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Long operating time With 2 battery compart- 
ments our LBB 1060/36 Bp is well-equipped  
for professional use for cleaning larger areas.
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VI SATSAR PÅ  
EN HÅLLBAR  
PLANET.
Från 2021 är Kärchers fabriker runt om i världen klimatneutrala 
och senast 2025 kommer våra högtryckstvättar bestå av upp till 
50% återvunnen plast. Våra spolrör tillverkas av återvunnen 
plast och nylon från airbags och annat material som är kvar  
från tillverkningsprocessen. Vårt sociala engagemang inriktas  
på långsiktiga samarbeten med bland annat SOS Barnbyar och 
One Earth - One Ocean, som arbetar för att minska föroreningar 
som orsakas av plast i haven. Att ta ansvar har alltid varit en del 
av vår företagskultur.

NOLL UTSLÄPP

MINSKA, ÅTERANVÄNDA, ÅTERVINNA

SAMHÄLLSHJÄLTE

 80% 
av våra förpackningar är tillverkade
från återvunnet papper

av förpackningarna
är tillverkade av papper

93% 
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WOW!

UTOMHUS
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Med Kärchers produkter kan du återställa ditt hem till nyskick 
och få tillbaka WOW-känslan hemma. När du vill och så ofta du 
vill. Enkelt, snabbt och noggrant, så du får tid över till annat.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

WOW, SMART 
HÖGTRYCKSTVÄTT!

SMART HÖGTRYCKSTVÄTT
Bluetooth-anslutning mellan högtryckstvätten 
och Smartphone för automatisk överföring av 
rätt tryck till maskinen (gäller Smart-modellerna 
som kan användas både med och utan app).

MÅNSIDIGA TILLBEHÖR
Till alla våra högtryckstvättar har vi anpassade 
tillbehör för just dina rengöringsutmaningar. 

BOOST-LÄGE
+15 extra bar under 30 sekunder för extra effekt.

LÄNGRE SLANG
Smidigare och lättare användning med längre 
högtrycksslang.

DESIGNUPPDATERING
Ny design med infästning för tillbehör som  
förenklar användningen samt extra handtag  
för enklare förflyttning av högtryckstvätten. 

Rengör som ett proffs 
Våra högtryckstvättar med vattenkylda motorer är tillverkade i 
våra klimatneutrala fabriker i Europa.  Rengöringen går smidigt 
med vårt 3-i-1 Multi Jet spolrör med tre olika stråltyper och 
spolhandtag  med LCD-display för enkel styrning av trycket och 
strålbilden. För en effektivare rengöring kan  högtryckstvätten 
användas tillsammans med vår  Home & Garden-app där vi 
hjälper och stöttar  slutkonsumenten i varje steg för att få ett 
bättre resultat samt en roligare rengöringupplevelse.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

DEN FÖRSTA SMARTA  
HÖGTRYCKSTVÄTTEN!

Våra Smart Control högtryckstvättar gör det möjligt att rengöra som 
ett proffs tack vare Bluetooth-anslutningen mellan högtryckstvätten 
och Smartphone. Det är bara att ansluta din högtryckstvätt till 
Kärchers Home & Garden-app för att överföra rätt tryck från appen 
till din högtryckstvätt.
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Extra långt spolhandtag 
(55 cm) 
För att säkerställa en  
hälsosam kroppshållning 
vid arbete. 

Ännu bättre stabilitet 
Tack vare den smarta  
slangstyrningen 
genom maskinen.

Stabil bas och ett 
andra bärhandtag 
Dessa funktioner för-
hindrar att maskinen 
tippar, och gör den 
enkel att lyfta.

Extra flexibel slang 
Utrustad med extra smidig 
och flexibel slang samt slang-
vinda med låg tyngdpunkt.

Ergonomiskt teleskophandtag 
i aluminium 
Enkel att transportera och 
utrymmessnål vid förvaring.

Plug 'n' Clean-system
Gör det enkelt att använda 
Kärchers rengöringsmedel.

Högre placerad strömbrytare
Enkel åtkomst utan att behöva 
böja sig ned till marken.

K5 Premium Smart Control

Ytkapacitet: 40 m2/h

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/h

Motoreffekt: 2100 W

Art.nr: 1.324-670.0

Enkelt att justera trycket
Full Control Plus-spolhandtag 
med reglering av trycket i tre 
olika nivåer.

Kräver inget byte 
av spolrör
3-i-1 Multi Jet med 
tre olika munstycken.
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Briljerar även utan strömanslutning: den batteridrivna högtryckstvätten 
passar för flera användningsområden så som mindre bilar, motorcyklar, 
cyklar, båtar och andra mindre rengöringsuppgifter utomhus. Tack vare en 
batteritid på upp till 14 minuter kan du rengöra utan att vara beroende av 
ett eluttag. 

LÅNGT BORT FRÅN ELUTTAGET.  
NÄRA TILL SMUTSEN.

BATTERIDRIVEN 
HÖGTRYCKSTVÄTT
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K 2 Batteridriven

Tryck: max. 110 bar

Vattenkapacitet: max. 340 l/tim

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: upp till 14 min

Art.nr: 1.117-220.0

Med vatteninsug
Kompatibel med Kärchers sugslang 
– för rengöring utan vattenslang.

Sugslangen SH 5 
Kan anslutas till högtryckstvätten 
och gör det möjligt att suga upp 
vatten från alternativa källor så 
som tunnor och hinkar. Slangen 
är fri från ftalater och PVC och är 
upp till 90% återvinningsbar. 

Spolhandtag med  
analog display
Visar det valda
rengöringsprogrammet.

Sugslang  
för rengöringsmedel
Förser högtryckstvätten 
med rengöringsmedel för 
ännu effektivare rengöring.

Förvaring av spolrör
Vid förvaring kan spolrören
hakas fast på baksidan
av högtryckstvätten.

Praktiskt bärhandtag
Underlättar förflyttning 
och transport.

Utbytbart 36 V Li-Ion-batteri 
Rengör utan eluttag. Med Real 
Time Technology som visar 
återstående batteri tid på 
LCD-displayen.

QuickConnect-anslutning
För enkel anslutning
av högtrycksslangen.

Passande effektsteg
för varje behov
Boost-program för tuff 
smuts, standardprogram för 
olika tillämpningar samt 
längre batteritid, och mix-
programmet för använd-
ning av rengöringsmedel.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Kärchers nya spolhandtag ger dig 
perfekta rengöringsresultat. Välj 
bara rätt munstycke för respektive 
yta på 3-i-1 Multi Jet-spolröret, 
ställ in önskad trycknivå med 
knapparna +/− på spolhandtaget 
så kan man vara säker på att strål-
typen och intensiteten är precis 
rätt. Full kontroll garanteras efter-
som det räcker med en snabb blick 
på den smidiga LCD-displayen för 
att kontrollera inställningarna.  
(Observera att funktionerna kan 
skilja sig mellan de olika model-
lerna.)

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Rengöring utan avbrott: ändra 
enkelt spoltyp genom att vrida 
på 3-i-1 Multi Jet-spolröret. 

 ■ Enkel dosering av rengörings-
medel direkt på spolhandtaget.

 ■ Tydliga symboler gör det enklare 
att ställa in rätt tryck.

 ■ Trycket kan ställas in på  
HARD, MEDIUM, eller SOFT via  
+/- knapparna på spolhandtaget.

 ■ Full kontroll tack vare  
kontinuerlig trycknivåindikering 
på den tydliga LCD-displayen.

ALLT UNDER KONTROLL:  
KÄRCHER SMART CONTROL.
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Trycknivå SOFT 
För lös smuts. För känsliga ytor.

Trycknivå MEDIUM 
För måttlig smuts. För en mängd olika ytor.

Trycknivå HARD 
För envis smuts. För slitstarka ytor.

Boost-läge 
+15 extra bar under 30 sekunder för extra effekt.

1

22

33

34
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TERASSTVÄTT

   Rengör alltid dina trädäck i fibrernas riktning. Detta motverkar att 
fiberna reser sig, brädorna förblir släta och skyddas bättre från 
påverkan utifrån.  
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När vårsolen äntligen kikar fram 
så brukar det även innebära att 
smutsen på uteplatsen syns. 
Sol, regn och snö har lämnat sina 
spår medan alger, mögel, mossa 
och annan smuts förstör ytan. Med 
vår terasstvätt går rengöringen 
snabbt, enkelt och smidigt. För  
att göra rengöringen ännu enklare 
lanserar vi i år en batteridriven 
version av terasstvätten! 

Med sina roterande borstvalsar och 
den integrerade vattenfördelningen 
tar den bort även den mest envisa 
smutsen från trä, komposit och 
sten. Noggrant, jämnt och utan 
ansträngning tack vare utbytbara 
borstar för olika ytor. Terasstvätten 
gör det i ett enda moment då den  
lossade smutsen spolas bort direkt. 
Den är även enkel att använda: 
anslut strömsladden och vatten- 
slangen så är du redo att köra igång.

DAGS ATT RENGÖRA 
ALTANEN?

För mer information 
om terasstvätten: 
www.karcher.se
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PCL 3-18

Batteri: 18-volt   

Borstrotation: 450–550 rpm

Tryck: max. 10 bar

Två roterande borstar för träytor

Art.nr: 1.644-011.0

Manuell vattenreglering 
Vattenvolymen kan justeras beroende 
på graden av smuts.

Jämn rengöring
Den innovativa valstekniken och 
det särskilda borstmaterialet 
garanterar noggrann och utmärkt 
jämn rengöring. Tack vare utbyt-
bara borstvalsar för olika ytor (trä, 
komposit, sten) ges många använd-
ningsmöjligheter.

Borstvalsar
Särskilt framtagna för rengöring  
av träytor.

