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HÖGT UPP I  
DET BLÅ: 
RENGÖRING  
AV FASADER 
OCH FÖNSTER
Kärchers fasadrengöringssystem:  
flexibelt, praktiskt och ekonomiskt.

PROFESSIONAL | SYSTEMLÖSNING FÖR FASAD-, GLAS-, SOLCELLSSYSTEM OCH GOLVRENGÖRING

RENGÖRING 
HAR ALDRIG 
VARIT 
ENKLARE
Systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem  
och golvrengöring.

Kontakta oss för mer information:

Kärcher AB

Tagenevägen 31 
Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
info@karcher.se

www.karcher.se
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Flexibelt, praktiskt och noggrant. Vår systemlösning 
omfattar bl.a. borstar, teleskoprör, tillbehör och 
adaptrar och möjliggör en flexibel användning av 
olika rengöringstyper för olika rengöringsuppgifter. 
Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt 
vattentryck eller för dammsugning: rengöringen av 
fasader, glasytor, solcellssystem och golv har aldrig 
varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen 
som tidigare var både svåra och kostsamma att 
komma åt.

VÅR SYSTEM-
LÖSNING FÖR 
DINA BEHOV 
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Tack vare ett enkelt system för byte av tillbe-
hör går det snabbt och enkelt att byta och 
fästa tillbehör på enheten. Borstvalsen kan 
monteras direkt på det vridbara spolröret 
eller teleskopröret. 

Tack vare deras olika hårdhetsgrad kan tillbe-
hören användas för krävande rengöringsupp- 
gifter på solpaneler, glasytor, grova fasader 
samt uteplatser med sten- eller träytor.  
Ännu en fördel vid fasadrengöring är att  
borstarna drar sig uppåt på egen hand,  
vilket innebär mindre ansträngning.

Tack vare vattendrivningen är våra fästen för 
roterande borstvalsar flexibla och kan bytas, vilket 
säkerställer att högtryckstvätten kan användas för 
många olika tillämpningar.

ALLA FÖRDELAR I KORTHET:
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TOPPRESTANDA 
TACK VARE 
BORSTVALSAR

Speciellt bärsystem för 
ergonomiskt arbete 
under långa arbetspass

Låga kostnader  
(inget behov av att  
hyra in förhöjda 
arbetsplattformar)

Snabb inställning och 
flexibel användning

Säker och enkel att 
använda, med snabbt 
byte av tillbehör

Praktiskt modulärt  
system

Olika borstar och tillbe-
hör säkerställer flexibel 
användning på alla ytor
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Vikt kg 2,8 

Arbetsbredd mm 500

Kapacitet  l/h 350–1 000

Ytkapacitet m²/h 200

Max. temperatur °C 40

Fäste M 18 × 1,5

BORSTVALS 500 
FLEXIBEL, 
UTBYTBAR, STARK

BORSTAR
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Tekniska data Tekniska data

Vikt kg 0,9

Arbetsbredd mm 400

Max. temperatur °C 60

Fäste M 18 × 1,5

RÄTT BORSTE FÖR 
ALL TYP AV 
ANVÄNDNING

Det perfekta borsttillbehöret för krävande rengöring-
suppgifter. Borstvals 500 finns i tre olika hårdhetsgrader. 
Drift- och borsttillbehör går att köpa separat.

Alla fördelar i korthet:
 ■ Utbytbara borstfästen
 ■ Integrerat spolrör för optimal vattenfördelning över 

hela arbetsbredden
 ■ Roterande, vattendriven borstvals
 ■ Heltäckande rengöring ända upp till kanten tack vare 

att borsten är vinklade i sidled

Mycket effektiv tack vare dess mångsidighet: 
Våra borstar finns i olika hårdhetsgrader och för nästan 
all typ av rengöring. Tack vare det möjliggörs effektiv 
rengöring av inte bara känsliga glasytor och solpaneler 
med ledningsvatten eller osmosvatten, utan också bort-
tagning av envis smuts med högtryckstvätt. 

Borstens alla fördelar i korthet:
 ■ Två munstycken för lågtrycksanvändning
 ■ Vinklade borst för rengöring utan ränder
 ■ Mjuka borstar (delade borst för känsliga ytor)
 ■ Medelhårda och hårda borstar (borstar med extra 

stöd för bättre penetrering)
 ■ Integrerat högtrycksmunstycke för hårt sittande 

smuts

Stänkskydd (tillval) med utbyt-
bart, transparent lock.

