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AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

UPPGRADERA 
DITT TEAM

Vi gör inga kompromisser. FlexoMate hjälper 
dig bli klar med städningen snabbare. 
Minska den fysiska belastningen på dina 
anställda och tillgodose alla dina kunders 
behov, hur varierande de än må vara, med 
endast en städvagn.

Klockan tickar - varje steg räknas. Börja din 
resa in i framtidens manuella rengöring nu.

Uppgradera ditt team! Med Kärchers nya 
Flexomate.

Mer effektiv, mer flexibel, mer 
ergonomisk: en vagn som omdefinierar 
manuell rengöring.

DEN NYA STÄDVAGNEN 
FLEXOMATE
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TILLVERKAD 
FÖR 
ANPASSNING

4

FlexoMate Swift

Swift är grundversionen av FlexoMate. Denna städ-

vagn är perfekt för fastigheter med cirka 35 kontor 

och är särskilt effektiv i små utrymmen.

FlexoMate Expert

Tillräckligt med utrymme för de viktigaste 

rengöringsprodukterna och lite till: välj FlexoMate 

Expert för fastigheter med cirka 10 toaletter  

och 10–15 kontor.

FlexoMate Expert Pro

Perfekt för fastigheter med 15–20 toaletter, 2–3  

pentryn och cirka 15–20 kontor: du kan utrusta  

Flexomate ExpertPro med allt du behöver för 

krävande uppgifter.

Ofta är det inte själva jobbet som 
ställer till med problem, utan utrust- 
ningen. För att säkerställa att din 
rengöringsutrustning inte utgör ett 
hinder för dig har vi tagit fram tre
modeller som hjälper dig att lyckas
med de mest varierande rengörings-
uppgifterna. Vilken modell passar 

dig bäst?

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

Kärcher FM Swift/ Expert/ ExpertPro 50/ 100 W/ P/ S/ M  C/ Tp

Företagsnamn

Serienamn 
FlexoMate

Typ

Storlek på bot-
tenplattan i cm
Medelstor/stor

Rengöringsmetod
W = Våt
P  = Förimpregnerad
S  = Spray
M = Maskin

Särskilda funktioner
C= Kompakt
Tp = Vikbar platta

Kärcher FM ExpertPro 50/P



6 7

Det är dom många detaljerna, stora som små, som 
förvandlar goda idéer till fungerande lösningar med 
maximal prestanda och säkerhet.

FÖRDELAR 
MED  
FLEXOMATE

PRODUKTIVITET

Intuitiv design och enkel lättåtkomliga verktyg ökar 

rengöringsprocessens effektivitet och gör att din städ-

personal kan arbeta snabbare.

FLEXIBILITET

En FlexoMate – möjligheterna är oändliga: anpassa 

helt enkelt städvagnen efter dina behov närhelst du 

behöver den. Oavsett om du behöver fler lådor eller 

städredskap, FlexoMate rymmer allt.

ERGONOMI

Mindre belastning vid arbete: med sina justerbara 

handtag och lutningslådor minskar FlexoMate belast-

ningen i armar och axlar och underlättar ditt arbete.

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

MODULÄRA SYSTEM

FlexoMate anpassar sig efter dina behov. Du kan fästa 

och ta bort utrustning för att passa dina individuella 

behov – till exempel lådor, en hopfällbar sopsäck-

hållare, en mopp, en moppress, rengöringsmaskiner 

samt andra vagnar, som lätt kan ”dockas” tack vare 

det modulära systemet.



Maskinintegrering
 ■ Integrerad användning och 

säker förflyttning.
 ■ Minskar tiden det tar att gå 

till förrådet och hämta .
maskinen och minskar där-
med den totala rengörings-

 ■ tiden med upp till 15%.

FlexoBox och lutande behållare
 ■ Mopp kan fästas på hand-

tag med 30° vinkel.
 ■ Moppens position är 

samma som lådans position 
och därmed förbättras 
arbetsförhållandena när 
man städar. 