Utrymmessnål förvaring
Luta den bara mot en ledig vägg så 
är du klar. Se bara till att den står på 
den främre svarta skyddkåpan utan 
att borsten böjs.  
Ännu bättre: använd handtaget för 
att hänga upp den på en krok.

Hög nivå av driftkomfort 
Ergonomisk design för bekvämt 
arbete utan ansträngning.

Integrerad vattenfördelning
Perfekt rengöringsresultat tack 
vare kombinationen av roterande 
borstvalsar och vatten. Smuts los-
sas säkert och spolas sedan bort.

TERASSTVÄTT

NYHET

Uppladdningsbart 
18-V batteri
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PCL 4

Effekt: 600 W

Borstrotation: 600–800 rpm

Tryck: max. 10 bar

Två roterande borstar för träytor

Art.nr: 1.644-000.0

PCL 3-18

Batteri: 18-volt   

Borstrotation: 450–550 rpm

Tryck: max. 10 bar

Två roterande borstar för träytor

Art.nr: 1.644-011.0

Manuell vattenreglering 
Vattenvolymen kan justeras beroende 
på graden av smuts.

Jämn rengöring
Den innovativa valstekniken och 
det särskilda borstmaterialet 
garanterar noggrann och utmärkt 
jämn rengöring. Tack vare utbyt-
bara borstvalsar för olika ytor (trä, 
komposit, sten) ges många använd-
ningsmöjligheter.

Borstvalsar
Särskilt framtagna för rengöring  
av träytor.

Borstvalsar för stenytor 
Tillbehör för rengöring av stenytor. 
Art.nr: 2.644-121.0

Universella borstvalsar 
Tillbehör för rengöring av trä – 
och kompositytor. 
Art.nr: 2.644-226.0

Utrymmessnål förvaring
Luta den bara mot en ledig vägg så 
är du klar. Se bara till att den står på 
den främre svarta skyddkåpan utan 
att borsten böjs.  
Ännu bättre: använd handtaget för 
att hänga upp den på en krok.

Hög nivå av driftkomfort 
Ergonomisk design för bekvämt 
arbete utan ansträngning.

Integrerad vattenfördelning
Perfekt rengöringsresultat tack 
vare kombinationen av roterande 
borstvalsar och vatten. Smuts los-
sas säkert och spolas sedan bort.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

ÖVERSIKT ÖVER VÅRA  
HÖGTRYCKSTVÄTTAR.

K 7 Premium Smart Control Flex 
 ■ Högtryckstvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med 
envis och hårt sittande smuts.

 ■ Med integrerad Bluetooth.
 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
 ■ Boost-läge för extra kraft.

Tekniska data

Ytkapacitet: 60 m2/tim

Tryck: max. 20–180 bar

Vattenkapacitet: max. 600 l/tim

Motoreffekt: 3 kW

Högtrycksslang: 10 m

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 591 x 397 x 713 mm

Vikt: 23 kg

EAN: 4054278262314

Art.nr: 1.317-235.0

K5 Premium Smart Control Flex Home Wood
 ■  Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till 
stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.

 ■ Med integrerad Bluetooth. 
 ■  Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
 ■ Boost-läge för extra kraft.
 ■ I Home-paketet ingår terasstvätten T5 och rengöringsmedel för sten- och 
fasadytor.

Tillbehörspaket: Home

Mått LxBxH: 591 x 397 x 513 mm

Vikt: 20 kg

EAN: 4054278822075

Art.nr: 1.324-679.0

Tekniska data

Ytkapacitet: 40 m2/tim

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Motoreffekt: 2,1 kW

Högtrycksslang: 10 m
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K 5 Premium Smart Control Flex
 ■  Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till 
stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.

 ■ Med integrerad Bluetooth. 
 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
 ■ Boost-läge för extra kraft.

Tekniska data

Ytkapacitet: 40 m2/tim

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Motoreffekt: 2,1 kW

Högtrycksslang: 10 m 

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm

Vikt: 17 kg

EAN: 4054278798967

Art.nr: 1.324-675.0

K5 Power Control Flex
 ■  Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till 
stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.

 ■ Med rengöringsmedelssystemet Plug’n’Clean för snabbt och enkelt byte 
av rengöringsmedel.

 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm

Vikt: 16 kg

EAN: 4054278798950

Art.nr: 1.324-554.0

Tekniska data

Ytkapacitet: 60 m2/tim

Tryck: max. 20–145 bar

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Motoreffekt: 2,1 kW

Högtrycksslang: 10 m
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

K4 Premium Power Control  
 ■ Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora 
ytor med normalt sittande smuts.

 ■ Med rengöringsmedelssystemet Plug’n’Clean för snabbt och enkelt byte 
av rengöringsmedel.

 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data

Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tryck: max. 20–130 bar

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Motoreffekt: 1,8 kW

Högtrycksslang: 8 m

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm

Vikt: 15 kg

EAN: 4054278618159

Art.nr: 1.324-130.0

K4 Power Control Home 
 ■  Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora 
ytor med normalt sittande smuts.

 ■ Med rengöringsmedelssystemet Plug’n’Clean för snabbt och enkelt byte 
av rengöringsmedel.

 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
 ■ I Home-paketet ingår terasstvätten T5 och rengöringsmedel för träytor.

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 591 x 397 x 513 mm

Vikt: 17 kg

EAN: 4054278823287

Art.nr: 1.324-038.0

Tekniska data

Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tryck: max. 20–130 bar

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Motoreffekt: 1,8 kW

Högtrycksslang: 8 m

ÖVERSIKT ÖVER VÅRA  
HÖGTRYCKSTVÄTTAR.
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K3 Premium Power Control Home
 ■  Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med 
lätt sittande smuts.

 ■ Med rengöringsmedelssystemet Plug’n’Clean för snabbt och enkelt byte 
av rengöringsmedel.

 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
 ■ I Home-paketet ingår terasstvätten T1 och rengöringsmedel för träytor.

Tillbehörspaket: Home

Mått LxBxH: 493 x 293 x 389 mm

Vikt: 9 kg

EAN: 4054278787213

Art. nr: 1.602-753.0

Tekniska data

Ytkapacitet: 25 m2/tim

Tryck: max. 20–120 bar

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Motoreffekt: 1,6 kW

Högtrycksslang: 7 m

K4 Power Control 
 ■  Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor 
med normalt sittande smuts.

 ■ Med rengöringsmedelssystemet Plug’n’Clean för snabbt och enkelt byte 
av rengöringsmedel.

 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data

Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tryck: max. 20–130 bar

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Motoreffekt: 1,8 kW

Högtrycksslang: 8 m

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 591 x 397 x 370 mm

Vikt: 15 kg

EAN: 4054278618227

Art.nr: 1.324-030.0
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HÖGTRYCKSTVÄTTARHÖGTRYCKSTVÄTTAR

K3 Power Control Car & Home
 ■  Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med 
lätt sittande smuts.

 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.
 ■ I Car & Home-paketet ingår terasstvätten T1, skummunstycke, universal-
rengöringsmedel för sten och trä samt bilrengöringsmedel.

Tillbehörspaket: Car & Home 

Mått LxBxH: 493 x 293 x 362 mm

Vikt: 9 kg

EAN: 4054278822136

Art. nr: 1.676-105.0

Tekniska data

Ytkapacitet: 25 m2/tim

Tryck: max. 20–120 bar

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Motoreffekt: 1,6 kW

Högtrycksslang: 7 m

K2 Premium Power Control 
 ■   Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor med lätt 
sittande smuts.

 ■  Med löstagbar rengöringsmedelstank för spillfri påfyllning.
 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 493 x 293 x 258 mm

Vikt: 6 kg

EAN: 4054278604077

Art.nr: 1.673-630.0

Tekniska data

Ytkapacitet: 20 m2/tim

Tryck: max. 20–120 bar

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Motoreffekt: 1,4 kW

Högtrycksslang: 5 m

ÖVERSIKT ÖVER VÅRA 
HÖGTRYCKSTVÄTTAR.



K2 Power Control
 ■ Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor med lätt 
sittande smuts. 

 ■ Höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring.
 ■ Applikationsrådgivare via Kärchers Home & Garden-app.

Tekniska data

Ytkapacitet: 20 m2/tim

Tryck: max. 20–110 bar

Vattenkapacitet: max. 360 l/tim

Motoreffekt: 1,4 kW

Högtrycksslang: 5 m

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 493 x 293 x 258 mm

Vikt: 6 kg

EAN: 4054278604046

Art.nr: 1.673-600.0

Mått: 395 x 285 x106 mm

Vikt: 2,7 kg

EAN: 4054278299228

Art.nr: 1.328-110.0

Tekniska data

Tryck: max. 24 bar

Vattenkapacitet: max. 200 l/tim

Vattentempratur: 40°C

Batteri: 18 V / 2,5 Ah Li-lon

KHB 6 Batteridriven
 ■ Praktisk mellantryckstvätt som är idealisk för snabb och skonsam 
rengöring på små ytor med lätt sittande smuts.

 ■ Två stycken spolrör ingår.
 ■ Inklusive 1 st 18 V 2.5 Ah batteri och laddare.

K 2 Batteridriven
 ■  Batteridriven högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små 
ytor och med lätt sittande smuts.

 ■ Inklusive 1 st 36 V 5.0 Ah. batteri och laddare.

Tillbehörspaket: –

Mått LxBxH: 265 x 330 x 597 mm

Vikt: 7 kg

EAN: 4054278305165

Art.nr: 1.117-220.0

Tekniska data

Tryck: max. 110 bar

Vattenkapacitet: max. 340 l/tim

Motoreffekt: 1000 W

Högtrycksslang: 4 m

Batteri: 36 V / 5,0 Ah Li-lon

23
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TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
HÖGTRYCKSTVÄTTAR
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Genom att använda rätt tillbehör och rengöringsmedel till din högtrycks- 
tvätt kan även de tuffaste rengöringsuppgifterna slutföras.