Vattenslang (tillval) för försör-
jning av ledningsvatten eller 
osmosvatten till lågtrycksmun-
stycken. 

Vinkelled (tillval) för bättre 
positionering av borsten på 
teleskopröret.

Vario-led (tillval) för bättre  
kontroll av borsten på sol- 
paneler.
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TELESKOPRÖR:  
MAXIMAL 
FLEXIBILITET VID 
VARJE PUNKT
Ett system, fyra olika rengöringstyper: 
Med våra multifunktionella teleskoprör når du mycket längre vid låg-
trycksrengöring med ledningsvatten eller osmosvatten. Kan användas 
för tillämpningar med medelhögt och högt tryck, som våt- och torr-
dammsugning, tack vare satser med extra tillbehör.

Rätt adapter för arbetet:
Använd TL lågtrycksadapter för lågtryckstillämpningar med roter-
ande borstar. För högtrycksrengöring rekommenderar Kärcher TL 
högtrycksadapter och TL dammsugaradapter för fastsättning på 
dammsugare.

TELESKOPRÖR

Material Fibreglass® Hybrid Hybrid Kolfiber Kolfiber

Längd (utdragen) (m) 7 7 10 10 14

 TL 7 F              TL 7 H              TL 10 H           TL 10 C            TL 14 C

BÄRRAM: 
UNDERLÄTTAR 
ANVÄNDNING I ALLA 
LÄGEN 
Ökad produktivitet tack vare minskad arbetsbelastning: 
Bärsystemet fördelar vikten för teleskoprör, högtrycksrör 
eller trädgårdsredskap över hela överkroppen och 
anpassar sig efter arbetsställningen. Tack vare det sitter 
enheten ergonomiskt, vilket också minskar belastningen 
på användarens armar.

Alla fördelar med bärramen i korthet:
 ■ Justerbar axelrem för olika kroppsstorlekar
 ■ Kompatibel med teleskoprör, häcksax, multiverktyg  

och högtrycksrör
 ■ Bärramen består av en vadderad sele med 

fjäderbalanserare som bärs på ryggen samt en 
snäppkrok för säkring av redskap och verktyg

Maximal kontroll 
Med hjälp av den separata justeringsskruven kan 
klämkraften ställas in individuellt, utan behov av 
ett extra verktyg. 

Maximal säkerhet
Enkel och kontrollerad hantering utan oönskad 
rotation tack vare en innovativ Anti-Spin-funktion.

Maximal ergonomi 
Spolrörets vridbara bakre del säkerställer att 
högtrycksslangen matas ut kontinuerligt med 
liten ansträngning.

1

2

3

2 31

Högtryckstillämpning Lågtryckstillämpning Dammsugartillämpning
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KALK OCH KRAFTIG 
SMUTS:  
SÄKERT UPPLÖST

Vår mobila vattenavhärdare och Pressure-
Pro Solar Cleaner RM 99 förebygger kalkavla-
gringar på ett tillförlitligt sätt. Vattenavhär-
daren innehåller ett jonbytarharts som 
avlägsnar de upplösta kalkavlagringarna från 
vattnet och minskar hårdhetsgraden till 0–1 
°dH. För envis eller fet smuts rekommenderar 
vi vår PressurePro Solar Cleaner RM 99, som 
löser upp smutsen från solpaneler och binder 
kalken. 

Vatten som innehåller kalk kan ge kalkavlagringar, vilka 
påverkar prestandan för solpaneler och försämrar sikten 
genom fönster. För tillfredsställande rengöring duger det 
inte att ta bort smutsen och lämna kvar kalkavlagringar.

PressurePro Solar Cleaner RM 99: effektiv och skonsam
RM 99 har utvecklats speciellt för ytrengöring av solpaneler:  
mycket effektiv, skonsam mot material och biologiskt nedbrytbar. 
RM 99 förhindrar kalkfläckar vid alla grader av vattenhårdhet. 
 
