20 m)  
 
Slangvinda komposit EASY!Force
6.392-074.0  Vinda av kompositmaterial
2.639-931.0  Väggfäste
6.110-011.0  Högtrycksslang DN 8 (20 m)

Skumrengörare RM 838
Alkalisk skumrengörare för 
rengöring av fordon. Avlägsnar 
olja och fettfläckar, insekts- 
rester och vägsmuts. Skonsam 
mot lacken.

6.295-979.0 (3 L)
6.295-838.0 (20 L)

PressurePro Active Cleaner, 
alkaline RM 81, NTA-free
Effektivt och varsamt tvättmedel för 
rengöring med högtrycksmaskin. 
Löser svår nedsmutsning av olja, fett 
och mineraler. Lämplig för rengöring 
av fordon och motorer.

6.295-555.0 (2,5 L)
6.295-556.0 (10 L)

Spollans 1050mm
4.112-000.0

Högtrycksslang
6.110-031.0  (10 meter) 
6.110-032.0  (20 meter)

Spolhandtag Easy!Force  4.118-005.0

Servo Control tryckreglering
4.118-007.0 (0-750 l/h)
4.118-008.0 (750-1100l/h)
4.118-009.0 (1100 -1300 l/h)

 Mellankoppling för förlängningsslang  4.111-037.0

Uppgradera  
till bekväma 
EASY!Force

Justerbart spolrör 1050 mm, EASY!Lock 
Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för 
att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, 
underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och 
munstycke. Köp till munstycke anpassat efter just din maskin. 

4.112-035.0

Kompakt väggmonterad automatvinda 
Det perfekta komplementet för din befintliga tvätt. 
Häng upp automatvindan på väggen och gör ditt 
arbete både bekvämare och säkrare. 15 m 
högtrycksslang samt anslutningsslang medföljer. 

2.639-257.0

Avhärdare för 
hetvattentvätt  
RM 110 
Förhindrar kalkavlagringar 
upp till 150°C i värmeslingor. 
Med kontinu-erlig användning 
av RM 110 säkerställer du en 
problemfri drift.
 
6.295-331.0 (1 L)

FloorPro Deep Cleaner RM 69
För rengöring av industrigolv, 
bilhallar, köpcentra m.m. 
Djupverkande. Löser effektivt upp 
fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. 

6.296-058.0 (2,5 L)
6.296-049.0 (10 L)

Uppgradera till EASY!Force
Kärchers revolutionerande EASY!Force-teknik gör 
arbetet mindre påfrestande för kroppen. Paketet 
innehåller alla delar du behöver för att uppgradera 
din högtryckstvätt med EASY!Force-teknik. Inkluderar 
adaptrar, spollans, handtag och slang. 

4.111-051.0

Rörrensningsslang EASY!Force
Innehåller rörrengöringsslang som är tryck-
beständig upp till 250 bar. (20 m) och roto-
jetmunstycke 800–1000 L. Obs! Munstycket 
anpassas till maskinens storlek.

6.110-008.0  Rörrensslang 20m
5.763-015.0  Rörrensmunstycke 1-fas maskin  
5.763-016.0  Rörrensmunstycke 3-fas maskin

Rengöringsmedel för din högtrycks-
maskin med proffsiga fördelar

Det finns flera fördelar med att använda Kärchers 
professionella rengörings- och skötselmedel. De 
rengör snabbt, mer effektivt med mindre energiför-
brukning och mindre vattenföroreningar från mineral- 
oljerester. Fler proffsiga fördelar och rätt rengörings- 
medel till din maskin hittar du på vår hemsida.
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EN NY GENERATION 
GROVDAMMSUGARE FÖR  
VÅTT OCH TORRT

 ■ Förbättrat filterrengöringssystem gör 
det möjligt att suga upp större 
mängder smuts utan avbrott.

 ■ Enkel hantering tack vare sugslangens 
placering högst upp.

 ■ förvara verktygslådan på maskinen.
 ■ Flexibelt fäste för sugslang och ström-

kabel.
 ■ HEPA 13-filter renar luften upp till 

99,95%. Modell NT, AP och NT Tact.

GROVDAMM- 
SUGARE
Dammsugning med Kärcher. Våra lätthanterliga grov-
dammsugare för vått och torrt, torrdammsugare samt 
matt- och textilvårdsmaskiner är optimala lösningar 
för industri, handel, bilhallar, städfirmor, leverantörer 
av underhållstjänster och liknande. Maskinerna ger 
mycket goda rengöringsresultat. De är utrustade med 
innovativ filterteknik och är mycket hållbara.
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NT 30/1 Tact Te L
Våt- och torrdammsugare
1.148-201.0
1.148-211.0 (med eluttag)

Hantverkarnas favorit! Levereras med eluttag 
(automatisk strömbrytare) och Tact filter- 
rengöring för avbrottsfritt arbete.

 " Luftmängd 74 l/s

 " Vakuum 254 bar

 " Behållare 30 L

 " Max. effekt 1380 W

6.904-360.0

2.889-154.0 (5pc)

NT 22/1 AP TE L
Våt- och torrdammsugare
1.378-610.0

NT 22/1 Ap har eluttag för elverktyg, mycket hög 
sugeffekt och halv-automatisk filterrengöring. En 
kompakt och lätt byggdammsugare i instegsklas-
sen som är perfekt för hantverkare.

 " Luftmängd 71 l/s

 " Vakuum 255 bar

 " Behållare 22 L

 " Max. effekt 1350 W

2.889-219.0

2.889-217.0 (5pc)

KVARTSDAMM TRÄDAMM MINDRE FARLIGT STOFT

NT 30/1 Ap Te L
Våt- och torrdammsugare
1.148-221.0 
1.148-231.0 (med eluttag)

Ny våt- och torrdammsugare med 
halvautomatisk filterrengöring och 
uttag för elverktyg. 

 " Luftmängd 74 l/s

 " Vakuum 254 bar

 " Behållare 30 L

 " Max. effekt 1380 W

6.904-360.0

2.889-154.0 (5pc)

NT 50/1 TACT Te L
Våt- och torrdammsugare
1.148-411.0

NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa 
innefattar bl.a. justerbart körhandtag, 
tömningsslang och integrerat eluttag.

 " Luftmängd 74 l/s

 " Vakuum 254 bar

 " Behållare 50 L

 " Max. effekt 1380 W

6.904-360.0

2.889-155.0 (5pc)

SKYDDA DIG OCH DINA KOLLEGOR

DAMMKLASS HYGIENISKT GRÄNSVÄRDE  
mg/m3 och filtreringsgrad

ANVÄNDNINGSOMRÅDE KOMMENTAR

> 1 Rengöring av avfall, jord, grus, sten och lera. Upp till 1 % av allt damm som sugs in blåses ut till din  
andningsluft utan bättre filterklass.

>= 0,1
och filtreringsgrad 99,5 %  

(utan H13)

Vid rivning, sågning, skärande bearbetning, slipning och 
borrning i t.ex. trä, plast, sten gips och eldfast material. 
Om kvartsdamm förekommer måste H13-filter användas 
i stället för M-filter.

För damm från hårda träslag eller tryckimpregnerat trä-
virke gäller gränsvärdet 0,5 mg/ m3 under en arbetsdag. 
Vid uppsugning av kiseldamm ska filtret överensstämma 
med klassen H13 enligt EN 1822.

< 0,1
och filtreringsgrad 99,995 %

Miljö med potentiell, direkt exponering för farligt 
damm, t.ex. cancer- eller allergiframkallande damm.

Exempelvis damm som innehåller sexvärt krom, bly, 
platinum, kadmium eller kvicksilver.  