RÄTT 
TILLBEHÖR.

Hitta ännu fler tillbehör på:
www.karcher.se/tillbehor
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ANTI-TWIST ADAPTER
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SÄG HEJDÅ TILL TRASSLIGA 
SLANGAR!

Med Anti-Twist adaptern får du maximal rörelsefrihet och komfort 
när du arbetar med högtryckstvätten. Adaptern tar bort besvärande 
öglor på högtrycksslangen. Vrid bara adaptern manuellt för att 
enkelt eliminera öglorna. Adaptern ansluts enkelt och snabbt för att 
uppgradera din högtrycksslang. Den är kompatibel med alla hög-
trycksslangar med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget. 
Passar till högtryckstvättar i klasserna K4 till K7.
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FORDONSRENGÖRING

Det är bara så det är. Vi tycker om att ha rena saker – vare sig det är bilen 
eller trädgårdsmöblerna. Våra rengöringsborstar gör arbetet snabbt, enkelt 
och noggrant. 

ETT RENT NÖJE.
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Skinande ytor
Vår nya roterande tvättborstar WB 130 erbjuder mer kraft och 
ännu effektivare rengöring med utbytbara borsthuvuden. 
Borsthuvuderna är även tillgängliga separat och är speciellt 
utvecklade för olika ytor.

Roterande tvättborste 
WB 130 Car & Bike
Art.nr. 2.644-286.0

Utbytbara borsthuvuden 
Universal, Car & Bike, Home & Garden 
Passar WB 130 
Art.nr. 2.644-289.0, 2.644-290.0, 2.644-289.0

Utbytbara möjligheter
Tre individuella och utbytbara borsthuvuden – Universell är  
idealisk för alla blanka ytor, medan Car & Bike gör alla fordon 
skinande igen. Tåliga sten-, metall- eller plastytor rengörs bäst 
med Home & Garden.

   När din bil åter är skinande ren är det bara att stoppa det 
avtagbara borsthuvudet Car & Bike i tvättmaskinen på 60°C. 
Efteråt är den som ny igen!  

VÅRT 
TIPS

Skinande ytor
Tvättborste för färg, glas och plast. Effektiv och skonsam  
på samma gång. Optimal även för platser som är svåra att nå. 
WB 150 ger stänkfri rengöring och minskar arbetstid samt  
vatten- och energiförbrukning med 30 procent.

Powerborste 
WB 150
Art.nr. 2.643-237.0
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FORDONSRENGÖRING

Regn, damm, insekter, vägsalt och annan miljöpåverkan sliter på fordon och 
material. Våra rengöringsmedel rengör, skyddar och säkerställer skinande ytor.

RÄTT RENGÖRINGSMEDEL  
FÖR DET DU SKA RENGÖRA.
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Rengöringsmedel för  
cykel & motorcykel 3-i-1
Art.nr. 6.295-763.0

Mycket effektivt skum
Skumrengöringsmedel med matchande skummunstycke. För-
brukningen av rengöringsmedel justeras direkt på munstycket. 
Byte av rengöringsmedelsflaska sker med ett enkelt klick. För 
kraftfullt rengöringsskum och ännu mer intensiv rengöring.

Skinande rena fälgar
Den nya fälgtvättmedlet Premium RM 667 med snabb verkande 
formula är särskilt kraftfull mot bromsdamm, vägsalt och 
smuts. När det används med vår fälgborste med 360° ren göring 
garanterar den skinande rena fälgar även in i minsta skrymsle.

Skinande ytor
Kraftfullt bilschampo med 3-i-1-formula: aktiv smutsborttag-
ning, snabbtorkande och ultraglans bevarar lacken och säker-
ställer långvarig glans. Ger fem liter färdigt rengöringsmedel. 
För effektiv men varsam rengöring av motorcyklar, cyklar och 
skotrar finns praktiskt och lättapplicerat gelspray.

Fälgborste
Art.nr. 2.643-234.0

Spolrör VarioPower 360° 
VP 180 S, kort
Art.nr. 2.643-254.0

Fälgtvättmedel 
Premium RM 667
Art.nr. 6.296-048.0

Skumtvättmedel 3-i-1 
Plug 'n' Clean, 1 l
Art.nr. 6.295-743.0

Insektsborttagningsmedel 
3-i-1
Art.nr. 6.295-761.0

Bilschampo 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-886.0

Oklanderligt yttre
360° kort Vario Power-spolrör med kontinuerlig och flexibel 
tryckreglering och justerbar 360° led som verkligen når överallt.  
Insektsborttagningsmedel i sprayflaska avlägsnar försiktigt 
intorkade insekter från fönster, lack, kylargrill, backspeglar och 
andra utsatta ställen på ditt fordon. 

Skummunstycke FJ 10 C  
Connect ’n’ Clean, 1 l
Art.nr. 2.643-143.0
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YTRENGÖRING

Altan, trädgårdsgång, trappa, vägg, garagedörr: Våra anpassade rengörings-
produkter, som tvättborstar och terasstvättar, ser till att smutsen försvinner 
så att du kan njuta av att vara utomhus.

FÅ UTOMHUSYTORNA ATT SKINA IGEN.



Rengöringsmedel för större rengöringsprojekt
Kraftfull rengöring med unik 3-i-1 formula som erbjuder ena-
stående rengöring. För användning i Plug & Clean, häll över 
rengöringsmedlet i avsedd 1 liters behållare.

Altan- och träfasad, 3 l 
Art.nr. 6.296-147.0
Sten- och fasadtvätt, 3 l 
Art.nr. 6.296-146.0

Universalrengöring, 3 l 
Art.nr. 6.296-144.0
Bilschampo med glans, 3 l 
Art.nr. 6.296-145.0
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Med 3-i-1-formula
Rätt rengöringsmedel för varje yta. Bäst behandling av 
materialet tack vare 3-i-1-formulan: aktiv smutsborttagning, 
långvarigt materialskydd och skonsam vård.

Runt hörnet
Inte ens den mest envisa smutsen 
har en chans mot högtrycksmun-
styckena på tvättborsten PS 30 
eller PS 30 Plus. Vatten tas snabbt 
och smidigt bort med den 
integrerade gummiskrapan. 
Stänkskyddet passar alla spolrör, 
rengör alla hörn och kanter utan 
stänk.

Ytrengöring
Perfekt för större ytor: T-Racer.
Snabb, effektiv och stänkfri rengöring av stora ytor.
Ergonomiskt handtag för optimal rengöring av vertikala ytor.
Terasstvätten T7 möjliggör stänkfri rengöring ända in i hörnen. 

Terasstvätt T5
Art.nr. 2.644-084.0

Tvättborste PS 30
Art.nr. 2.644-123.0

Sten- och fasadtvätt 3-i-1, 
1 l
Art.nr. 6.295-885.0

Terasstvätt T7 Plus
Art.nr. 2.644-074.0

Tvättborste PS 30 Plus  
Art.nr. 2.644-123.0

Stänkskydd 
Art.nr. 2.642-706.0

Trärengöring 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-883.0
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RENGÖRING AV TRÄDGÅRDSMÖBLER

Trädgårdsmöblerna är hårt utsatta för väder och vind. 
Rätt rengöringstillbehör gör att de får längre livslängd. 

UTOMHUSSÄSONGEN ÄR HÄR.



VÅRT 
TIPS
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Rätt rengöringsmedel
Skummunstycket skapar effektivt skum och förbrukningen av  
rengöringsmedel regleras enkelt.  
Plastrengöringen ger optimal vård tack vare dess särskilda for-
mula för färg- och materialskydd.

Flexibelt
För högtryckstvättar utan Full Controll-funktion: Multi- 
Power-munstycke med 5 olika typer av strålar. Stråle för 
rengörings medel, platt högtrycksstråle, roterande munstycke, 
punktstråle samt en bred och platt lågtrycksstråle. 
Universalrengöringen tar bort envis smuts, olja och fett –  
med endast kallt vatten.

Mjukt och effektivt
Mjuk tvättborste WB 60 med 248 mm arbetsbredd. Perfekt  
för stora och känsliga ytor. Den tar även bort envis smuts.  
Standard tvättborsten har extra mjuka borst, för rengöring av 
 svåråtkomliga och känsliga områden utomhus som till exempel  
trädgårdsmöbler. 

   Rengör alltid dina trämöbler i fibrernas 
riktning. Annars reser sig fibrerna och 
smuts fastnar enklare.  

Mjuk tvättborste WB 60
Art.nr. 2.643-233.0

MultiPower-munstycke 
MP 180 
Art.nr. 2.643-238.0

Skummunstycke FJ 6  
0,6 l
Art.nr. 2.643-147.0

Tvättborste standard
Art.nr. 6.903-276.0

Universalrengöring 3-i-1, 
1 l
Art.nr. 6.295-753.0

Plastrengöring 3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-758.0

Öka räckvidden
Svåråtkomliga områden så som takrännor eller underrede på 
bilar rengörs enkelt med det extra långa vinklade spolröret.

Underspolningsrör
Art.nr. 2.638-817.0
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UTÖKADE ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Vi har anpassade tillbehör som får tillbaka WOW-känslan till 
alla dina utomhusytor och får de att se som nya ut igen.

RENGÖRING FÖR ALLA YTOR RUNT HEMMET.
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Rengöringssats för hängrännor  
och stuprör PC 20, 20 m
Art. nr. 2.642-240.0

För rensade rör
I princip automatisk rengöring: enkel högtryckstvättning 
av igensatta avlopp, stuprör och hängrännor med  
rengöringssatsen för hängrännor och stuprör.