Vattenavhärdare: mobil lösning för kalkbekämpning
Vår mobila vattenavhärdare är ett komplett, lättransporterat system 
med luftfyllda gummihjul. Den robusta, lätthanterliga rörramen 
underlättar lastning. Lätt att ansluta det automatiska regenererings- 
systemet till snabbkopplingar. Ett finmaskigt vattenfilter skyddar mot 
smutspartiklar.

VATTENAVHÄRDNING

 ■     Torkar utan spår från rengöringen
 ■   Mycket lätta att bära och transportera
 ■   Pulverlackerad stålrörsram med stora luftfyllda gum-
mihjul

 ■   Halvautomatisk regenerering av hartsfiltret
 ■   Enkel hantering – bara att ansluta och trycka på 
knappen

 ■    Effektiv lösning för intensiv användning

Tekniska data

Vikt kg 35/40 5,8

Mått (L × B × H) mm 550 × 550 × 1030 250 × 300 × 460

Ingående tryck bar 2–10 –

Arbetstemperatur °C 1–50 –

Kapacitet (vid 10 °dH) l 5 000/10 000 –

Order nr 6.368-463.0 / 6.368-464.0 6.368-465.0

                                                                           WS 50, WS 100                                                                    WS Regenerator

 ■   Tar bort envis smuts effektivt och skonsamt
 ■  Förhindrar kalkfläckar vid alla grader av vattenhårdhet
 ■  Biologiskt nedbrytbar

Tekniska data

Total dosering 0,125–0,25 % från koncentrat

Förbrukning 5–10 ml/m² (beroende på maskin och tillbehör)

Appliceringstemperatur max. 40 °C

Varningsetikett Ingen varningsetikett

pH-värde 9 (lätt alkaliskt)

Order nr 6.295-798.0 (10 l) / 6.295-799.0 (20 l)

                                                    PressurePro Solar Cleaner RM 99
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FÖNSTER- OCH FASADRENGÖRING

BEHOVSBASERAD 
FÖNSTER- OCH 
FASADRENGÖRING

Optimal rengöring tack vare individuell behandling: känsliga 
ytor rengörs med mjuka borstar, medan ingrodd smuts 
hanteras med hårdare borstar eller högt tryck. Kärcher tar 
fönster- och fasadrengöring till nästa nivå.

Startutrustning Teleskoprör Slang Vinkel och adapter Borstar

Startutrustning Teleskoprör Slang Vinkel och adapter Borstar

Startutrustning Teleskoprör Slang Vinkel och adapter Munstycken

För fönsterrengöring rekommenderar vi användning 
av osmosvatten, teleskoprör, vattenslang och vinkel- 
led för positionering av borsten. Använd mjuk borste 
vid fönstertvätt. Vi rekommenderar att du använder 
medelhård borste för ingrodd smuts. 

Vi rekommenderar försiktig användning av borstvals 
för högtryckstvätt vid svår och ingrodd smuts. Om du 
arbetar med en roterande borste behöver du en 
Kärcher högtryckstvätt, ett teleskoprör med TL-slang 
och en lågtrycksadapter. Beroende på yta och 
smutsnivå kan ett tillbehör med mjuka eller hårda 
borst monteras på borstvals 500. 

Högtryck för avlägsnande av smuts: Även här 
rekommenderar vi en Kärcher högtryckstvätt, tele-
skoprör med högtrycksadapter, en TL-slang och 
böjbar led för högtryck för variabel justering av 
spolvinkeln. 

FASTA BORSTAR

ROTERANDE BORSTVALS

HÖGTRYCKSMUNSTYCKE
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HÅLLBAR RENGÖRING 
SOM GER MER 
SOLENERGI

RENGÖRING AV SOLPANELER

Startutrust-
ning

Teleskoprör Slang Vinkel och adapter Borstar

Startutrust-
ning

Teleskoprör Slang Vinkel och adapter Borstar

För att rengöra lätt smutsiga solpaneler 
rekommenderar vi att du använder osmosvatten, 
lämpligt teleskoprör, vattenslang samt vinkelled för 
positionering och fixering av borsten. För solpaneler 
rekommenderar vi den mjuka borsten med delade 
borst avsedd för känsliga ytor.