Anpassningsbar
 ■ Total förändring av vagnen 

med hjälp av tillbehör.
 ■ Anpassa enkelt vagnen till 

nya förutsättningar om 
dessa förändras.

Tillgång till lådor från alla håll
 ■ Ändring av lådans position 

(vänster/höger eller bak/
fram).

 ■ Man når snabbt lådorna 
från alla håll och det min-
skar tiden för att gå runt 
vagnen.

FlexoGrip
 ■ Kan anpassas till alla längder.
 ■ Skonsam ställning när man 

skjuter vagnen och inställ-
ning för naturlig kroppshåll- 
ning minskar belastningen 
på armar och axlar.

FlexoLink
 ■ Fixering av smarta verktyg.
 ■ Robust, platsbesparande 

och intuitiv fixering av 
mopphandtag, dammvippor 
och varningsskyltar.

Kompakt storlek
 ■ Yttre moduler kan antingen 

fällas ihop eller enkelt tas 
bort.

 ■ Sparar utrymme i trånga 
förråd.

FlexoDock
 ■ Koppla ihop en eller flera 

vagnar.
 ■ Bortkoppling av vagnar gör 

att man kan ta sig in i om- 
råden med begränsat ut- 
rymme. Även vagnar som är 
dockade är lätta att flytta.

Anpassning
 ■ Varumärke eller annan 

kommunikation kan fästas 
på luckor och sidor.

 ■ Varumärkeskännedom och 
positiv image.
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AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

EGENSKAPER 
OCH FÖRDELAR

ÄR DU 
NYFIKEN 
PÅ VAD 
SOM GÖR 
FLEXOMATE 
SÅ UNIK?



Swift är grundversionen av FlexoMate. Denna städvagn är  
perfekt för fastigheter med cirka 35 kontor och är särskilt  
effektiv i små utrymmen.
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SWIFT
L-formad – kompakt, manövrerbar.

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

Kan fällas till 45° och 90° 
Soptömning 
 ■ 2 x 70 l
 ■ 1 x 120 l

Avtagbar stödplatta
 ■ Behållare för hinkar i storlek 2 

x 6 l eller 1 x 12 l

Golvrengöringsområde
 ■ Dubbelt hinksystem
 ■ Förimpregnerad rengöring
 ■ Sprayrengöring
 ■ Maskinell rengöring

Ytrengöringsområde
 ■ Hinkar
 ■ Behållare för rengöringsmedel

Plats för utrustning
 ■ Rengöringstextilier
 ■ Mopphandtag
 ■ Dammvippa
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FM Swift 50/W FM Swift 50/P FM Swift 50/C FM Swift 50/M

Beskrivning

FM Swift 50/ W är den kompakta vagnen med 
dubbelt hinksystem. Hållaren för soppåsar är 
justerbar på höjden och kan fällas ihop för att 
spara utrymme i förråd.

FM Swift 50/P är den mest kompakta vagnen med 
förimpregnering. Hållaren för soppåsar är  
justerbar på höjden och kan fällas ihop för att spara 
utrymme i förråd.

FM Swift 50/C är den mest kompakta vagnen för 
grundläggande städning och för att kombinera 
manuell och maskinell städning.  12 l stora hinkar 
för förimpregnering och områden där maskinen  
inte kan användas.

FM Swift 50/M är den mest kompakta vagnen för 
att kombinera manuell och maskinell städning.  12 l 
stora hinkar för förimpregnering och områden där 
maskinen inte kan användas.

Vikt kg 18 16 10 15

Mått mm (LxBxH) 1004x653x1199,3 1004x563x1199 662x563x1199 1004x561x1199

Hjul mm 100 100 100 100

Standardtillbehör 1 2 x hinkar 15 l - 2.855-249.0 2 x hinkar 12 l - 2.855-239.0 1 x hink 12 l - 2.855-239.0 1 x hink 12 l - 2.855-239.0

Standardtillbehör 2 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0

Standardtillbehör 3 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0

Standardtillbehör 4 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Standardtillbehör 5

Standardtillbehör 6

Rekommenderade tillbehör Hinkhållare - 2.855-253.0 Hinkhållare - 2.855-253.0

Fördelar för användaren

 ■ Hållaren för soppåsar är justerbar på höjden 
och kan fällas ihop för att man ska kunna 
tömma ut avfall mer ergonomiskt och spara 
lagringsutrymme.