För att täcka större ytor
10 m lång PremiumFlex-högtrycksslang med anti-twist-system 
som eliminerar knutar och risken att snubbla på slangen. Enkel 
anslutning tack vare Quick Connect.  
Sugslangen passar till att använda vatten från alternativa källor, 
som från t.ex. regntunnan. Fri från ftalater och PVC. Upp till  
90 procent återvinningsbar.

För höga mål
Borstset för smidig rengöring av 
fasad- och glasytor. 

För höga mål
Teleskopiskt spolrör för hög-
trycksrengöring av ytor som 
är svåra att nå eller sitter 
högt upp. 

För höga mål
Fönsterrengöringsmedel 
med skyddande formula 
som håller ytorna rena 
längre. 

Teleskopspolrör 
Art.nr. 2.644-190.0

Högtrycksslang H 10 Q 
med anti-twist-system
Art.nr. 2.643-585.0

Borstset TLA 4
Art.nr. 2.644-191.0

Fönsterrengöringsmedel 
3-i-1, 1 l
Art.nr. 6.295-474.0

Sugslang  
SH 5 
Art.nr. 2.643-100.0

För tuffa jobb
Genom sitt speciellt utformade munstycke driver sig rörrens-
slangen framåt med hjälp av högtrycksstrålen i t.ex. avlopps- 
och dagvattenrör samtidigt som den rensar rent.

Rörrensningssats  
PC 15, 15 m
Art.nr. 2.637-767.0

Rörrensningssats  
PC 7.5, 7,5 m
Art. nr. 2.637-729.0
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SLADDLÖS FRIHET. 

TILLBEHÖR TILL BATTERIDRIVNA PRODUKTER

Finns det inget eluttag utomhus eller i garaget? Det löser våra nya batteridrivna 
produkter med uppladdningsbart batteri. Tack vare en mångsidig batteriplattform 
med både 18 V och 36 V så finns det en passande lösning för varje rengöringsut-
maning.
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Kraftfulla uppladdningsbara 36 V-litiumjonbatterier
Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar  
batteriets status (Real Time Technology). 
Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 
36 V-batteriplattform.

Kraftfulla uppladdningsbara 18 V-litiumjonbatterier
Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar  
batteriets status (Real Time Technology). 
Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av  
18 V-batteriplattform.

Batteri 18 V / 2.5 A
Art.nr. 2.445-034.0

Batteri 36 V / 2.5 A
Art.nr. 2.445-030.0

Batteri 18 V / 5.0 A
Art.nr. 2.445-035.0

Batteri 36 V / 5.0 A
Art.nr. 2.445-031.0

Snabbladdare
Laddar 18 V/2.5 Ah-batteriet eller 36 V/2.5 Ah-batteriet,  
till 80% på 45 minuter.

Snabbladdare 18 V
Art.nr. 2.445-032.0

Snabbladdare 36 V
Art.nr. 2.445-033.0

39
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT
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Grovdammsugare för vått och torrt
Vare sig det är torr eller våt, grov 
eller fin smuts kan Kärchers grov-
dammsugare för vått och torrt ta 
bort all smuts - även stora mängder 
vatten.

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

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

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

RIKTIGA  
MULTIPRODUKTER.
1

2

3

4

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

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Enkel filterrengöring: snabbare 
och smidigare filterborttagning 
utan någon kontakt med smuts 
eller dammspridning. 

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

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

MER ÄN BARA REN KRAFT.

Torr, våt, grov eller fin smuts, det spelar ingen roll!  
Inte ens stora mängder vatten är ett problem. 
Våra grovdammsugare kan användas till allt: invändig  
bilrengöring, rengöring av källare och verkstäder samt  
utomhusrengöring runt hemmet. Dessa allroundmaskiner  
kan även användas under renoveringar eller vid 
användning av elverktyg.  
 
Våra populära och kvalitativa grovdammsugare har har 
fått nya förbättrade funktioner som blåsfunktion på 
instegsmodellerna, patenterad filterkapacitet, handtag 
för säkrare hantering och förenklad parkeringsfunktion.

Om det inte finns några eluttag i närheten är de 
batteridrivna grovdammsugarna från Kärcher den 
perfekta lösningen. De batteridrivna grovdammsugarna 
rengör sommarstugor, uteplatser, garage och bilkupéer 
lika effekt som de nätdrivna grovdammsugarna. 
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

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

FÖRBÄTTRAD SLANGFÖRVARING 
PÅ VÅR STORSÄLJARE WD 6 P!
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WD 6 P S

Energiförbrukning: 1300 W

Behållarstorlek: 30 l

Behållarmaterial: rostfritt stål

Elkabel: 3,5 m

Art.nr: 1.628-381.0

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

Praktisk blåsfunktion
Svåråtkomliga områden 
kan enkelt blåsas rena.

Avtappningsskruv  
i behållaren
För smidig tömning 
av uppsuget vatten.

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

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

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

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

NYHET
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BATTERIDRIVNA GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

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

INGEN SLADD. INGA BEGRÄNSNINGAR.
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WD 3 Premium Set

Batteriplattform: 36 V

Behållarstorlek: 17 l

Behållarmaterial: Rostfritt stål

Drifttid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.629-951.0

Praktisk blåsfunktion
Svåråtkomliga ställen 
blåses enkelt rena.

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

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

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

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

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

Lättillgängliga tillbehör
Bekväm förvaring av tillbehör 
på dammsugaren. 

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

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 8,7 kg

EAN: 4054278662114

Art.nr: 1.628-306.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W

Behållarvolym: 25 l

Elkabel: 5 m

Sugslang: 2,2 m

Filter: Planfilter i kassett

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

 ■   Semiautomatisk filterrengöring.

GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

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

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

 ■   Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

Tekniska data

Energiförbrukning: 1300 W

Behållarvolym: 30 l, rostfri

Elkabel: 3,5 m

Sugslang: 3,5 m

Filter: Planfilter i kassett

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 9,5 kg

EAN: 4054278923499

Art.nr: 1.628-381.0

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 8,5 kg

EAN: 4054278661889

Art.nr: 1.628-350.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W

Behållarvolym: 25 l

Elkabel: 5 m

Sugslang: 2,2 m

Filter: Planfilter i kassett

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

 ■   Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.
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WD 4
 ■  Idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren, snickarboden och  
i hobbyrum.

Blåsfunktion: Nej

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 7,1 kg

EAN: 4054278661001

Art.nr: 1.628-201.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 20 l

Elkabel: 5 m

Sugslang: 2,2 m

Filter: Planfilter i kassett

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

Tekniska data

Energiförbrukning: 1100 W

Behållarvolym: 25 l

Elkabel: 5 m

Sugslang: 2,2 m

Filter: Planfilter i kassett

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 8,2 kg

EAN: 4054278661872

Art.nr: 1.628-300.0

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

Blåsfunktion: Nej

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 7,5 kg

EAN: 4054278661841

Art.nr: 1.628-250.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 20 l, rostfri

Elkabel: 5 m

Sugslang: 2,2 m

Filter: Planfilter i kassett
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GROVDAMMSUGARE FÖR VÅTT OCH TORRT

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

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 5,5 kg

EAN: 4054278656076

Art.nr: 1.628-101.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l

Elkabel: 4 m

Sugslang: 2 m

Filter: Patron

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

 ■   Uttag och start-/stoppautomatik för elhandverktyg.

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l

Elkabel: 4 m

Sugslang: 2 m

Filter: Patron

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 5,7 kg

EAN: 4054278656366

Art.nr: 1.628-170.0

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 5,8 kg

EAN: 4054278656106

Art.nr: 1.628-135.0

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Elkabel: 4 m

Sugslang: 2 m

Filter: Patron

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

Oavsett om rengöring ska ske invändigt i bilen, i hushållet eller i verkstaden 
kan all smuts snabbt och smidigt tas bort utan ansträngning med Kärchers 
grovdammsugare för vått och torrt tack vara deras maximala sugeffekt och 
anpassade tillbehör.
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WD 3 Premium Set
 ■   Det uppladdningsbara batteriet byts snabbt, enkelt och bekvämt.  
En inbyggd LCD-display visar batteriets status.

Tekniska data

Batteriplattform: 36 V

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Drifttid per laddning: 15 min

Vikt: 5,3 kg

EAN: 4054278291864

Art.nr: 1.629-951.0

Art.nr: 1.629-950.0 (utan batteri)

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

Tekniska data

Energiförbrukning: 1000 W

Behållarvolym: 17 l

Elkabel: 4 m

Sugslang: 1,8 m

Filter: Patron

Blåsfunktion: Nej

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 4,5 kg

EAN: 4054278874579

Art.nr: 1.628-011.0

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

Tekniska data

Batteriplattform: 36 V

Behållarvolym: 17 l, rostfri

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 4,9 kg

EAN: 4054278287393

Art.nr: 1.629-911.0

Art.nr: 1.629-910.0 (utan batteri)

Tekniska data

Batteriplattform: 18 V

Behållarvolym: 7 l, plast

Filter: Patron

Filterpåse: Papper

Blåsfunktion: Ja

Överfyllnadsskydd: Ja

Vikt: 3,1 kg

EAN: 4054278353050

Art.nr: 1.198-301.0

Art.nr: 11.198-300.0 (utan batteri)

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



52

ASK- OCH TORRDAMSUGARE OCH MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKIN

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

Handmunstycke: Ja

Golvmunstycke: Ja

Vikt: 7,8 kg

EAN: 4039784346598

Art.nr: 1.081-140.0

Tekniska data

Effekt turbin/pump: 1400 /40 W

Färsk-/smutsvattentank: 4 /4 l

Elkabel: 7,5 m

Vakuum: 210 mbar

Spoltryck: 1 bar

AD 2
 ■   Idealmaskinen för effektiv och säker borttagning av aska.
 ■ Filterrengöring med en knapptryckning.