För arbete med roterande borste behöver du 
högtryckstvätt, teleskoprör med högtrycksslang och 
lågtrycksadapter, Vario-led för kontroll samt 
borstvals 500 med ett mjukt borstfäste. För stora 
områden kan iSolar 800-borsten användas. 

MED FASTA BORSTAR

MED HÖGTRYCKSBORSTAR

Damm, sot och pollen kan minska verk- 
ningsgraden för solcells- och solenergi- 
system på tak med upp till 30 %. För att 
uppnå ett genomgående högt elutbyte är 
det därför viktigt att rengöra anläggningen 
regelbundet.

Enkel styrning i alla riktningarRotera tele-
skopröret runt dess egen axel för att vrida 
borsten till vänster och höger med Vario- 
leden.
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UNNA DIG  
SKINANDE  
RENA GOLV

GOLVRENGÖRING

Behöver du rengöra ömtåliga golv-
beläggningar? Inga problem. För det 
behöver du en vanlig Kärcher hög- 
tryckstvätt och borstvals 500.

Startutrustning Adapter BorstarGolvrengöring med borstvals 500
Med borstvals 500 kan du rengöra ytor mycket skon-
samt. Tack vare de tre olika hårdhetsgraderna går det  
att rengöra alla typer av golvbeläggning. 

Den perfekta kombinationen för lyckad rengöring
För golvrengöring använder du Kärcher högtryckstvätt, 
adapter 8 för att fästa den på högtrycksröret och borst-
vals 500, tillsammans med de tre olika borsttillbehören. 
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DAMMSUGARTILLÄMPNING

DAMMSUG SMUTS  
– PÅ ALLA HÖJDER 
Dammsugartillämpningen underlättar rengöring av objekt på 
höga höjder, som till exempel balkar och rör.

Startutrustning Teleskoprör Adaptrar MunstyckenRenlighet även på höga höjder
För att avlägsna smuts med sug använder du våt- och 
torrdammsugare (DN 35 eller DN 40), lämpligt teleskoprör 
(10 eller 14 m), TL dammsugaradapter och lämpligt sug-
munstycke (DN 35). På grund av att min. diameter är 
DN 35 måste de övre delarna av teleskopröret 
avlägsnas för att sughöjd på 9 meter ska vara möjlig.

Rengöring på nolltid
Smutsavlagringar avlägsnas 
enkelt med hjälp av telesko-
prörsystem och Kärch-
er-dammsugare, så att smuts 
inte faller ned överallt på golvet 
och sprids i rummet.
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RENGÖRINGSMEDEL

EFFEKTIVA 
RENGÖRINGS-
MEDEL

Kärcher passar bra med Kärcher 
 ■ Våra Kärcher rengöringsmedel 

har utformats särskilt för 
Kärcher rengöringsmaskiner och 
högtryckstvättar.

 ■ Deras formler är särskilt tryck- 
och temperaturstabila.

 ■ Vi garanterar mycket bra pre-
standa och lång livslängd: inte-
grerade underhållskomponenter 
förhindrar kalkavlagringar i alla 
delar som kommer i kontakt med 
vatten, säkerställer optimal 
värmeöverföring och skyddar 
maskinen mot korrosion och 
andra problem. 

Applicera, låt verka en kort stund 
och skölj sedan ordentligt – våra 
universalrengöringsmedel tar 
enkelt bort alla typer av smuts 
på fasader. 

PressurePro Façade Cleaner, gel RM 43
Tar bort sot, olja, fett och smutsavlagringar effektivt från 
fasader av sten, klinker, gipsputs, plast, trä och glas.

PressurePro Active Cleaner, neutralt RM 55
Allsidigt, skonsamt flytande koncentrat för högtryckstvätt 
för avlägsnande av fett, olja och avgasutsläpp. Lämplig för 
fasadrengöring och rengöring av känsliga ytor.

PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
Detta koncentrerade högtrycksrengöringsmedel löser upp 
den mest envisa smutsen, som olja, fett, tjära, sot och 
rökharts.

PressurePro Solar Cleaner RM 99
Detta biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel är skonsamt 
mot material och särskilt lämpligt för optimal rengöring av 
sol- och solcellssystem samt för avlägsnande av ingrodd 
smuts, som pollen, sot och damm.
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RÄTT TILLBEHÖR  
FÖR ALLA  
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Rätt modell för alla behov: Kärcher har allt du behöver  

för att ta bort smuts från alla typer av ytor.