Byggnadsarbetare utsätts ofta för olika typer av damm på arbetsplatsen. Byggdamm kan orsaka KOL, silikos, cancer och allergier. I synnerhet exponer-
ing för kvartsdamm bidrar i hög grad till sådana tillstånd. Kvarts finns i både sten, granit, betong, murverk, gips och murbruk. Din arbetsplats är unik 
och nivåerna av kvartsdamm kan variera. Mot bakgrund av detta kan Kärcher endast rekommendera passande säkerhetsdammsugare. 

NT 611 K
Våt- och torrdammsugare
1.146-209.0

För vått och torrt med utkastarpump för 
kontinuerlig våtsugning. Levereras med 
våtfilter men kan utrustas med Eco-filter-
system som möjliggör övergång för  
våt- och torrsugning utan filterbyten

 " Luftmängd 57 l/s 

 " Vakuum 235 mbar

 " Behållare 55 L

 " Max. effekt 2350 W

NT 75/2 Tact2 Me Te

1.667-289.0

 " Luftmängd 2 x 74 l/s 

 " Vakuum 254 mbar

 " Behållare 75 L

 " Max. effekt 2760 W

6.907-277.0

6.904-285.0 (5pc.)

Våt- och torrdammsugare

Utrustad med 75 l behållare, två motorer, 
halvautomatisk filterrengöring och planfilter. 
Mer än 1000 kg findamm i kategori A kan 
sugas upp innan filtret behöver bytas.

NT 30/1 TACT Te (Säkerhetsklassad)

1.148-235.0 (M-klassad)
1.148-237.0 (H-klassad)

 " Luftmängd 74 l/s 

 " Vakuum 254 mbar

 " Behållare 30 L

 " Max. effekt 1380 W

6.904-360.0 (M-klass)

6.907-671.0 (H-klass)

2.889-183.0 (M-klass) 5pc.
2.889-184.0 (H-klass) 5pc.

Våt- och torrdammsugare

Avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt in-
andningsbart damm i dammklass M eller H som 
ofta uppstår på ex. byggarbetsplatser.  
Kompakt grovdammsugare för vått och torrt  
med en behållare på 30 liter.

GROVDAMMSUGARE

 " Luftmängd 74 l/s 

 " Vakuum 254 mbar

 " Behållare 50 L

 " Max. effekt 1380 W

6.904-360.0 (M-klass)

6.907-671.0 (H-klass)

2.889-183.0 (M-klass) 5pc.
2.889-184.0 (H-klass) 5pc.

NT 50/1 TACT Te (Säkerhetsklassad)

1.148-435.0 (M-klassad)
1.148-437.0 (H-klassad)

Våt- och torrdammsugare

Utvecklad för mycket stora mängder 
farligt damm i dammklass M eller H. 
Behållare på 50 liter och reglerbart 
skjuthandtag. Skydda dig själv och 
dina arbetskollegor med en säkerhets-
klassad grovdammsugare!

NT 65/2 Ap
Våt- och torrdammsugare
1.667-291.0 
1.667-286.0 (Tact2-modell)

NT 65/2 är en högpresterande, dubbel- 
motorig, professionell dammsugare för  
vått och torrt. Välj mellan halv- eller  
helautomatisk filterrengöring (Tact).

 " Luftmängd 2 x 74 l/s

 " Vakuum 254 bar

 " Behållare 65 L

 " Max. effekt 1380 W

6.907-277.0 (Tact-modell)

6.904-283.0 (Ap-modell)

6.904-285.0 (5pc.)

      WWW.KARCHER.SE/DAMMHANTERING
BATTERI- 

PRODUKTER  
FÖR PROFFS!

NYHET
SID 56
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DAMMSUGARE

T 15/1 Hepa

1.355-250.0

Dammsugare

Effektiv och tystgående (59 dB(A). Ergonomisk 
utformning med exempelvis integrerad slang-, 
elkabel- och tillbehörs-förvaring. Stor räckvidd 
och stora hjul som gör den enkel att förflytta.

EB 30/1 Li-Ion

1.545-126.0

Batteridriven sopborste

Den batteridrivna sopborsten som snabbt 
plockar upp smuts och damm. Den är tyst-
gående (56 dB/A) och är därför lämplig att 
använda i entréer, hissar och kontor.

 " Arbetsbredd 300 mm 

 " Behållare 1 L

 " Luftflöde 53 l/s 

 " Vakuum 240 mbar

 " Behållare 15 L

 " Gul Highflex-sladd 15 m

T 15/1

T 10/1 Adv

1.355-251.0

1.527-156.0

Dammsugare

Dammsugare

Toppmodellen i Kärchers dammsugarprogram. Mycket tystgå-
ende maskin som uppfyller högt ställda krav från städfirmor, 
hotell, butiker med mera. Levereras med HEPA-filter.

Med den nya T 10/1 Advanced utökar vi med en 
maskin gjord speciellt för professionella kunder. Den 
innehåller en sladd på 12 m, integrerad sladdförvaring 
och extra stark filter för dammsugning utan filterpåse.

 " Luftflöde 46 l/s 

 " Vakuum 185 mbar

 " Behållare 15 L

 " Gul Highflex-sladd 15 m

 " Luftflöde 53 l/s 

 " Vakuum 240 mbar

 " Behållare 10 L

 " Gul Highflex-sladd 12 m

T 12/1 Hepa

1.355-149.0

Dammsugare

Tystgående dammsugare. Praktisk fotbrytare för 
enkel hantering. Utrustad med två bakhjul och två 
länkhjul fram för maximal manövreringsförmåga.  
En robust sugare i mellanklassen

 " Luftflöde 53 l/s 

 " Vakuum 240 mbar

 " Behållare 12 L

 " Gul Highflex-sladd 12 m

T 11/1 Classic Hepa

1.527-199.0

Dammsugare

Hygienisk och ekonomisk: Dammsu-
garen T 11/1 Classic HEPA imponerar 
med hög sugförmåga, HEPA 14-filter, 
låg vikt och ett utmärkt pris/ 
prestandaförhållande.

 " Luftflöde 28,5 l/s 

 " Vakuum 235 mbar

 " Behållare 11 L

 " Gul Highflex-sladd 7,5 m

DAMMSUG SOM  
ETT PROFFS
Dessa mångsidiga och tysta dammsugare med har  
stor ytkapacitet och är lämpliga för en mängd olika 
golvbeläggningar. Hållbara fleecefilter säkerställer 
konstant hög sugeffekt.

På kärcher.se hittar du fler lösningar...

 Dammsugare

 Borstvalsdammsugare

 Batteridrivna dammsugare

 Uppladdningsbar sopare

CV 38/2 Adv
Borstvalsdammsugare
1.033-336.0

Upprättstående borstvalsdammsugare med dubbla motorer och 
stor arbetsbredd. Perfekt för snabb och effektiv rengöring av 
stora ytor på kontor och hotell samt i butiker och restauranger. 

 " Luftflöde 48 l/s 

 " Vakuum 250 mbar

 " Behållare 5,5 L

 " Gul kabel 12 m 
 

Fleecefilterpåsar (10-pack) 6.904-305.0

Gul kabel  
för extra  
säkerhet

Fleecefilterpåsar (10-pack) 
6.907-017.0

Frånluftsfilter (3-pack) 
6.414-802.0

Motorskyddsfilter (5-pack) 
6.414-611.0

HEPA-filter H13 
6.414-080.0

Fleecefilterpåsar (10-pack) 
6.904-315.0

Filterkit Hepa H14  
2.889-294.0

Motorskyddsfilter  
(3-pack) 
2.889-119.0

Fleecefilterpåsar (10-pack) 
6.907-017.0

Frånluftsfilter (3-pack) 
6.414-765.0

Motorskyddsfilter (5-pack) 
6.414-611.0

HEPA-filter H13 
6.414-080.0

Fleecefilterpåsar (10-pack) 
6.904-315.0

Frånluftsfilter (3-pack) 
6.414-802.0

Motorskyddsfilter (5-pack) 
6.414-611.0

HEPA-filter H13 
6.414-080.0

Fleecefilterpåsar (10-pack) 
6.904-084.0

HEPA-filter H14 
2.889-293.0
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FloorPro Cleaner CA 50 C 
eco!perform Swan, 5l

6.296-093.0 | 5 L

För manuell rengöring och 
maskinrengöring av hårda och 
flexibla golv, samt för högglan-
siga ytor och möbler. Svanen-
märkt.