Sugslang: 1,2 m

Vikt: 4,4 kg

EAN: 4054278242026

Art.nr: 1.629-711.0

Tekniska data

Motoreffekt: 600 W

Behållarvolym: 14 l, metall

Elkabel: 4 m

Filter: Planfilter

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

 ■ Perfekt för rengöring av eldstäder och grillar.

Filter: Planfilter

Vikt: 4,5 kg

EAN: 4054278662077

Art.nr: 1.348-301.0

Tekniska data

Motoreffekt: 230 W

Behållarvolym: 14 l, metall

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

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

Praktisk och säker. Ask- och torrdammsugaren AD 2 är den 
idealiska maskinen för effektiv och säker uraskning från öppna  
spisar, ugnar, grillar och pelletsbrännare.  
Med matt- och textilvårdsmaskinen får mattor, hårda golv, möbel-
dynor, bilsäten och madrasser en djupgående rengöring.
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1

2

3

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

Enastående rengöring 
Avlägsnar fett, smuts och lukter effektivt. 

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

Snabbt och säkert
Ask- och torrdammsugaren tar säkert bort alla askrester.

3

4

2

1

4
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MÅNGSIDIG ANVÄNDNING.

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

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL TILL  
GROVDAMMSUGARE I VÅTT OCH TORRT
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Det extra långa fogmunstycket är tillverkat i ett flamhärdigt 
material och används för dammsugning av kall aska från 
svåråtkomliga områden i skorstenar, kakelugnar och grillar.  
Munstycket passar även ask- och torrdammsugaren AD 2.

Extremt slitstarka fleecefilterpåsar. Passar grovdammsugare  
i modellerna WD 2–6.

 
Praktiska och mångsidiga 
tillbehör för en anpassad lösning 
för varje rengöringsutmaning.

 
Till Kärchers grovdammsugare finns borstar i olika storle-
kar och utförande. Hårda borst för rengöring av t.ex. mat-
tor och bilklädsel eller mjuka borst för mer ömtåliga ytor. 

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

 
Välj filter efter din dammsugare, till exempel planfiltret eller  
patronfiltret som båda möjliggör kontinuerligt våt- och torrsug-
ning. Även till ask- och torrdammsugaren AD 2 finns det 
robusta planfilter.

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

Extra långt flamsäkert 
fogmunstycke 
Art.nr. 2.863-306.0 

Planfilter för AD 2
Art.nr. 6.415-953.0

Dammuppsamlare  
för borrmaskin
Art.nr. 2.863-234.0

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

Fleecefilterpåsar
Art.nr. 2.863-314.0 
(WD 2- WD 3) 
Art.nr. 2.863-006.0 
(WD 4–WD 6)

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

Sugborstset
Art.nr. 2.863-221.0

Planfilter och patronfilter
Art.nr. 2.863-005.0 WD 4-6 
Art.nr. 2.863-303.0 WD 2-3

Golvmunstycke
Art.nr. 2.863-000.0

Bilvårdsset 
Art.nr. 2.863-304.08
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MAXIMAL FRIHET. 

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

TILLBEHÖR FÖR  
BATTERIDRIVNA MASKINER
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Kraftfulla uppladdningsbara 36 V-litiumjonbatterier
Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar  
batteriets status (Real Time Technology). 
Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 
36  V-batteriplattform.

Kraftfulla uppladdningsbara 18 V-litiumjonbatterier
Uppladdningsbara batterier med LCD-display som visar  
batteriets status (Real Time Technology). 
Kan användas till alla Kärchers enheter som använder sig av 
18  V-batteriplattform.

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

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

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

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

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

Snabbladdare 18 V
Art.nr. 2.445-032.0

Snabbladdare 36 V
Art.nr. 2.445-033.0

Tillbehör till matt- och textilvårdsmaskinen SE 4002

Spolsugmunstycke för 
möbelrengöring
Art.nr. 2.885-018.0

Ge stoppade möbler och bilsäten en djuprengöring med  
spolsugmunstycket för möbelrengöring. Arbetsbredd 110 mm. 
Rengöringsmedel för textilier finns både i tablettform och som 
flytande. Rengör djupt ner i fibrerna på t.ex. mattor, stoppade 
möbler eller bilstolar.

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

Tillbehör för batteridrivna produkter

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

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

PORTABEL TVÄTT SOM ALLTID 
ÄR REDO ATT ANVÄNDAS.

Vår portabla lågtryckstvätt OC 3 Plus är den perfekta lösningen när du är på 
språng. Tack vare sitt litiumjonbatteri, sin avtagbara vattentank på sju liter och 
de anpassade tillbehören kan du enkelt skölja bort lera, smuts och sand innan 
de hinner smutsa ned både bilen och hemmet. 
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Vattentank (7 l)
Ta enkelt av och fyll under kranen. 
Räcker till två minuters rengöring. 
Eller för upp till tre cyklar. 

OC 3 Plus

Trycknivå: lågtryck

Vattenkapacitet: max. 2 l/min

Vattentanksvolym: 7 l

Arbetstid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.680-030.0

OC 3

Trycknivå: lågtryck

Vattenkapacitet: max. 2 l/min

Vattentanksvolym: 4 l

Arbetstid per laddning: 15 min

Art.nr: 1.680-015.0

Laddningsuttag
med ett gummilock 
som skyddar uttaget 
från smuts.

Greppvänligt handtag
För smidig och separat trans-
port av maskin och tank. Hand-
taget kan tryckas ned för ännu 
mer kompakt förvaring.

LED-indikator för driftstatus.
Lyser under drift och 
indikerar låg batterinivå 
genom att blinka.

Stor strömbrytare
för enkel manövrering.  
Standby-läge när den 
inte används.

Spiralslang (2,80 m)
För en stor arbetsradie. 
Slangen kan enkelt förvaras 
under tanken tillsammans 
med spolhandtaget för att 
spara plats.

Kompakt spolhandtag
med utbytbart munstycke 
med platt stråle. 

Adapter till bil 
Art.nr. 2.643-876.0
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Rengöring utomhus? Inga problem! Med tillbehörslådorna för äventyr, 
cykel och husdjur får du rätt verktyg för att rengöra skor, cyklar och 
dina fyrbenta vänner på ett skonsamt och grundligt sätt.

TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL 
PORTABEL TVÄTT

PÅ VÄG UT? 
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Mikrofiberduk för husdjur 
Art.nr. 2.643-873.0
Borste för päls 
Art.nr. 2.643-874.0

Gör dig rörlig: cykelrengöring i farten
Tillsammans med det särskilda rengöringsmedlet som är skon-
samt mot komponenter tar den universella borsten t.o.m. bort 
envis smuts från cyklar. Tack vare fleecemikrofiberduken kan 
utrustning torkas ordentligt innan den förvaras. Inklusive en 
tillbehörslåda som fästs direkt på maskinen.

Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m.  
bort envis smuts. Sugslangen används till alternativa vatten-
källor så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vatten-
tanken. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.

Universalborste 
Art.nr. 2.643-870.0
Sugslang 
Art.nr. 2.643-871.0
Munstycke, konisk stråle 
Art.nr. 2.643-875.0
Microfiberduk 
Art.nr. 2.643-872.0

Portabel tvätt OC 3  
Äventyrslåda
Art.nr. 1.680-002.0

Portabel tvätt OC 3 
Cykellåda
Art.nr. 1.680-003.0
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BATTERIDRIVEN RENGÖRING

FLEXIBEL RENGÖRING.

Kärchers batteridrivna mellantryckstvätt KHB 6 är idealisk för snabb 
och skonsam rengöring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar 
och för andra mindre ytor runt hemmet. Koppla bara vattenslangen 
till tvätten och du är redo att rengöra!
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KHB 6 Batteridriven

Tryckområde: mellantryck

Vattenkapacitet: max. 200 l/tim

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Arbetstid per laddning: upp till 12 min

Art.nr: 1.328-110.0

Greppyta för användning
med båda händerna.

Real Time Technology 
LCD-display visar åter-
stående batteritid.

Barnlås 
För säkerhets skull, när  
tvätten inte används.

Avtryckare för 
start av maskinen.

Trädgårds slanganslutning
med integrerat filter.

Handburen mellantryckskraft
Ligger bra i handen, lätt att 
använda och tar ingen plats 
att förvara.

18 V uppladdningsbart 
batteri
Kan användas direkt 
överallt, även i områden 
utan strömanslutning.

Batterilåsning
För enkel isättning eller 
borttagning av batteriet.

Väl anpassat mellantryck 
Tillsammans med ett enkelt spolrör 
kan man rengöra även ömtåliga 
ytor med den effektiva och sam-
tidigt skonsamma platta strålen.

Rotojet
För rengöring 
av envis smuts.
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TILLBEHÖR MELLANTRYCKSTVÄTT

Mellantryckstvätten kan anpassas till dina behov med våra noggrant anpassade 
specialtillbehör som förvandlar KHB 6 till en universell hjälpreda.

VAD BEHÖVER DU RENGÖRA?



 
VÅRT 
TIPS
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Effektiv ytrengöring
Med PS 20 blir batteridrivna KHB 6 en liten ytrengörings-
maskin. För till exempel små uteplatser, balkonger eller 
enskilda trappsteg. Med två integrerade munstycken, två  
förlängningar och stänkskydd.

Rengöring utan ansträngning  
Fyll den 0,3 liter stora tanken med Home & Garden rengörings-
medel, sätt fast skummunstycket och sätt igång. Med skummet 
och den inställbara strålen säkerställs noggrann rengöring av 
alla föremål utan ansträngning.

Multifunktionell
Totalt fem munstycken i bara ett spolrör: multifunktionella 
MJ 24 förenar punkt-, platt-, spol-, dim- och bevattningsstrålar  
i en enhet och utökar helt klart användningsmöjligheterna för 
batteridrivna KHB 6. Bekvämare än så kan det inte bli!