 ■ Den mest kompakta serien med vagnar som 
uppfyller grundläggande krav på din rengöring.

 ■ Perfekt för små förråd eftersom yttre moduler 
snabbt antingen kan tas bort eller fällas ihop.

 ■ Strukturerat flöde i rengöringssystemet 
(avfallshantering - rengöring av ytor - 
golvrengöring).

 ■ Enkel och snabb åtkomst till verktyg.
 ■ Lätt att manövrera tack vare den kompakta 
konfigurationen.

 ■ Hållaren för soppåsar är justerbar på höjden  
och kan fällas ihop för att man ska kunna tömma 
ut avfall mer ergonomiskt och spara lagrings-
utrymme.

 ■ Varje 12 l hink har en kapacitet för 15 moppar,  
i blå och röd färg.

 ■ Perfekt för små förråd eftersom man snabbt 
antingen kan ta bort eller fälla ihop yttre moduler.

 ■ Strukturerat flöde i rengöringssystemet 
(avfallshantering - rengöring av ytor - 
golvrengöring).

 ■ Enkel och snabb åtkomst till verktyg.
 ■ Lätt att manövrera tack vare den kompakta 
konfigurationen.

 ■ Lätt att manövrera tack vare den kompakta 
storleken.

 ■ Den mest minimala serien med vagnar som 
uppfyller grundläggande krav på din rengöring.

 ■ 12 l hinken har en kapacitet på 15 moppar,  
i röd färg.

 ■ Perfekt för små förråd eftersom man snabbt 
antingen kan ta bort eller fälla ihop yttre 
moduler.

 ■ Strukturerat flöde i rengöringssystemet 
(rengöring av ytor - golvrengöring).

 ■ Enkel och snabb åtkomst till verktyg.

 ■ Hållaren för soppåsar är justerbar på höjden  
och kan fällas ihop för att man ska kunna  
tömma ut avfall mer ergonomiskt och spara 
lagringsutrymme.

 ■ 12 l hinken har en kapacitet på 15 moppar,  
i röd färg.

 ■ Perfekt för små förråd eftersom man snabbt 
antingen kan ta bort eller fälla ihop yttre moduler.

 ■ Strukturerat flöde i rengöringssystemet 
(avfallshantering - rengöring av ytor - 
golvrengöring).

 ■ Enkel och snabb åtkomst till verktyg.
 ■ Lätt att manövrera tack vare den kompakta 
konfigurationen.

Art.nr 1.321-000.0 1.321-001.0 1.321-002.0 1.321-003.0

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

SWIFT
L-formad – kompakt, manövrerbar.
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EXPERT
Öppen – strukturerad, utökad, komplett.

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

Flexibel position för lådor 
och behållare
 ■ Justerbar på höjden
 ■ Läget kan roteras 180° 

Avtagbar stödplatta
 ■ Behållare för hinkar i storlek  

2 x 6 l eller 1 x 12 l

125 mm stora hjul
 ■ Bra glidegenskaper
 ■ Effektiv manövrering

Yta med flexibla och täckta uttag 
för anslutning av fästen
 ■ Moppskaft
 ■ Varningsskylt
 ■ Fönstertvätt

Kompakt placerade städhinkar
 ■ 1 x 12 l hink
 ■ 2 x 6 l hinkar

Plats för utrustning
 ■ Rengöringstextilier
 ■ Soppåsar

Tillräckligt med utrymme för de viktigaste rengöringsprodukterna 
och lite till: välj FlexoMate Expert för fastigheter med cirka 10 
toaletter och 10–15 kontor.
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FM Expert 100/W FM Expert 50/P FM Expert 100/M

Beskrivning
FM Expert 100/ W är en stor vagn med dubbla 
hinkar för städning. Det bästa valet för omfattande 
städning.