CarpetPro Cleaner iCapsol 
RM 768

Kraftfullt torrt skum för underhålls-
rengöring som kapslas in smutsen i 
skummet. Skummet dammsugs upp 
och mattorna kan beträdas igen efter 
rengöringen.

6.295-562.0 | 10 L 
6.295-850.0 | Tabl.16 st.

CarpetPro Universal 
Stain Remover RM 769

Universalt fläckborttagnings-
medel. Tar effektivt bort olja, 
skokräm, tuggummi, tusch- 
märken, graffiti m.m.

6.295-490.0 | 0,5 L

 

CarpetPro RM 760, pulver

Effektivt djuprengöringsmedel för 
textilier, golvbeläggningar och möbel- 
klädslar. Löser upp tung olja, fett och 
liknande. Ingen sköljning krävs.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.291-388.0 | 10 kg
 

BRC 40/22 C
Textilvårdsmaskin
1.008-062.0

En kombinerad textilvårdsmaskin lämplig 
för både vanlig sprayextraktion och städ-
ning mellan varven. Ekonomisk använd-
ning på områden från 250 till 1 000 m².

 " Ytkapacitet 500 m2/t

 " Luftmängd 47 dm3/s

 " Behållare 22+19 L

 " Vikt 65 kg

Puzzi 30/4
Textilvårdsmaskin
1.101-120.0

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

 " 3 l/min = 4 bar

 " Smutsvattentank 15 L

 " Renvattentank 30 L

 " Kapacitet 60–75 m2/t

Puzzi 8/1
Textilvårdsmaskin
1.100-225.0

Lätthanterlig textilvårdsmaskin för  
rengöring av mindre ytor som t.ex.  
bilsäten och soffor samt för fläck- 
borttagning på mattor och möbler.  
Med handmunstycke.

 " 1 l/min = 1 bar

 " Smutsvattentank 7 L

 " Renvattentank 8 L

 " Kapacitet 18 m2/tim

Puzzi 10/1
Textilvårdsmaskin
1.100-130.0

Inbyggt matt- och möbelmunstycke. 
Denna maskin är perfekt för rengöring 
av små och medelstora textilytor. Lika 
lämplig för professionell som privat 
renhållning.

 " 1 l/min = 1 bar

 " Smutsvattentank 9 L

 " Renvattentank 10 L

 " Kapacitet 20–25 m2/t

7,7 
pH

TEXTILVÅRDS-
MASKINER
Kraftfulla och praktiska textilvårdsmaskiner som 
rengör alla textilytor på golv, möbler, kontorsstolar 
och passagerarstolar. Smutsen löses upp och 
avlägsnas i ett och samma arbetsmoment. Kraft-
fulla sugturbiner garanterar en oslagbart låg kvar-
varande fukthalt.

Köp till fogmunstycke för textilier  4.130-010.0

FÖNSTERTVÄTTTEXTILVÅRD

WVP 10 Adv

1.633-560.0

Fönstertvätt

Det spelar ingen roll om du väljer att använda den professionella batteri-
drivna fönstertvätten för att rengöra kakel, speglar, vitrinskåp, bänkar eller 
andra släta ytor. Du rengör utan ränder i alla positioner, även om du behöver 
rengöra över huvudhöjd. Detta säkerställs bland annat av höghastighets-
motorn. Fönstertvätten är inte bara batteridriven, lätt och robust, den 
imponerar även med smarta detaljer, exempelvis den 200 mm stora smuts-
vattentanken som går snabbt och enkelt att tömma och är lätt att rengöra i 
diskmaskinen. Den har även en manuellt justerbar distansbricka för perfekt 
resultat ända fram till kanterna. Levereras tillsammans med ett batteri (30 
min drifttid), rengöringsmedel, en snabbladdare, en sprayflaska och en 
mikrofiberduk.

 " Arbetsbredd 280 mm 

 " Volym 200 ml

 " Drifttid 35 min



38 39PROFESSIONELLA RENGÖRINGSLÖSNINGAR 2021 | WWW.KARCHER.SE BILDERNA I KATALOGEN KAN VISA MASKINER SOM ÄR EXTRAUTRUSTADE

WPD 50 WS

1.024-405.0

Vattenautomat. Färskt vatten för alla tillfällen.

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

 " Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilter.

VATTENSTATIONLUFTRENARE

AF 100

1.024-810.0

Luftrenare

För optimal luftkvalitet i rum upp till 100 m²: Den mobila luftrenaren AF 100 har en 
lasersensor, automatiskt läge och flera filtertyper för olika användningsområden.

 " Ljudtrycksnivå max 48 dB(A)

 " Upp till 100 m²

 " Luftgenomströmning 750 m³/h 

Fem filterinsatser för olika 
användningsområden.

Kompakt konstruktion.Kompakt konstruktion som 
är lätt att flytta.

Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter 
med aktivt kolfilter och 
ultrafilter.

Kraftig motor för rum upp till 
100 m².

Överkomlig glädje.
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94% AV SMUTSEN KOMMER 
IN GENOM DÖRREN

*

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

SOPMASKINER

Genom att hålla rent utvändigt runt ingången dras mindre 

smuts mot ingången, vilket i sin tur minskar smuts-

mängden som kommer in i byggnaden. Kärchers sop-

maskiner finns i alla storlekar. Med rätt modell och 

lämplig borste har du alltid maximal kapacitet oavsett 

väder och årstid. Det första steget mot en ren ingång är 

att placera ut ett galler eller en gummimatta.

I denna zon placeras en kombinationsmatta. Denna 

matta avlägsnar de finaste partiklarna och absorberar 

fukt i vått väder. Mattan måste underhållas genom 

regelbunden dammsugning. För torr smuts kan en vanlig 

professionell dammsugare användas, men för uppsug-

ning av fukt eller grov smuts bör en grovdammsugare 

för vått och torrt användas.

Sista steget vid ingången är en dörrmatta som avlägsnar 

den fina smutsen från skorna i torrt väder och fukt från 

skorna i vått väder. De här mattorna har avgörande 

betydelse för en ren och fräsch innemiljö utan smuts och 

damm. Tack vare god sugförmåga drar de snabbt till sig 

fukt och smuts. Men för att denna egenskap ska behållas 

måste mattorna regelbundet rengöras. För detta ändamål 

är en matt- och textilvårdsmaskin idealisk.

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

ZON 1
Utomhus

ZON 2
Entré

ZON 3
Inomhus

      WWW.KARCHER.SE/ZON123

KM 105/180 R Bp Pack Classic
Åkbar sopsugmaskin

1.186-051.0

Kompakt och robust industrisopare. Med helt hydrauliska mo-
torer och hög mångsidighet. Enkel att använda och underhålla. 
Batteridriven.

 " Arbetsbredd 780 mm  (1300 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 180 l

 " Kapacitet 6300 m2/tim

KM 120/250 R Bp Pack Classic
Åkbar sopsugmaskin

1.186-003.0

Industriell sopmaskin med hög ytkapacitet för utsläppsfria 
tillämpningar i bullerkänsliga områden. Enkel att använda och 
underhålla. Batteridriven.

 " Arbetsbredd 900 mm  (1500 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 250 l

 " Kapacitet 7200 m2/tim

Robust konstruktion av maskinen för säkert arbete  
Gör användning i extrema yttre förhållanden möjlig. 
Leder till längre livslängd för komponenter och 
maskin. Blinkande ljussignal som standard ökar 
säkerheten för användare och omgivning. 