   Rengöring och sedan bevattning – utan att växla till 
trädgårds munstycket! Enkelt gjort med det mångsidiga 
spolröret MJ 24 som har inbyggt bevattningsläge.  

Spolrör MJ 24 (Multi Jet 5-i-1)
Art.nr: 2.644-171.0

Skummunstycke FJ 24
Art.nr: 2.644-135.0

Ytrengörare PS 20
Art.nr: 2.644-018.0
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SOPMASKINER

   Ju snabbare, desto renare! Att gå snabbt ökar sopmaskinens rengörings-
prestanda. Då får valsarna den kraft som behövs för att förflytta smuts 
till sopbehållaren på ett pålitligt sätt.  

VÅRT 
TIPS
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Enkel sopning.
Vi beklagar, sjukgymnaster, yogalärare och 
tillverkare av värmekuddar. Sopning kommer inte 
längre orsaka ryggproblem och kommer till och med 
vara roligt. Med våra sopmaskiner kan trädgård och 
stengångar rengöras utan ansträngning. Det är inte 
bara enklare, det går också fem gånger snabbare än 
med en vanlig sopborste.

ATT SOPA HAR 
ALDRIG VARIT 
ENKLARE.

Läs mer om våra sopmaskiner här: 
www.karcher.se



68

SOPMASKINER

BÄTTRE ÄN EN SOPKVAST.

Oavsett om det gäller blomblad på våren, sand på sommaren, löv 
på hösten eller grus på vintern: den effektiva och ergonomiska 
sopmaskinen S4 Twin från Kärcher garanterar skinande rena ytor 
runt huset och trädgården på rekordtid året runt. 
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S4 Twin

Arbetsbredd: 680 mm

Sidoborstar: 2 par (Torrt avfall + vått avfall)

Avfallsbehållare: 20 l

Maximal arbetsyta: 2400 m² per timma

Art.nr: 1.766-360.0

Noggrann rengöring
in till kanterna  
tack vare de båda robusta 
sidoborstarna, som även ger 
S4 Twin maximal arbets-
bredd och flexibilitet.

Ingen smutskontakt
Den avtagbara och tömbara 
avfallsbehållaren fångar 
säkert upp smutsen.

Skonsamt för ryggen 
tack vare det juster-
bara bygelhandtaget  
– utdragbar i 2 nivåer, 
vinklingsbar i 2 lägen.

Bekväm under alla årstider 
Isoleringen på bygelhandtaget 
ger en behaglig temperatur på 
greppet även vid kallt väder.

Platssparande förvaring 
Justerbart och ihopfällbart 
bygelhandtag samt med hjälp 
av fotpedalen på kortsidan kan 
hela sopmaskinen fällas ihop 
för smidig förvaring.

Löstagbar avfallsbehållare 
för bekväm tömning.

Smidigt borstbyte 
Inga verktyg behövs 
för att byta mellan de 
olika borstarna

2 par olika sidoborstar
Standardsidoborste för torrt 
avfall plus sidoborstar med 
hårt borst för fuktigt avfall.



18 V / 36 V 
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BATTERIDRIVNA REDSKAP
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Upptäck vår batteriplattform som gör det enkelt att använda både Home & Garden  
och Professional produkter tillsammans. 

Våra batteridrivna produkter ger dig maximal rörelsefrihet och är redo att användas 
på nolltid. Tack vare den innovativa Real Time-teknologin som gör det möjligt att 
kolla batteritiden med ett snabbt ögonkast. Den integrerade LCD-displayen visar hur 
många minuter till du kan arbeta med batteriet. Batteriladdarens display visar hur 
lång laddningstid som återstår för batteriet – exakt på minuten.   

MAXIMAL FRIHET.
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BATTERIDRIVNA REDSKAP
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Gräsklippare LMO 36-46 

Ogräsborttagare WRE 18-55 

Häcksax HGE 18-50 
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BATTERIDRIVNA REDSKAP

Att ha en välskött trädgård har aldrig varit enklare!  
Upptäck hela vårt utbud av trädgårdsredskap som förenklar 
trädgårdsskötseln på www.karcher.se/tradgardsredskap

Ogräsborttagare WRE 18-55
 ■  Effektiv och ansträngningslös borttagning av 
mossa och ogräs runt huset.

 ■ Innovativt borsthuvud.
 ■ Inkl. batteri

Tekniska data

Borstvarvtal: 2300–2800 rpm

Borstdiameter: 180 mm

Borstmaterial: nylon

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.445-245.0

Tryckspruta PSU 4-18
 ■  Batteridriven tryckspruta för bevattning eller 
gödning.

 ■ Exkl. batteri 

Tekniska data

Volym: 4 l

Tryck: 3.0 bar

Vattenflöde: 30 l/h

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Exkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.445-300.0

Borstring till batteridrivna WRE 18-55
 ■  För enkelt byte av slitna borstringar.

Tekniska data

Borstmaterial: nylon

Antal borstklasar: 16

Art.nr: 2.445-243.0
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Gräsklippare LMO 18-33 
 ■  Gräsklippare med 33 cm klippbredd. 
 ■ Med mulchfunktion.
 ■ Inkl. batteri. 

Tekniska data

Skärbredd: 33 cm

Skärhöjd: 35-65 mm

Justering av klipphöjd: 4X

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-401.0

Grästrimmer LTR 18-30 
 ■ Med kanttrimningsfunktion för snygga kanter längs 
gångar.

 ■ Automatisk trådjustering.
 ■ Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

Tekniska data

Klippdiameter: 30 cm

Grästrimmer: Trådhuvud

Trådförlängning: Automatisk

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-310.0
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BATTERIDRIVNA REDSKAP

Våra batteridrivna trädgårdsredskap ger dig maximal frihet när du 
antingen behöver rensa bort löv, ogräs eller mossa eller när det är 
dags att klippa och trimma buskar, grenar, häckar och gräsmattor.

Häcksax HGE 18-50 
 ■  Bekväm häckklippning.
 ■ Med lövfösare.
 ■ Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

Tekniska data

Skärlängd: 50 cm

Tandavstånd: 22 mm

Bladhastighet: 2700

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-241.0

Gräs- och bustrimmer GSH 18-20
 ■ Trimmar gräsmattans kanter och mindre buskar. 
 ■ Byte av knivar utan verktyg.
 ■ Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

Tekniska data

Skärlängd buskkniv: 20 cm

Tanddelning buskkniv: 10 mm

Klippbredd gräskniv: 12 cm

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Inkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-200.0
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Stång Häcksax PHG 18-45
 ■  För enkel klippning av höga häckar och buskar.
 ■ Räckvidd på upp till 4 meter.
 ■ Exkl. batteri. 

Tekniska data

Skärlängd: 45 cm

Tandavstånd: 18 mm

Skärhuvudets vinkel: 115°

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Exkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-210.0

Stångsåg PSW 18-20
 ■  Perfekt för skötsel av höga träd.
 ■ Räckvidd på upp till 4 meter.
 ■ Exkl. batteri. 

Tekniska data

Svärdlängd: 20 cm

Bladvinkel:  30°

Kedjehastighet: 5,5

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Exkl. 18 V batteri och 18 V standardladdare

Art.nr: 1.444-010.0
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BATTERIDRIVNA REDSKAP

Få tillbaka WOW-känslan till din trädgård, 
spana in hela vårt utbud idag!

Gräsklippare LMO 36-46
 ■ Kraftfull gräsklippare med 46 cm klippbredd.
 ■ Stor behållare för gräsuppsamling.
 ■ Inkl. batteri. 

Tekniska data

Skärbredd: 46 cm

Skärhöjd: 20-70 mm

Justering av klipphöjd: 5X

Batteriplattform: 36V Li-Ion-system

Inkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 11.445-245.0

Grästrimmer LTR 36-33
 ■ Kraftfull grästrimmer med steglös effektreglering.
 ■ Automatisk trådjustering.
 ■ Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

Tekniska data

Klippdiameter: 28-33 cm

Grästrimmer: Trådhuvud

Trådförlängning: Automatisk

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Inkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 1.444-350.0
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Häcksax HGE 36-60 
 ■ Kraftfull häcksax med tvåstegs hastighetsreglering.
 ■ Med lövfösare. 
 ■ Inkl. batteri (finns även att köpa löst utan batteri).

Tekniska data

Skärlängd: 60 cm

Tandavstånd: 26 mm

Bladhastighet: 2700/760

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Inkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 1.444-251.0

Kedjesåg CNS 36-35
 ■ Motorsåg för krävande utmaningar.
 ■ Automatisk kedjesmörjning.
 ■ Exkl. batteri.

Tekniska data

Svärdlängd: 35 cm

Kedjehastighet: 21

Oljetankvolym: 190 ml

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Exkl. 36 V batteri och 36 V standardladdare

Art.nr: 1.444-050.0



80

LBL 2 Batteridriven Set
 ■  Maximal rörelsefrihet tack vare  
18 V-litiumjonbatteriet.

 ■  Skräpskrapa på det platta munstycket för att 
lossa blöta löv och ihoppressad smuts.

 ■ Inkl. batteri.

Tekniska data

Luftflöde: max. 210 km/tim

Luftvolym: max. 220 m³/tim

Batteriplattform: 18 V Li-Ion-system

Ytkapacitet per laddning: 350 m²

Arbetstid per laddning: 15 min

Inkl. 18 V-batteri och 18 V-standardladdare

Art.nr: 1.445-110.0

LBL 4 Batteridriven Set
 ■  Maximal rörelsefrihet tack vare  
36 V-litiumjonbatteriet.

 ■ Tvåstegs effektreglering.
 ■ Inkl. batteri.