FM Expert 50/P är en medelstor vagn med förim-
pregneringssystem. Hängande hinkar och behållare 
kan lätt tas bort för kompakt förvaring. 

FM Expert 100/M är en stor vagn som kombinerar 
manuella och maskinella städmetoder.  Det tomma 
utrymmet ger plats för en maskin för torr- eller 
våtrengöring, och 12 l stora hinkar är avsedda för 
förimpregnering och rengöring av områden där 
maskiner inte kan användas.

Vikt kg 28,5 23,5 26

Mått mm (LxBxH) 1518x653x1020 1210x663x1200 1780x563x1020

Hjul mm 125 125 125

Standardtillbehör 1 2 x hinkar 15 l - 2.855-249.0 2 x hinkar 12 l - 2.855-239.0 1 x hink 12 l - 2.855-239.0

Standardtillbehör 2 4 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 4 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 4 x hinkar 6 l - 2.855-262.0

Standardtillbehör 3 1 x låda 16 l - 2.855-234.0 1 x låda 16 l - 2.855-234.0 1 x låda 16 l - 2.855-234.0

Standardtillbehör 4 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x tablett - 2.855-291.0

Standardtillbehör 5 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 1 x FlexoTray - 2.855-238.0

Standardtillbehör 6 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0

Standardtillbehör 7 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Fördelar för användaren

 ■ Lutande hållare för soppåsar gör det mer 
ergonomiskt att tömma sopor.

 ■ Hållare och stödplatta för soppåsar som kan tas 
av och fällas ihop sparar utrymme i förrådet.

 ■ Roterande lådor som kan justeras på höjden gör 
att man snabbt når förbrukningsmaterial och 
städutrustning.

 ■ Ytterligare redskapslist kan monteras för fler 
städredskap.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom dom dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

 ■ Lutande hållare för soppåsar gör det mer 
ergonomiskt att tömma sopor.

 ■ Hållare och stödplatta för soppåsar som kan tas 
av och fällas ihop sparar utrymme i förrådet.

 ■ Varje 12 l hink har en kapacitet för 15 moppar,  
i blå och röd färg.

 ■ Lådan kan vridas och justeras på höjden.
 ■ Ytterligare redskapslist kan monteras för fler 
städredskap.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom dom dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

 ■ Lutande hållare för soppåsar gör det mer 
ergonomiskt att tömma sopor.

 ■ Hållare och stödplatta för soppåsar som kan  
tas av och fällas ihop sparar utrymme i förrådet.

 ■ 12 l hinken har en kapacitet på 15 moppar,  
i röd färg.

 ■ Lådan kan vridas och justeras på höjden.
 ■ Ytterligare redskapslist kan monteras för fler 
städredskap.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom dom dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

Art.nr 1.321-004.0 1.321-005.0 1.321-006.0

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

EXPERT
Öppen – strukturerad, utökad, komplett.
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EXPERT PRO
Stängd – snygg, säker, anpassningsbar.

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

Skydd
 ■ Stänkskydd
 ■ Fixering av hinkhållare 

också möjlig

Höjdjusterbart handtag

125 mm stora hjul
 ■ Bra glidegenskaper
 ■ Effektiv manövrering

Dubbelsidig dörr
 ■ Dokumenthållare på insidan
 ■ Öppna genom att trycka

Lutningsbar stödplatta
 ■ Dubbelt hinksystem
 ■ Förimpregnerad rengöring
 ■ Sprayrengöring
 ■ Maskinell rengöring

Platt topplock med smala springor
 ■ Öppnas för hand
 ■ Öppnas med foten via pedal

Perfekt för fastigheter med 15–20 toaletter,  
2–3 pentryn och cirka 15–20 kontor: du kan  
utrusta Flexomate ExpertPro med allt du  
behöver för krävande uppgifter.
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FM ExpertPro 100/W FM ExpertPro 50/P FM ExpertPro 100/P FM ExpertPro 100/W Tp FM ExpertPro 50/S C 

Beskrivning

FM ExpertPro 100/ W är en stor vagn med för-
impregneringssystem. Den är delvis stängd med 
en lättillgänglig sophållare och stängd mittdel 
där man kan förvara utrustning och rengörings-
medel på ett säkert sätt.