Robust konstruktion av maskinen för säkert arbete  
Gör användning i extrema yttre förhållanden möjlig. 
Leder till längre livslängd för komponenter och 
maskin. Blinkande ljussignal som standard ökar 
säkerheten för användare och omgivning. 

Påsfilter med stor area och vibrationsmotor  
Filtret garanterar med sin stora area dammfritt 
arbete. Effektiv filterrengöring genom en 
vibrationsmotor. Lämplig för särskilt stora 
dammängder. 

Enkel att använda, underhålla och ge service  
Enkel teknik med beprövade komponenter. Enkel 
åtkomst till motorutrymmet gör snabb och enkel 
service och underhåll möjlig. Huvudborstvals och 
påsfilter kan bytas utan verktyg. 

Enkel att använda, underhålla och ge service  
Enkel teknik med beprövade komponenter. Enkel 
åtkomst till motorutrymmet gör snabb och enkel 
service och underhåll möjlig. Huvudborstvals och 
påsfilter kan bytas utan verktyg. 

Frontsopsteknik  
Garanterar goda rengöringsresultat även vid 
finkornigt avfall. Problemfri upptagning av grovt 
avfall. 
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SOPMASKINER

KM 70/20 C
Manuell sopmaskin
1.517-106.0 (en sidoborste) 
1.517-107.0 (två sidoborstar)

Praktisk, manuell sopmaskin med arbets-
bredd upp till 920 mm (2 sidoborstar). 
Huvudsopvalsen drivs av båda hjulen och 
roterar oavsett vilket håll du svänger åt. 
Perfekt för mindre ytor i butiker, lager och 
liknande.

KM 70/30 C Bp Pack Adv
Batteridriven sopmaskin
1.517-213.0

Batteridriven sopmaskin som sopar lika 
bra i vänstersväng som högersväng. Med 
sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresis-
tent universalborst ger bra resultat på 
alla slags ytor. Finfilter i fleece, robust 
plastkåpa, enkel justerbar huvudborste 
och infällbar sidoborste.

 " Arbetsbredd 700 mm

 " Behållare 42 l

 " Kapacitet 2800 m2/tim

KM 75/40 W BP PACK
Självgående sopsugmaskin
1.049-207.0

En kompakt och extremt lättmanövrerad 
sopsugmaskin för små till medelstora ytor. 
Översopningsprincipen ser till att sopbe-
hållarens hela kapacitet utnyttjas. Utrustad 
med infällbar sidoborste.

KM 85/50 R Bp
Åkbar sopmaskin
1.351-127.0

Med batteri och laddare som standardutrustning imponerar den 
rörliga 85/50 R åkbar sopmaskin med sin höga ytkapacitet. Denna 
kompakta ingångsmodell är lätt att använda.

 " Arbetsbredd 615 mm  (1085 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 50 l

 " Kapacitet 5100 m2/tim

KM 90/60 R Bp Advanced
Åkbar sopsugmaskin
1.047-302.0

Åkbar sopsugmaskin med DC motor, för effektiv och näst intill 
dammfri uppsopning av inomhusytor från 1500 kvm. och 
uppåt. Med underhållsfria batterier och integrerad laddare. 
Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. 
Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application Sys-
tem) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga 
symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Be-
händig mobil sopbehållare. Effektiv automatisk filterrengöring.

 " Arbetsbredd 615 mm (1150 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 60 l

 " Kapacitet 5400 m2/tim

Tact: Helautomatisk, kontinuerlig filterrengöring  
Högeffektiv filterrengöring för kontinuerlig  
dammfri drift. Kompakt filterstorlek med lång  
livslängd. Lättåtkomligt filter.

Smart behållarkoncept
2 tankar för enkel borttagning och säker tömning av  
avfall. Avfallsbehållare utan grova kanter gör det  
möjligt med tömning utan att lämna kvar rester. Trissor  
på avfallsbehållaren förenklar hantering vid tömning.

 " Arb.bredd 700 mm (1 borste)

 " Arb.bredd 920 mm (2 borstar)

 " Behållare 42 l

 " Kapacitet 2800 m2/tim

KM 105/100 R Bp Pack+KSSB KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Åkbar sopsugmaskin Gå-bakom sopsugmaskin

0.300-207.0 1.351-119.0

Åkbar sopsugmaskin med Tact filterrengöringssystem, unik böjd 
sidoborste, automatisk justering av huvudsopvalsen för slitage 
via Teach-systemet och ett nytt sopkoncept.

Gå-bakom sopmaskinen KM 85/50 W Bp Pack har en hög 
avverkningsgrad och är utrustad med batteri samt laddare 
som standard. Den kommer med ett flytande huvudborste 
samt ett stort planfilter.

 " Arbetsbredd 640 mm  (1450 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 100 l

 " Kapacitet 6300 m2/tim

KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet +KSSB  KM 105/110 R Bp Pack+KSSB
Åkbar sopsugmaskin Åkbar sopsugmaskin

0.300-236.0 0.300-208.0

Enkelt anpassningsbar åkbar sopsugmaskin med elektrisk 
drivning, Tact-filterrengöring, tillval av sopande bågformad 
sidoborste och Teach-system för slitagejustering av huvud-
sopvalsen.

Åkbar sopsugmaskin med Tact filterrengöringssystem, unik 
böjd sidoborste, automatisk justering av huvudsopvalsen för 
slitage via Teach-systemet och ett nytt sopkoncept.

 " Arbetsbredd 880 mm  (1700 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 130 l

 " Kapacitet 10000 m2/tim

 " Arbetsbredd 640 mm  (1450 mm med 2 sidoborstar)

 " Behållare 110 l

 " Kapacitet 6300 m2/tim

 " Arb.bredd 850 mm (1 borste)

 " Arb.bredd 1050 mm (2 borstar)

 " Behållare 50 l

 " Kapacitet 3825 m2/tim

 " Arbetsbredd 750 mm

 " Behållare 40 l

 " Kpc. 2375 m2/tim
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SKURMASKINER

BD 30/4 C Bp Pack
Gå-bakom kombiskurmaskin
1.783-230.0

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

 " Arbetsbredd 280 mm

 " Behållare 4+4

 " Driftstid 60 min

 " Vikt 20 kg

BR 30/4 C Adv
Gå-bakom kombiskurmaskin
1.783-213.0

Ett innovativt alternativ till hink och 
mopp som är perfekt för ytor från  
20 m² och uppåt. BR 30/4 C Adv  
levereras med sugslang och sugmun- 
stycke som gör att du kommer åt på 
extra svåråtkomliga ställen.

 " Arbetsbredd 300 mm

 " Behållare 4+4

 " Kapacitet 200 m2/t

 " Inkl. sugslang för svåråtkomliga ställen.

BR 35/12 C Bp Pack

BD 38/12 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-467.0

1.783-430.0

Extremt flexibel kombimaskin som skurar 
och suger upp i båda riktningar. Li-Ion 
batteriteknik som ger 3 ggr. längre livstid än 
standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att 
förflytta den enkelt. Bibehållet högt 
skurtryck, trots den låga vikten. Lämplig för 
butiker, restauranger, bensinstationer etc.

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

 " Arbetsbredd 350 mm

 " Behållare 12+12

 " Kapacitet 1400 m2/t

 " Litium-ion batteri

BR 45/22 C
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-460.0

Komplett utrustad batteridriven kombiskurmaskin  
med borstvalsteknik och KART teknologi för  
maximal rörlighet och flexibilitet.

BR 40/10 C Adv
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-311.0

BR 40/10 är den mest ergonomiska maskinen 
i sin klass. Den är kompakt och samtidigt 
kraftfull, med en arbetsbredd på 400 mm och 
en tankvolym på 10 l. Utrustad med extra 
transporthjul och justering av borstarnas 
arbetstryck.