Aluminiumfasad, mässingsfasad, kopparfasad, PVC-glas-
fiberfasad, membranfilm, målad fasad 

■ ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ – ■ – – – – – – ■ ■ – – RM 55

Lätt smuts: klinkerfasad, betongfasad, putsad fasad, trä-
fasad 

– – – – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – ■ – – – – – – ■ ■ RM 43, RM 55

Ingrodd smuts: klinkerfasad, betongfasad, putsad fasad, 
träfasad

■ – ■ – – – – – ■ ■ ■ ■ – ■ – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 43, RM 55

Exponerad fasad av betongballast med lätt smuts ■ – ■ – – – – – ■ ■ – ■ – ■ – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 43

Stålfasad, stenfasad ■ – ■ – – – – – ■ ■ ■ ■ – ■ – – – – – ■ ■ ■  RM 55

Högtrycksrengöring med munstycke ■ – ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – ■ – – ■ ■ ■ – – RM 43, RM 55

Drev för  
borstvals 500

Borstvals 500 
mjuk

Borstvals 500 
medelhård

Borstvals 500 
hård

Stänkskydd Borste
mjuk

Borste 
medelhård 

Borste 
hård

TL 7 F TL 7 H TL 10 H TL 10 C TL 14 C TL högtrycks-
adapter

TL lågtrycks-
adapter

TL damm- 
sugaradapter

Vario-led Vinkelled Böjbar led för 
högtrycks- 
spolrör

Fogmunstycke Rörsug- 
munstycke 
35/100

TL-slang  
7 m

TL-slang  
10 m

TL-slang  
14 m

Vattenslang 
25 m 

Vattenslang 
50 m 

Bärställ Universell  
bärrem

Rengöringsmedel

Fasadrengöring

                                                                                               Roterande borstvalsar                                               Fasta borstar                                  Teleskoprör och adaptrar                   Leder och munstycken                                         Slangar                                                    Bärsystem                            Rengöringsmedel

Fönstertvätt – – – – – ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ – – – – ■ – – – – – – ■ ■ –

 

Fönstertvätt 

Högtryckstvätt och borstvals ■ ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ – ■ – ■ – – – – ■ ■ ■ – – RM 99

Osmosvatten – – – – – ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ – – – – ■ – – – – – – ■ ■ –

Rengöring av solpaneler 

Hårdbetong, uteplatser i trä ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – RM 55

Marmor, kakel ■ – ■ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – RM 55

Golvrengöring*

Takfönster, inomhus och utomhus, Plexiglas® ■ ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 55, RM 99

Hygienutrymmen ■ – ■ – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 25

Presenningar (lastbilar, reklamtryck, insynsskydd) ■ ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 805

Övriga ytor

Damm och brunn ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – –

Simbassäng ■ – ■ – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – –

Rengöring under vatten 

Buss, husbil, bil, lastbil (chassi och kaross) ■ ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 806, RM 81, RM 833

Tåg ■ ■ – – – – – – ■ ■ ■ ■ –  – – – – – – ■ ■ ■ – – RM 804, RM 833

Fordonsrengöring

Damm på ytor, fogar och kanter – – – – – – – – – – ■ ■ ■ – –  – – –  – – – – – – –

På rör – – – – – – – – – – ■ ■ ■ – –  – – – –  – – – – – –

Ordernummer 4.762-584.0 4.762-623.0 4.762-624.0 4.762-625.0 4.762-621.0 6.960-135.0 6.960-134.0 6.960-133.0 4.762-609.0 4.762-610.0 4.762-611.0 4.762-612.0 4.762-613.0 4.775-154.0 4.580-097.0 9.751-306.0 4.481-042.0 4.802-048.0 4.481-039.0 2.889-159.0 6.903-035.0 6.392-978.0 6.392-977.0 6.392-976.0 6.392-578.0 6.392-579.0 6.373-071.0 2.042-017.0 –

Dammsugning 

* Adapter 8 (4.111-036.0) behövs för att fästa borstvals 500 på högtrycksröret med EASY!Lock-gänga.    Extra tillbehör. ■ Standardtillbehör