FM ExpertPro 50/P är en medelstor vagn med för-
impregneringssystem. Hinkarna för ytrengöring och 
avfallshanteringsfacken finns i den stängda delen, 
där utrustning och rengöringsmedel också kan 
förvaras säkert.

FM ExpertPro 100/ P är en stor vagn med förim-
pregneringssystem. En stängd del är avsedd för 
avfallshantering, medan den andra delen är till för 
städredskap och förvaring. 

FM ExpertPro 100/ W Tp är den största vagnen för 
omfattande städning med ett dubbelt hinksystem. 
Avfallshantering, förvaringsutrymme och städred-
skap kan förvaras säkert.

FM ExpertPro 50/S C är en medelstor vagn för 
spraymetoden.  Hinkar för ytrengöring och 
avfallshantering samt ett litet förvaringsutrymme 
kombineras i denna kompakta vagn.

Vikt kg 38 29,5 47,5 47,5 26

Mått mm (LxBxH) 1518x650x1021 1051x563x1229 1564x563x1229 1831x650x1042 889x563x1062

Hjul mm 125 125 125 125 125

Standardtillbehör 1 2 x hinkar 15 l - 2.855-249.0 2 x hinkar 12 l - 2.855-239.0 2 x hinkar 12 l - 2.855-239.0 2 x hinkar 15 l - 2.855-249.0 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0

Standardtillbehör 2 4 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 4 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 4 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 2 x lådor 16 l - 2.855-234.0

Standardtillbehör 3 1 x låda 16 l - 2.855-234.0 2 x lådor 16 l - 2.855-234.0 1 x låda 16 l - 2.855-234.0 1 x låda 16 l - 2.855-234.0 1 x tablett - 2.855-291.0

Standardtillbehör 4 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x låda 32 l - 2.855-235.0 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x avfallsenhet/2 x 70 l - 2.855-268.0

Standardtillbehör 5 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 1 x avfallsenhet/2 x 70 l - 2.855-268.0 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x avfallsenhet/3 x 70 l - 4.862-286.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0

Standardtillbehör 6 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 1 x avfallsenhet/3 x 70 l - 4.862-286.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Standardtillbehör 7 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Standardtillbehör 8 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Fördelar för användaren

 ■ Delvis stängd med luckor för förvaring av 
rengöringsmedel, manuell rengörings-
utrustning och förbrukningsmaterial.

 ■ Hållare för soppåsar är lätt att komma åt och 
justerbar i höjd för att man ska kunna tömma 
ut avfall mer ergonomiskt.

 ■ Stödplattan för påsar kan tas av och hållaren 
för sopsäckar kan fällas ihop så att vagnen 
tar mindre plats i förrådet.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker 
på dem, kan anpassas till höger- och 
vänsterhänta personer.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom de dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen 
ska kunna sättas i parkeringsläge.

 ■ FlexoGrip som kan justeras i höjden minskar 
belastningen på armar och axlar när man flyttar 
vagnen.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker på 
dem, kan anpassas till höger- och vänsterhänta 
personer.

 ■ Luckor och sidoväggar kan anpassas med 
klistermärken.

 ■ Varje 12 l hink har en kapacitet för 15 moppar,  
i blå och röd färg.

 ■ Brickor kan enkelt tas bort för att spara utrymme 
i förrådet.

 ■ 2 x 70 l hållare för soppåsar för sortering av avfall.
 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom de dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen ska 
kunna sättas i parkeringsläge.

 ■ FlexoGrip som kan justeras i höjden minskar 
belastningen på armar och axlar när man flyttar 
vagnen.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker på 
dem, kan anpassas till höger- och vänsterhänta 
personer.