 " Arbetsbredd, borste 450 mm

 " Behållare 22+22 l

 " Driftstid 2 timmar

 " Vikt 51,5 kg

 " Kapacitet 1800 m2/t

 " Arbetsbredd, borste 400 mm

 " Behållare 10+10 l

 " Vikt 30 kg

 " Kapacitet 400 m2/t

 " Arbetsbredd 380 mm

 " Behållare 12+12

 " Kapacitet 1520 m2/t

 " Litium-ion batteri

Borsthuvud 
roterbart med  

+/- 200°

Rondellhållare 
6.670-129.0

Rondellhållare 
6.907-150.0

Suglist 
4.037-94.0

Mikrofiberborste 
4.037-93.0

Mikrofiberborste 
4.037-066.0

ETT KOMPLETT SORTIMENT 
FÖR RENGÖRING AV  
HÅRDA YTOR
Kärchers kombiskurmaskiner är idealiska för grundrengöring, underhåll och polering av hårda och elastiska golv. 
Kärchers produktsortiment uppfyller många specifika krav, som att rengöra nära kanter eller effektivt rengöra  
stora ytor.

FloorPro Deep Cleaner RM 69
För rengöring av industrigolv, bil-hallar, köpcentra etc. 
Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och 
mineralfläckar. Enkel olje-/vatten-separering i oljeavskiljarene 
(ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.
 
6.295-582.0 (2,5 L)
6.295-120.0 (10 L)

Rengöringsmedel med proffsiga fördelar

Det finns flera fördelar med att använda Kärchers professionella 
rengörings- och skötselmedel. De rengör snabbt, mer effektivt 
med mindre energiförbrukning och mindre vattenföroreningar 
från mineraloljerester. Fler proffsiga fördelar och rätt 
rengöringsmedel till din maskin hittar du på vår hemsida.

NU ÄVEN SOM  
BATTERIVERSION  

FÖR PROFFS!

NYHET
SID 56
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SKURMASKINER

BD 43/25 C Bp
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.515-403.0

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

 " Rondellhållare: 4.762-533.0

 " Suglist: 6.273-023.0

 " Arbetsbredd, borste 430 mm

 " Max. kapacitet 1720 m2/t

 " Behållare 25+25 l

 " 2-tanksystem

B 40 W Dose Fleet 105Ah R55 Rins Auto BD 50/50 C Bp Pack ClassicB40C R45
Gå-bakom kombiskurmaskin Gå-bakom kombiskurmaskinGå-bakom kombiskurmaskin

0.300-255.0 (Vals) 
0.300-256.0 (Plandisk)

1.127-006.00.300-374.0

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridriven kombi- 
skurmaskin med individuella användarinställningar. 40 L tank.  
Arbetskapacitet 1100 m2/h. Plandisk eller valsskurhuvud.

En prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen batteri-
drivna kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapa-
citet på upp till 2000 m²/h.

Batteridriven modell utrustad för de grundläggande 
behoven med drivning genom borstarna. Individuella 
användarinställningar. Valsteknik på skurhuvud. Enkel 
vattenpåfyllning via autofill-tekniken.

 " Arbetsbredd disk 510 mm

 " Arbetsbredd borste 550 mm

 " Max. kapacitet 2750 m2/h

 " Behållare 40+40 l

 " Batteridriven

 " Arbetsbredd borste 510 mm

 " Max. kapacitet 2040 m2/h

 " Behållare 50+50 l

BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.127-032.0

 " Batteridriven

 " Arbetsbredd borste 705 mm

 " Max. kapacitet 3550 m2/h

 " Behållare 75+75 l

 " Batteridriven

 " Arbetsbredd borste 450 mm

 " Max. kapacitet XXX m2/h

 " Behållare 40+40 l

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information

Maskinens utrustnings- 
alternativ, förbruknings- 
artiklar och rengörings- 
medel hittar du på 
www.karcher.se

Sugskrapa 900mm 
4.777-479.0

En kraftfull kombiskurmaskin med hög kapacitet och 
pålitlighet. Med sin långa drifttid, drivning på hjulen  
och stora tankar kombinerar den bekvämlighet med 
prestanda på ett prisvärt sätt.
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B 95 RS
Stå-på kombiskurmaskin

0.300-265.0

Batteridrivna B 95 RS har en mycket liten svängradie. Perfekt i svåråtkom-
liga områden ex. i varuhus. Den kombinerar hastigheten från en åkbar 
skurmaskin med manövreringsförmågan från en gå-bakom maskin. Den 
finns i två arbetsbredder, 65 cm eller 75 cm och två alternativa borsthuvu-
den, borstvals eller planborste (beställes separat). Viktiga komponenter 
såsom suglister, borstar och gummilister byts snabbt och enkelt utan verk-
tyg. Utrustad med många arbetsbesparande funktioner ex. automatisk 
höjning och sänkning av borsthuvud, det innovativa nyckelsystemet KIK, 
dosering av rengöringsmedel - Dose, och autofill för effektiv påfyllning av 
renvatten i 95 liters tanken.

 " Arbetsbredd, borste 650 mm

 " Arbetsbredd, sug 940 mm

 " Max. kapacitet 2600 m2/t

 " Behållare 95+95 l

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information

Maskinens utrustningsalternativ, 
förbrukningsartiklar och rengörings- 
medel hittar du på www.karcher.se

SKURMASKINER

Sugskrapa 850mm 
4.777-410.0

Skurhuvud R65 
2.763-004.0

B 90 R Classic Bp Pack
Åkbar kombiskurmaskin

1.161-307.0

BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic
Åkbar kombiskurmaskin

1.161-073.0

Kärchers micro ride-on skurmaskin BD 50/70 R Classic är med 
sitt stora utbud av tillbehör i kombination med en bra förarup-
plevelse en mångsidig modell för de flesta städobjekt.

 " Arbetsbredd borste 510 mm

 " Arbetsbredd sug 850 mm

 " Max. kapacitet 2805 m2/h

 " Behållare 70+75 l

V-skrapa 1000mm 
4.777-080.0

Skurhuvud R65 
2.763-004.0

Batteridriven åkbar kombiskurmaskin med kompakt konstruktion, hög 
flexibilitet och stora tankvolym, är den ett smidigt och bekvämt 
alternativ till en stor självgående kombiskurmaskin. Tack vare de nya 
skurhuvudena kan maskinen utrustas med arbetsbredd på 550, 650 
och 750 mm. Till denna version inkluderas ett underhållsfritt batteri 
och inbyggd laddare batteri och inbyggd laddare.

 " Arbetsbredd borste 550-750 mm

 " Arbetsbredd sug 850-940 mm

 " Max. kapacitet 4500 m2/h

 " Behållare 90+90 l
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SKURMASKINER

B 250 RB 150 R Bp Pack
Åkbar kombiskurmaskinÅkbar kombiskurmaskin

0.300-293.01.246-033.0 (SB + R85)
1.246-036.0 (D90 + Kärcher Fleet)

B 250 R Bp Dose åkbar kombiskurmaskin har ett borstvalshuvud 
med integrerad sopenhet och en arbetsbredd på 100 cm samt två 
sidoborstar. Maskinen drivs av ett kraftfullt (630 Ah) batteri som 
kräver lite underhåll, och är idealisk för rengöring av ytor på 
4 000–15 000 m². Övriga funktioner innefattar: praktisk Auto-
fill-funktion för effektiv påfyllning av renvattentanken, elektriskt 
justerbart anläggningstryck, automatisk nedsänkning av borsthu-
vud och sugramper, valbara rengöringslägen, 250-literstankar, 
Dose doseringsenhet för rengöringsmedel samt användarvänliga 
färgkodade manöverelement.

Konfigurerbar anordning
Sugramper och särskilda tillbehör som Dose doseringssystem för 
rengöringsmedel, blinkande varningsljus eller arbetsbelysning 
finns som tillval. Maskinen kan anpassas till olika rengöringskrav. 
 