Tekniska data

Luftflöde: max. 250 km/tim

Luftvolym: max. 330 m³/tim

Batteriplattform: 36 V Li-Ion-system

Ytkapacitet per laddning: 500 m²

Arbetstid per laddning: 12 min

Inkl. 36 V-batteri och 36 V-snabbladdare

Art.nr: 1.445-160.0

BATTERIDRIVNA REDSKAP

Oavsett om det är på gångvägar, uppfarten eller på gräsmattan lövhögen 
byggs upp på hösten, rensar de högpresterande lövblåsarna kraftfullt 
och effektivt upp dem.
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BENSINDRIVEN HÖGTRYCKSTVÄTTBENSINDRIVEN HÖGTRYCKSTVÄTT

INGEN ELEKTRICITET? INGA PROBLEM!

Det löser vår kraftfulla högtryckstvätt med en bensin motor och kan därför användas 
helt oberoende. De nya spolrören skapar ett arbetstryck på upp till 180 bar. Den 
tåliga ramen gör den möjlig att använda även i tuffa förhållanden och de stora 
hjulen ger maximal mobilitet. Utöver det är G 7.180 helt kompatibel med våra 
K7-tillbehör och kan därmed användas i nästan vilken situation som helst.
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G 7.180

Tryck: max. 20–180 bar / 2–18 MPa

Vattenkapacitet: max. 590 l/tim

Motoreffekt: max. 3,5 kW

Vikt utan tillbehör: 28 kg

Art.nr: 1.107-390.0

Avtagbar rengörings-
medelsbehållare
Den avtagbara rengörings-
medelsbehållaren gör det lätt 
att fylla på rengöringsmedel.

Ihopfällbar ram 
Den ihopfällbara ramen gör 
G 7.180 lätt och enkel att förvara.

Extra stora hjul
De extra stora hjulen gör den 
möjligt att använda även  
i svår terräng.

Effektiv rotojet
Det roterande munstycket för 
envis smuts fördubblar nästan 
rengöringsprestandan.

Spolhandtagshållare 
Utrymmesbesparande förvaring 
av spolhandtag på apparaten.

Bensinmotor
Den kraftfulla bensinmotorn 
är lätt att starta och gör det 
möjligt att göra rent utan 
någon strömtillförsel.

Vario Power Jet
Vrid bara på spolröret 
för att välja rätt stråle.
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   För att uppnå full kapacitet behöver bevattningspumpen placeras så 
nära vattenkällan som möjligt. Sug- och tryckslangar bör hållas korta 
men med så stor dimension som möjligt. Det reducerar förluster  
i tryck- och sugkapacitet.  

PUMPAR

VÅRT 
TIPS
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Dränkbara pumpar. 
Översvämmade källare. Överfyllda 
gropar. Ibland måste stora vatten-
volymer tömmas ut eller förflyttas 
snabbt och säkert. Robusta smuts-
vattenpumpar hjälper till med 
detta. Oavsett om tvättmaskinen 
läcker eller om du tömmer en ute-
pool så gäller devisen att ju mindre 
kvarvarande vatten, desto bättre. 
Våra dränkbara vattenpumpar med 
låg insugshöjd möjliggör tömning 
av vatten så endast 1 mm återstår, 
vilket ger ett resultat som kan 
moppas upp. Och våra nya dränk-
bara smutsvattenpumpar med låg 
insugshöjd tar sig till och med an 
båda dessa uppgifter.

Bevattningspumpar. 
Vatten är värdefullt. Det är synd 
att slösa ens en droppe. Regn- och 
grundvatten kan tas från tunnor, 
cisterner och djupa brunnar med 
hjälp av bevattningspumparna. 
Med hjälp av tillräckligt tryck kan  
vattnet transporteras precis dit 
man vill ha det, för att försörja  
ditt hem med vatten eller för att 
vattna växter och gräsmattor  
i din trädgård. 

PUMPAR FÖR ALLA 
DINA BEHOV.

Du hittar hela vårt utbud  
av pumpar på:  
www.karcher.se
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ETT VATTENTÄTT FALL.

DRÄNKBARA PUMPAR

Våra dränkbara Home & Garden-pumpar har lång livslängd och kan hantera 
tung belastning. Tack vare de keramiska glidringstätningarna, samma som 
används i Kärchers professionella pumpar, har våra maskiner enastående 
barriär. Tätningen gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. 
Bästa förutsättningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.
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Quick Connect-koppling 
mellan slang och pump.

Pumpkapacitet
Max. 15 500 liter 
per timma

Kompromisslöst noggrann
Även förorenat vatten med 
smutspartiklar upp till 30 mm 
kommer pålitligt att pumpas ut.

Keramisk  
glidringstätning
Skyddas av en 
oljekammare vilket 
ökar tätningens 
livslängd och pum-
pens förmåga att 
hantera belastning.  
Fem års garanti 
vid registrering.

Öppningsbart galler
Går att öppna för att kunna 
suga upp större partiklar (max. 30 mm)

Nivåreglering via 
elektroder

SP 7 Dirt Inox

Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar

Partikelstorlek: max. 30 mm

Resterande vattenhöjd: ≤1 mm

Art.nr: 1.645-506.0
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DRÄNKBARA PUMPAR

Kärcher-pumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg 
insugningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och 
lämnar kvar så lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvatten-
pumpar kan till och med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar 
upp till 30 mm i storlek. 

Dränkbar smutsvattenpump 
SP 7 Dirt Inox
 ■  Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar 
(max. 100 m3).

 ■  För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm. 
 ■ Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
 ■ Elektroder som styr vattennivån.

Dränkbar pump med låg insugshöjd 
SP 6 Flat Inox
 ■  Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvatten intrång, pooler  
och dräneringsschakt.

 ■  För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp  
till 5 mm.

 ■ Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
 ■ Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*

Partikelstorlek: max. 30 mm

Resterande vattenhöjd: >35 mm

On/Off-switch

Art.nr: 1.645-506.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar

Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*

Partikelstorlek: max. 5 mm

Insugningshöjd: ≤1 mm

On/Off-switch

Art.nr: 1.645-505.0
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FÖRLÄNGD GARANTI
Den keramiska glidringstätningen gör våra dränkbara pumpar 
robusta och hållbara. Det är bra, och inte bara för pumparna. 
Det är även bra för våra kunder. Du kan förlänga din garanti till 
5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee. 

Smutsvattenpump med låg insugningshöjd 
SP 5 Dual
 ■  Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, 
grundvattenintrång, pooler.

 ■ 2-i-1-funktion för rent och smutsigt vatten. 
 ■ Låg insugningshöjd för moppningsklara resultat.

*  Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna.  
Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:

 ■ Flottörbrytare (SP 1–3)

 ■ Vertikalt justerbar flottörnivågivare för en lägre brytnivå 
(SP 5 och SP 7 Dirt)

 ■ Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. 
Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare 
upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*

Partikelstorlek: max. 20 mm

Insugningshöjd: ≤1 mm

Vikt: 4,9 kg

Art.nr: 1.645-580.0
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DRÄNKBARA PUMPAR

FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV  
KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. 
För varje uppgift. Rätt lösning för alla.  
Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande 
pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt 
över prestanda.
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SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0  ■   ■  – – 30 35 Integrerat  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 7 Dirt 1.645-504.0  ■  –  ■  – 30 35 Integrerat  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 5 Dirt 1.645-503.0  ■  –  ■  – 20 25 Finns som tillbehör  ■  1 1/4"

SP 3 Dirt/ 
SP 1 Dirt

1.645-502.0 / 
1.645-500.0

 ■  – –  ■  20 25 Finns som tillbehör  ■  1 1/4"

Dränkbara smutsvattenpumpar

SP 6 Flat Inox 1.645-505.0  ■   ■  – – 5 1 Avtagbar  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"  
inklusive 
backventil

SP 2 Flat 1.645-501.0  ■  – –  ■  5 1 Finns som tillbehör  ■  1 1/4"

Dränkbara pumpar

SP 5 Dual 1.645-580.0  ■  –  ■  – 20 1 –  ■  1 1/4"

Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd



7,000 max.

350 max.

20 max.

6 / 0.6 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

4.5  /  0.45 max.

5,500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

5 / 0.5 max.

1 min.

250 max.

6,000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

500 max.

9,500 max.

20 max.

7 / 0.7 max.

W

mm

m/bar

l/h

1 min.
mm
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Prestanda Damm Översväm-
ning

Mindre 
gropar  
(max.  
100 m3)

Läckor  
från tvätt-
maskin/ 
grundvat-
tenintrång

Pool Dränerings-
kammare

Dränkbara smutsvattenpumpar

SP 7 Dirt 
Inox

  ■   ■   ■   ■   ■  

SP 7 Dirt     ■   ■   ■  

SP 5 Dirt    ■   ■   ■   ■  

SP 3 Dirt   ■   ■   ■   ■   ■  

SP 1 Dirt   ■   ■   ■   ■   ■  

Dränkbara pumpar med låg insugshöjd

SP 6 Flat
Inox

 ■   ■   ■     

SP 2 Flat  ■   ■   ■     ■  

Dränkbar smutsvattenpump med låg insugshöjd

SP 5 Dual     ■     ■  
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VATTEN: HEMMAGJORT.

BEVATTNINGSPUMPAR

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund-, 
regn-, och källvatten.Använd vatten från alternativa vattenkällor 
– med pumpautomater och bevattningspumpar från Kärcher. 
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Två separata 
vattenutgångar
Går att använda 
parallellt tack vare 
medföljande två-
vägskoppling.Säker och 

hållbar
Förfilter, back-
ventil och torr-
körningsskydd 
medföljer 
som standard.

Smart automatiskt 
system
Automatisk start  
och stopp. Allt efter 
vattenbehovet.

Ergonomiskt handtag
Bekväm hantering.  
Smidig att förflytta.

Felindikering
Om fel uppstår visar 
en display var stop-
pet har uppstått (sug- 
eller trycksidan).

Väldigt tyst 
och effektiv
Tack vare flerstegs-
pumptypen.