Auto-fill
Automatisk påfyllning av renvattentanken. Anslut renvattenslangen 
och påfyllningen avslutas när tanken är full. Under påfyllningen kan 
andra uppgifter utföras och väntetiden användas för annat.

Easy Operation-läge
Enkel att använda. Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren.

En komplett maskin för krävande miljöer. Den har en hög kapacitet 
och kan enkelt programmeras för att passa i alla tänkbara miljöer 
och golvtyper.  Hanteringen förenklas avsevärt av färgkodningen 
av alla delar man vidrör vid den dagliga hantering samt med EASY 
Operation-reglaget. Alla inställningar regleras på den stora färgskär-
men. För att förbättra skyddet mot felaktig användning finns KIK- 
nyckelsystemet som gör det möjligt att tilldela åtkomsträttigheter. 
Maskinen har inbyggd laddare, fästen för manuella redskap samt 
många fler innovativa fördelar för användaren.

 " Arbetsbredd 1000 mm

 " Teoretisk avverkningsgrad 8000 m2/t

 " Behållare 250 + 250 L

 " Arbetsbredd 850-900mm

 " Teoretisk avverkningsgrad 7000m²

 " Behållare 150 + 150 L

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information

Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar 
och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se

Sugskrapa 1160mm 
4.777-414.0

B 200 R Bp PackB 110 R BpPack
Åkbar kombiskurmaskinÅkbar kombiskurmaskin

1.246-203.0 (R85)
1.246-204.0 (D90 + Kärcher Fleet)

1.161-423.0 (R75 + SSD)
1.161-426.0 (D75 + SSD + Kärcher Fleet)

Kombiskurmaskinen B200R är användarvänlig och lätt att 
använda och underhålla. Den är robust och driftssäker i såväl 
butiksmiljö, offentliga myndigheters lokaler som tillverkande 
industri. Maskinen har inbyggd laddare, fästen för manuella 
redskap samt många fler innovativa fördelar för användaren.

Den pålitliga åkbara kombiskurmaskinen B110R med 170Ah 
batterier, inbyggd laddare, sidoskurdäck och Dose 
kemdoseringssystem. Avverkningsgrad: 4500 m²/timma.

 " Arbetsbredd 850-900mm

 " Teoretisk avverkningsgrad 7000m²

 " Behållare 200 + 200 L

 " Arbetsbredd 750 mm

 " Teoretisk avverkningsgrad 4500 m2/t

 " Behållare 110 + 110 L
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B 300 R I
Åkbar kombiskurmaskin

0.300-282.0

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

 " Arbetsbredd 1045-1755 mm

 " Max. kapacitet 16.550 m2/t

 " Behållare 300 l

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

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

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

SKURMASKINER

Kan levereras med ljuspaket för framförande på 
allmän väg.

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

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

1

2

3

1

2

3

Både  
skurar och 

sopar

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information

Maskinens utrustningsalternativ, förbrukningsartiklar 
och rengöringsmedel hittar du på www.karcher.se
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ÅNGTVÄTTAR

SG 4/4 SGV 6/5 SGV 8/5
Ångtvätt Ångtvätt med sugfunktion Ångtvätt självrengörande  

med sugfunktion1.092-104.0 1.092-000.0

1.092-010.0

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

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

SGV 8/5 är en ångtvätt med sugfunktion 
och självrengöring där du också har 
möjlighet att lägga på rengöringsmedel. 
Kommer med automatisk självrengöring 
och möjlighet att spola inuti maskinen 
efter hand, på så sätt undviks bildande 
av bakterier efter avslutat arbete. Ångan 
från golvmunstycket är under kontinuer-
ligt högt tryck på 8 bar och ger en effek-
tiv och hygienisk rengöring. 

 " Värmeeffekt 2300 W

 " Behållare 4 l

 " Ångtryck 4 bar

 " Vikt 8 kg

 " Värmeeffekt 3000 W

 " Behållare 5 l

 " Ångtryck 6 bar

 " Vikt 45 kg

 " Värmeeffekt 3000 W

 " Behållare 5 l

 " Ångtryck 8 bar

 " Vikt 45 kg

1

2

3

4

5

6

7

FÖRSTKLASSIGA RENGÖRINGSRESULTAT HELT UTAN KEMIKALIER

Hanteras enkelt nästan 
utan upplärning

Tillbehör förvaras
direkt på maskinen

Lättbegriplig manöverpanel

Snabb påfyllning och tömning

Inbyggd smuts-
vattenbehållare

Stora hjul

Självrengörande

HYGIENISK RENT UTAN 
RENGÖRINGSMEDEL
Kärchers ångtvättar och ångtvättar med sugfunktion 
rengör ekonomiskt och hygieniskt – utan kemikalier. 
Det stora tillbehörsprogrammet gör maskinerna 
lämpliga för olika rengöringsuppgifter på hårda golv, 
glas samt kakel och klinkers. Även armaturer och 
textilytor rengörs grundligt.
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FRAMTIDENS  
BATTERI- 
KRAFT FÖR 
PROFFSEN.
Frigör den fulla kraften med en ny innovativ batteriplattform.

57

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

NYHET!
FRAMTIDENS 

BATTERIKRAFT 
FÖR PROFFS
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Biologisk sågkedjeolja
Biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja 
som minskar slitaget på länkarna på 
sågkedjan för den batteridrivna mo-
torsågen. Kan användas i omgiv-
ningstemperaturer ned till −30 °C.

6.990-531.0 | 1 L

Trimmerhuvud för 1,6 mm trimmertråd
Robust och slitstarkt trimmerhuvud (dub-
belsladdhuvud) med 1,6 mm trimmersladd och 
automatisk tippning. Enkel tippning och monte-
ring. För snabba och effektiva gräsklippnings- 
och klipparbeten.

2.042-028.0

Guide rail Chainsaw 40 cm
Passar perfekt till vår kedjesåg CS 400/36 Bp: 
Styrskenan (40 cm) från Oregon imponerar med 
exakt vägledning och robust hållbarhet i tuff, 
daglig drift.

2.042-019.0

Axelrem universell
Ergonomisk och bekvämt universalaxelband. 
För långt, utmattningsfritt arbete med lövblå-
sare, gräsmattstrimmare eller multiverktyg 
från Kärcher.

2.042-016.0

Sågkedja „Oregon“ 40 cm 
Passar till vår kedjesåg CS 400/36 Bp: Sågkedja 
(40 cm) från Oregon. Hållbar och exakt kvalitet, 
låga vibrationer och hög motståndskraft.  
1,3 mm kedjelänkstjocklek, sågkedjedelning 3/8”.

2.042-018.0

Trimmertråd 
Hållbar, slitstark med hög skärprestanda och 
därför även låg ljudnivå vid trimning.

2.042-023.0 | 1,6 mm, 15 m
2.042-024.0 | 2,0 mm, 15 m
2.042-025.0 | 2,0 mm, 50 m
2.042-026.0 | 2,4 mm, 10 m
2.042-027.0 | 2,4 mm, 44 m

Gräsklipparblad 53 cm
Gräsklipparblad av hög kvalitet 
tillverkat av härdat stål till vår 
LM 530/36 Bp-gräsklippare. Med 
53 cm skärbredd och exakt skär-
prestanda för toppklippningsre-
sultat.

2.042-014.0

Sidoutkast kit för  
LM 530/36 Bp gräsklippare
För eftermontering vid behov: 
sidoutkast för LM 530/36 Bp 
gräsklippare. Perfekt för längre 
arbete över stora ytor med långt, 
vilt gräs. Enkel montering,  
hög användarkomfort.

2.042-030.0

CS 400/36 Bp Pack
Motorsåg
1.042-505.0 (inkl batteri)
1.042-504.0

Vår CS 400/36 Bp batteridrivna motorsåg passar 
ergonomiskt i handen med minimala vibrationer och 
absolut inga avgaser. Med sin kraftfulla prestanda 
uppfyller den enkelt kraven för daglig användning.

 " Borstlös motor

 " Kedjehastighet 23 m/s

 " Svärdslängd 400 mm

 " Kedjedelning 3/8”

 " Drivlänkarnas tjocklek 1,3 mm

BCU 260/36 Bp
Trimmer
1.042-503.0

Vår batteridrivna trimmer BCU 260/36 Bp 
tacklar enkelt utmanande klippningsuppgifter 
som avlägsnande av envis, okontrollerad 
vegetation eller tjock undervegetation.  
Det är också bekväm att hantera.

 " Borstlös motor

 " Klippbredd 260 mm

 " Hastighet (Nivå 1/nivå 2)  
 4 600 / 5 600 varv/min

 " Borstkniv 3-tandad, härdat stål

LT 380/36 Bp
Grästrimmer
1.042-502.0

Perfekt för svåråtkomliga platser, 
men också bra för platta områden: 
Vår högpresterande batteridrivna 
gräsmattetrimmer LT 380/36 Bp är 
extremt anpassningsbar och 
bekväm att hantera.

 " Borstlös motor

 " Klippbredd 380 mm

 " Hastighet (Nivå 1/nivå 2)  
 4 600/5 600 v/min

LM 530/36 Bp Pack
Gräsklippare
1.042-501.0 (inkl batteri) 
1.042-500.0

Robust, pålitlig och med toppresultat för skötsel 
av gräsmattor: Den batteridrivna gräsklipparen 
LM 530/36 Bp med underrede i stål. Mycket 
flexibel, låg ljudnivå och noll utsläpp.

 " Borstlös motor 

 " Klippbredd 530 mm

 " Klipphöjd 30 – 110 mm

 " Hastighet 2-5 km/h

 " Gräsuppsamlare 65 l
HT 650/36 Bp
Häcktrimmer
1.042-506.0

Den batteridrivna häcktrimmern HT 650/36 Bp är 
mycket ergonomisk och sitter perfekt i handen, har 
ett vridbart grepp som inte belastar lederna och gör 
imponerande exakta, rena snitt.

 " Borstlös motor

 " Skärlängd 650 mm

 " Tandavstånd 33 mm

 " Vridbart grepp upp till 180°

 " 2 klipphastigheter 2 800/3 200 klipp/min

BATTERIDRIVNA
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LB 930/36 Bp Pack
Lövblås 
1.042-508.0 (inkl batteri)
1.042-507.0

Kraftfull, ekonomisk och miljövänlig: Vår batteridrivna lövblåsare 
LB 930/36 Bp set imponerar i alla avseenden. Det rensar löv, 
skräp och annat avfall med blixtens hastighet. Och det är så tyst 
att du enkelt kan använda den i bullerkänsliga områden som 
bostadsområden, närheten av skolor, sjukhus, eller till och med på 
natten. Dessutom avger den inte heller några skadliga ämnen eller 
andra utsläpp som kan skada miljön, den är mycket bekväm att 
använda och har imponerande låga drift- och underhållskostnader.

 " Borstlös motor

 " Luftflöde 930 m3/h

 " Lufthastighet 60 m/s

 " Blåskraft 14 N

LBB 1060/36 Bp Pack
Lövblås
1.042-510.0 (inkl batteri)
1.042-509.0

Vår batteridrivna, ryggburna lövblås LBB 1060/36 Bp Pack är både 
den kraftfullaste och tystaste maskinen i sin klass. Den fjäderbelast-
ade blåsen är bekväm och ergonomisk att bära på ryggen och skapar 
praktiskt taget inga vibrationer. De gör att du kan arbeta så länge du 
vill utan att tröttna. Tack vare sin höga blåshastighet och genom-
strömning är denna kraftfulla maskin perfekt för snabb rengöring av 
stora områden, inklusive bullerkänsliga platser som bostadsområden 
samt i närheten av skolor, sjukhus och liknande anläggningar.

 " Borstlös motor

 " Luftflöde 1,060 m3/h

 " Lufthastighet 65 m/s

 " Blåskraft 19 N

BATTERIDRIVNA

MT 36 Bp
Multiverktyg
1.042-511.0

Vårt högpresterande batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp är framtagen för att 
hantera ett brett spektrum av uppgifter med olika utbytbara redskap och är utrus-
tad med högkvalitativa komponenter, såsom en kraftfull borstlös motor och axel av 
solitt stål. Maskinen har låg en ljudnivå, noll utsläpp och fungerar mycket smidigt, 
vilket gör arbetet enkelt för användaren, skyddar miljön och avsevärt minskar drift- 
och underhållskostnaderna jämfört med bensindrivna verktyg.

 " Snabbkoppling för enkla verktygsbyten

 " Variabel hastighet för användning i alla situationer

 " Hastighet 7,800/6,800 varv/min

MT CS 250/36
Teleskopskaftmonterad beskärningsmodul
1.042-512.0 

Utbytbart tillbehör till vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp: 
Grensaxen MT CS 250/36 med teleskopskaft, med kompakt design 
för säker och exakt trädvård, även på ställen som är svåråtkomliga 
från marken.

 " Automatisk kedjesmörjning 

 " Elektrisk kedjebroms

 " Sågsvärdlängd 250 mm

 " Kedjehastighet 12 m/s

MT HT 550/36
Häcksaxmodul
1.042-513.0

Utbytbart tillbehör för vårt batteridrivna multiverktyg MT 36 Bp: 
Bekväm häcksax MT HT 550/36 med teleskopskaft för exakta 
resultat vid krävande arbeten på höga häckar eller nära marken.

 " Enkel justering av skärvinkeln mellan 0–180° 

 " Diamantslipat skärblad

 " Tandavstånd 28 mm

 " Skärlängd 550 mm

Styrskena 25 cm
Exakt styrskena (25 cm) från Ore-
gon. Perfekt för vår skaftmonte-
rade beskärare MT CS 250/36. 
Tillförlitlig, robust och hållbar 
kvalitet för tuff, daglig använd-
ning.

2.042-021.0 

MT EXT 100 förlängning
1 m lång, högkvalitativ, robust 
förlängning med rejäl stålaxel och 
snabbkoppling. För att utöka sor-
timentet av gren- och häck-saxar 
med teleskopskaft i kombination 
med multiverktyget.

2.042-031.0

Saw chain „Oregon“ 25 cm
Slitstark sågkedja med låg vibra-
tion (25 cm) från Oregon, kompa-
tibel med Kärchers skaftmontera-
de beskärare MT CS 250/36. 
Sågkedjedelning 3/8”, 1,3 mm 
kedjelänkstjocklek. Hög klippre-
standa och kvalitet.

2.042-020.0

Biologisk sågkedjeolja
Biologiskt nedbrytbar sågkedje- 
olja som minskar slitaget på 
länkarna på sågkedjan för den 
batteridrivna motorsågen.  
Kan användas i omgivnings-
temperaturer ned till −30 °C.

6.990-531.0 | 1 L
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BATTERIDRIVNA

  

 " Borstlös motor 72 V

 " 2 × 36 V/7,5 Ah Battery Power+

 " Arbetstryck 110 bar

 " Drifttid 24 min i eco!efiency-läge / 34 min

 " Vattenvolym 320-400 l/tim

HD 4/11 C Bp Pack
Högtryckstvätt
1.520-925.0 (inkl batteri)
1.520-928.0

HD 4/11 C Battery – den första batteridrivna 
professionella högtryckstvätten. För mobila 
applikationer, som exempelvis kommunalt 
arbete eller landskapsarkitektur. Inkl. 2x 36 V 
litiumjonbatterier.

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 in 
tensiva rengöringsuppgifter.