BP 5 Home & Garden

Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sughöjd: max. 8 m

Art.nr: 1.645-355.0
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BEVATTNINGSPUMPAR

Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser och pengar. Oavsett 
om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: 
Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter 
och användningsområden.  

BP 5 Home & Garden
 ■ Perfekt för hem och trädgård.
 ■  Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående  
(flerstegsmodell).

 ■ Automatisk start/stopp.

BP 5 Home
 ■  Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
 ■  Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
 ■  Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och  
torrkörningsskydd.

BP 4 Garden Set
 ■ Perfekt att använda i trädgården.
 ■  Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, 
lång livslängd.

 ■ Med överhettningsskydd.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sughöjd: max. 8 m

Vikt: 12,7 kg

Art.nr: 1.645-355.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 50/5,0 m/bar

Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim

Motoreffekt: max. 1100 W

Sughöjd: max. 8 m

Vikt: 14,7 kg

Art.nr: 1.645-370.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 45/4,5 m/bar

Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sughöjd: max. 8 m

Vikt: 8,8 kg

Art.nr: 1.645-352.0
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BP 1 Barrel
 ■ Bekväm ersättare till vattenkannan.
 ■  Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare 
i flottören.

BP 6 Deep Well
 ■  Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, 
grundvatten och källvatten.

 ■  Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp  
till 55 m.

BP 2 Cistern
 ■  Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
 ■  Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar

Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim

Motoreffekt: max. 400 W

Nedsänkningsdjup: max. 7 m

Vikt: 4,6 kg

Art.nr: 1.645-460.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar

Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Nedsänkningsdjup: max. 27 m

Vikt: 8,1 kg

Art.nr: 1.645-422.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar

Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim

Motoreffekt: max. 800 W

Nedsänkningsdjup: max. 7 m

Vikt: 9,9 kg

Art.nr: 1.645-420.0



6,000 max.

60/6 max.

1,200 max.
W

l/h

m/bar

6,000 max.

48/4.8 max.

1,000 max.
W

l/h

m/bar

3,800 max.

45/4.5 max.

950 max.
W

l/h

m/bar

3,300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

4,500 max.

50/5.0 max.

1,100 max.
W

l/h

m/bar

3,000 max.

36/3.6 max.

800 max.
W

l/h

m/bar
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BEVATTNINGSPUMPAR

HÖGT TRYCK – MEN ALLTID  
KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, träd-
gården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, 
med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet. 

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på  
www.kaercher.com/guarantee. Registrera dig nu!

Försörjning av vat-
ten från alternativa 
källor till hem  
och trädgård Prestanda

Användning  
i trädgård

Användning  
i hemmet*

Användning i hem 
och trädgård*

Pumpar för hem och trädgård

BP 7** 
Home & Garden 

Max. 1200 m2
Max.  

12 personer
Max. 900 m2

+ max. 4 personer

BP 5** 
Home & Garden

Max. 1000 m2
Max.  

12 personer
Max. 800 m2

+ max. 4 personer

BP 4** 
Home & Garden 

Max. 800 m2
Max.  

10 personer
Max. 600 m2

+ max. 4 personer

BP 3** 
Home & Garden

Max. 500 m2
Max.  

8 personer
Max. 300 m2

+ max. 4 personer

Pumpar för hemmet

BP 5 Home –
Max.  

12 personer
–

BP 3 Home –
Max.  

8 personer
–



4,000 max.

45/4.5 max.

1,000 max.
W

l/h

m/bar

3,500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/h

m/bar

3,000 max.

35/3.5 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

3,800 max.

11/1.1 max.

400 max.
W

l/h

m/bar

5,000 max.

55/5.5 max.

1,000 max.
W

l/h

m/bar

4,600 max.

43/4.3 max.

700 max.
W

l/h

m/bar

5,700 max.

32/3.2 max.

800 max.
W

l/h

m/bar
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Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös urvalsprocess där 
bara de mest högkvalitativa materialen väljs ut. Därför ger vi våra kunder en extra lång 
garantiperiod, fem år efter registrering, för alla Home & Garden- och Garden-modeller på 
www.kaercher.com /guarantee.

Försörjning av vat-
ten från alternativa 
källor till hem  
och trädgård Prestanda

Användning  
i trädgård

Användning  
i hemmet*

Användning i hem 
och trädgård*

Pumpar för trädgården

BP 4** 
Garden Set

Max. 800 m2 – –

BP 3** 
Garden 
(finns även som  
BP 3 Garden Set Plus)

Max. 500 m2 – –

BP 2**
Garden
(also available as  
BP 2 Garden Set Plus)

Max. 350 m2 – –

Dränkbar pump för fat/tunna

BP 1 
Barrel
(finns även som  
BP 1 Barrel Set)

Max. 100 m2 – –

Dränkbara tryckpumpar för brunnar

BP 6 
Deep Well

Max. 1100 m2

Max.  
12 personer

+ elektrisk tryck-
brytare

Max. 500 m2 
+ max. 6 personer
+ elektrisk tryck-

brytare

BP 4 
Deep Well

Max. 900 m2

Max.  
6 personer

+ elektrisk tryck-
brytare

Max. 300 m2 
+ max. 4 personer
+ elektrisk tryck-

brytare

Dränkbar tryckpump för cistern

BP 2 
Cistern

Max. 1200 m2

Max.  
6 personer

+ elektrisk tryck-
brytare

Max. 600 m2 
+ max. 2 personer
+ elektrisk tryck-

brytare

 * De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.  
** Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.
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BEVATTNINGSPUMPAR
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BP 4 Garden Set 1.645-352.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■

BP 3 Garden Set Plus 1.645-357.0  ■   ■   ■   ■  –  ■  

BP 3 Garden Set 1.645-351.0  ■   ■   ■   ■  – –

BP 2 Garden 1.645-350.0  ■   ■   ■   ■  – –

Pumpar för trädgården
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BP 5 Home 1.645-370.0 Rostfritt 
stål

– –  ■   ■  24 l  ■   ■   ■

BP 3 Home 1.645-365.0 Rostfritt 
stål

 ■   ■   ■   ■  19 l  ■   ■   ■  

Pumpar för hemmet

A
rt

.n
r.

A
ut

om
at

is
k 

st
ar

t /
st

op
p-

fu
nk

ti
on

St
an

d-
by

-l
äg

e

Fl
er

st
eg

sd
ri

ft

Fö
rfi

lt
er

 o
ch

  
b

ac
kv

en
ti

l

To
rr

kö
rn

in
gs

- 
sk

y
dd

St
or

t 
 

på
fy

lln
in

gs
rö

r

Tv
åv

äg
s 

ko
pp

-
li

ng
sa

d
ap

te
r,

 G
1

B
ek

v
äm

  
fo

ts
tr

öm
b

ry
ta

re

Sl
ad

df
ör

v
ar

in
g

Fu
nk

ti
on

sd
is

pl
ay

BP 7 Home & Garden 1.645-373.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 5 Home & Garden 1.645-355.0  ■  –  ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 4 Home & Garden 1.645-363.0  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 3 Home & Garden 1.645-353.0  ■  – –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

Pumpar för hem och trädgård

DEN RÄTTA PUMPEN  
FÖR DINA BEHOV.
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BP 1 Barrel 1.645-460.0  ■   ■   ■   ■   ■  ■ –

BP 1 Barrel Set 1.645-465.0  ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■

Dränkbara pumpar för fat/tunna
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BP 6 Deep Well 1.645-422.0 Rostfritt 
stål

1", 3/4"  ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well 1.645-421.0 Rostfritt 
stål

1", 3/4"  ■   ■  15 m

Dränkbara pumpar för brunnar
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BP 2 Cistern 1.645-420.0 Rostfritt 
stål

1", 3/4"  ■  – –

Dränkbar pump för cistern

 ■ Ingår i standardutrustningen.



100

PUMPTILLBEHÖR
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Spiralslangar, sugslangset, förfilter, kopplingar, torrkörningsskydd med 
mera. Den optimala användningen av vatten från alternativa källor är 
inget problem med Kärchers originaltillbehör.

MÅNGA TILLVAL OCH 
MÖJLIGHETER.

Den snabbaste vägen till mer  
information om våra tillbehör:  
www.karcher.se
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PUMPTILLBEHÖR

De nya PerfectConnect-tätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt 
perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera, och tryggar 
för problemfri användning. 

DE BÄSTA TILLBEHÖREN FÖR DIN PUMP.
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Skydda din pump 
Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. 
Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket 
vid kontinuerlig användning.

Adaptrar, kopplingar och filter
Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar 
eller vattenledningar med invändig gänga.  
Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för 
anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds- och hög-
tryckspumpar för hushållsanvändning.

Fler tillbehör för bevattningspumpar
För att anpassa pumparna för ditt VVS-system erbjuder vi 
ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rör-
ledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som 
skyddar pumpen och förhindrar torrkörning.

Tillbehör för dränkbara pumpar
För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi 
slangar med grovre diameter.  
Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar  
dess driftsäkerhet.

Sugslangar till bevattningspumpar
Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt 
från alternativa vattenkällor som vattentunnor. 

Plattslangset 
Art.nr. 2.997-100.0

Sugslangsset 3,5 m 
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-110.0

Torrgångsskydd 
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-355.0

Förfilter, litet
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-211.0

Sugfilter, premium
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-341.0

Förfilter, stort
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-210.0

2-vägs anslutningsadapter
BP-pumpar
Art.nr. 6.997-474.0

Sugslangsset 1,5 m för 
1-tums (25 mm) sugrör-
ledningar – BP-pumpar
Art.nr. 2.997-112.0

Förfilter för dränkbara 
pumpar, litet
Art.nr. 2.997-201.0

Anslutningsslangset 1,5 m 
för rörledningar G3/4  
BP-pumpar
Art.nr. 2.997-125.0
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