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

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

Helt fristående 
Rengör överallt med Battery
Power+. Oberoende av strömförsörjning
och till och med helt oberoende tack
vare sugslang och vattentank.

NT 22/1 AP Bp Pack
Grovdammsugare
1.528-120.0 (inkl batteri)
1.528-130.0

Med NT 22/1 Ap Bp L erbjuder vi den första batteridrivna 
våt- och torrdammsugaren för professionella behov. Med 
ett kraftfullt Battery Power+ batteri för maximal sugkraft 
och långa körtider.

 " Luftflöde 57 l/s 

 " Vakuum 152 mbar

 " Behållarkapacitet 22 l 

 " Märkeffekt 500 W

BV 5/1 Bp Pack
Ryggdammsugare
1.394-250.0 (inkl batteri)
1.394-255.0

Ryggdammsugaren BV 
5/1 Bp är väldigt kraftfull 
tack vare Kärchers Batte-
ry Power+ batteri. Per-
fekt för rengöring i trån-
ga utrymmen med 
bibehållen ergonomi och 
med en bekväm bärsele.

 " Luftflöde 40 l/s 

 " Vakuum 220 mbar

 " Containerkapacitet 5 l 

 " Märkeffekt 500 W

Motorskyddsfilter 
Avtagbar fleece som byts vid kraf-
tig ned-smutsning.

6.414-611.0

Pappersfilterpåsar 10-pack 
Ekonomiska pappersfilterpåsar för 
lägre dammklasser (L).

6.904-403.0

HEPA-filter H13 
Ökar filterkapaciteten och för-
bättrar fläktluften.

6.414-080.0

Huvudfilterkorg 
Nylon, tvättbart.

5.731-632.0
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Förfilter
Effektivt förfilter för användning i vår batteri- 
drivna, handhållna dammsugare HV 1/1 Bp. 
Skyddar patronfiltret tillförlitligt mot grov 
smuts. Mycket enkelt att rengöra.

5.745-094.0

Patronfilter
Patronfilter av papper och plast. Perfekt 
för vår batteridrivna torrdammsugare  
HV 1/1 Bp. Lång livslängd tack vare effek-
tivt förfilter. Enkelt att rengöra och byta.

6.414-034.0

Bärrem
Justerbar, ergonomisk bärrem för användning 
med vår batteridrivna torrdammsugare HV 1/1 
Bp. För högre komfort och säkerhet för använ-
daren under transport.

2.889-268.0

HV 1/1 Bp Cs Pack (18V)
Professionell dammsugare
1.394-261.0 (inkl batteri)
1.394-265.0

Batteridriven handhållen dammsugare 
HV 1/1 Bp Cs: kraftfull, mångsidig, lätt 
och, tack vare tillbehörssatsen med 
bärrem och flexibel sugslang, idealisk 
för installationsarbeten.

 " Luftflöde 33 l/s 

 " Vakuum 47 mbar

 " Behållarkapacitet 0,9 l 

 " Märkeffekt 115 W

HV 1/1 Bp Fs Pack
Dammsugare
1.394-260.0 (inkl batteri)
1.394-262.0

Batteridriven handhållen dammsugare. 
Kraftfull, mångsidig och lätt. Levereras med 
tillbehörssatsen med klädsel, golv- och fog-
munstycken, sugborste och sugslang.

 " Luftflöde 33 l/s 

 " Vakuum 47 mbar

 " Behållarkapacitet 0,9 l 

 " Märkeffekt 115 W

T 9/1 Bp Pack
Professionell dammsugare
1.528-121.0 (inkl batteri)
1.528-133.0

Flexibel samt extremt kraftfull och 
hållbar tack vare kraften i Kärcher 
Battery Power+-batteri: Vår batteri-
drivna torrdammsugare T 9/1 Bp har 
prestanda som tål att jämföras med 
nätdrivna torrdammsugare.

 " Luftflöde 40 l/s 

 " Vakuum 220 mbar

 " Behållarkapacitet 9 l 

 " Märkeffekt 500 W

BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Skurmaskin
1.783-050.0 (inkl batteri)
1.783-054.0

Upp till 20% bättre rengöring och 60% kortare 
torktid än med en manuell mopp. Rengör under 
möbler med bara 7,5cm höjd från golvet och 
kommer ända intill kanter. 5 minuter boost-läge 
för desinficering av golvytor. 60 minuters 
drifttid med det medföljande batteriet och 
möjlighet till 115 minuters drifttid vid val av 
5,0Ah batteristorleken (tillval).

 " Batteridriven

 " Arbetshöjd 75mm

 " Klarar även hår/smulor

 " Behållare 1+0,7 l

BR 30/4 C Bp Pack *EU

1.783-228.0 (inkl batteri)
1.783-234.0

Skurmaskin

Likt manuell rengöring, bara mycket bättre: vår 
batteridrivna kombiskurmaskin är ett verkligt 
alternativ till manuell rengöring av hårda ytor 
upp till 200 m² tack vare dess kompakta form, 
dess låga vikt på 14 kg och dess långlivade 
litiumjonbatteri med 30 minuters drifttid.

 " Batteridriven

 " Arbetsbredd 300 mm

 " Max. kapacitet 200 m2/h

 " Behållare 4+4 l

BATTERIDRIVNA
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Kompatibilitet: alla batterier i Kärchers Batteri-sortiment är utbyt-
bara inom sin spänningsklass utan begränsningar, detta gäller även 
mellan Professional- och Home & Garden-maskiner.

Realtidsteknik: integrerad LC-skärm med intelligent visning av åter-
stående drifttid och laddningstid för att förbättra informationen 
och öka säkerheten.

Automatisk batteriövervakning: skydd mot överbelastning vid ladd-
ning 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 värme-
buffring.

Kraftfulla litiumjonbatterier: jämna prestanda med låg självurladd-
ning 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-status-
display. 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.

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.

KÄRCHER  
BATTERY 
POWER+

Startkit Batteri Power+ 
Kärcher Batteri Power+ startkit för  
alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri  
Power+-batteriplattformen.  
Levereras med två batterier den 
kompatibla 36 V-snabbladdaren.

2.445-071.0 | 36/60 (6A)
2.445-070.0 | 36/75 (7,5A)

Snabbladdare Batteri Power+ 
Kraftfull snabbladdare för Batteri Power+ 18 V eller 36 V litiumjonbatterier. 
Med LED-statusindikator för driftstatus. Enkel väggmontering vid behov.

2.445-044.0 | 18/60
2.445-045.0 | 36/60

Batteri Power+ 36/60
Garanterat långa drifttider för det 
otroligt kraftfulla Power+ 36 V-liti-
umjonbatteriet med kapacitet på 
6,0 Ah. Med innovativ realtidstek-
nik via LCD-display och spännings-
övervakning.

2.042-022.0

Batteri Power+ 18/30
Med Real Time Technology via 
LCD-display: Mycket kraftfullt Bat-
teri Power+ 18 V litiumjonbatteri. 
Lång drifttid tack vare kapacitet på 
3,0 Ah. Med spänningsövervakning 
och kapsling IPX5.

2.445-042.0

Batteri Power+ 36/75
En kapacitet på 7,5 Ah garanterar 
långa drifttider för Power+ 36 V-li-
tiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, 
med realtidsteknik via LCD-skärm 
och överströmsskydd.

2.445-043.0

Universell laddningsenhet  
Batteri Power+ 18-36 V
Med LED-indikator för driftstatus 
som kan ladda alla 18 och 36 V 
Kärcher Batteri Power och Kärcher 
Batteri Power+ litiumjonbatterier. 
Enkel väggmontering vid behov.

2.445-054.0

REAL TIME
TECHNOLOGY

REAL TIME
TECHNOLOGY

REAL TIME
TECHNOLOGY

REAL TIME
TECHNOLOGY

REAL TIME
TECHNOLOGY
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