 ■ Luckor/sidoväggar kan anpassas med klistermärken.
 ■ Varje 12 l hink har en kapacitet för 15 moppar,  
i blå och röd färg.

 ■ Brickor kan enkelt tas bort för att spara utrymme 
i förrådet.

 ■ 3 x 70 l hållare för soppåsar för avancerad 
sortering av avfall.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom de dubbla hinkarna eller 
på sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen ska 
kunna sättas i parkeringsläge.

 ■ FlexoGrip som kan justeras i höjden minskar 
belastningen på armar och axlar när man flyttar 
vagnen.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker  
på dem, kan anpassas till höger- och vänster-
hänta personer.

 ■ Luckor och sidoväggar kan anpassas med 
klistermärken.

 ■ 3 x 70 l hållare för soppåsar för avancerad 
sortering av avfall.

 ■ Golvrengöringssystem med dubbla hinkar på en 
lutningsbar platta som kan fällas ihop för att 
spara utrymme i förråd.

 ■ Verktyg och handtag, som dammvippor eller 
mopphandtag, kan fästas mellan handtaget, 
bakom de dubbla hinkarna eller på sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen ska 
kunna sättas i parkeringsläge.

 ■ FlexoGrip som kan justeras i höjden minskar 
belastningen på armar och axlar när man flyttar 
vagnen.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker på 
dem, kan anpassas till höger- och vänsterhänta 
personer.

 ■ Luckor och sidoväggar kan anpassas med 
klistermärken.

 ■ 2 x 6 l hinkar för ytrengöring med blå och röda 
färgclips.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom de dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen ska 
kunna sättas i parkeringsläge.

Art.nr 1.321-007.0 1.321-008.0 1.321-009.0 1.321-010.0 1.321-011.0

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

EXPERT PRO
Stängd – snygg, säker, anpassningsbar.
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FM ExpertPro 50/W Tp FM ExpertPro 50/S

Beskrivning

FM ExpertPro 50/ W Tp den medelstora vagnen 
med ett golvrengöringssystem med dubbla hinkar. 
Hinkar för ytrengöring och avfallshantering samt 
ett litet förvaringsutrymme, kombineras i denna 
kompakta vagn. Den lutningsbara plattan kan fällas 
ihop och är därför perfekt för små förråd.

FM ExpertPro 50/S är den medelstora vagnen för 
spraymetoden.  Den är delvis stängd med lättillgänglig 
påshållare och stängd mittdel där man kan förvara 
utrustning och rengöringsmedel på ett säkert sätt.

Vikt kg 35 47,5

Mått mm (LxBxH) 1318x651x1062 1831x650x1042

Hjul mm 125 125

Standardtillbehör 1 2 x hinkar 15 l - 2.855-249.0 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0

Standardtillbehör 2 2 x hinkar 6 l - 2.855-262.0 2 x lådor 16 l - 2.855-234.0

Standardtillbehör 3 2 x lådor 16 l - 2.855-234.0 1 x behållare - 2.855-291.0

Standardtillbehör 4 1 x tablett - 2.855-291.0 1 x avfallsenhet / 2 x 70 l - 2.855-268.0

Standardtillbehör 5 1 x avfallsenhet/2 x 70 l - 2.855-268.0 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0

Standardtillbehör 6 2 x FlexoLink S - 2.855-255.0 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Standardtillbehör 7 1 x FlexoLink XL - 2.855-261.0

Standardtillbehör 8

Fördelar för kunden

 ■ FlexoGrip som kan justeras i höjden minskar 
belastningen på armar och axlar när man flyttar 
vagnen.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker  
på dem, kan anpassas till höger- och vänster-
hänta personer.

 ■ Luckor och sidoväggar kan anpassas med 
klistermärken.

 ■ System med 2 x 15 l hinkar för golvrengöring.
 ■ 2 x 70 l hållare för sopsäckar för sopsortering 
och 2 x 6 l stora hinkar för ytrengöring.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas 
mellan handtaget, bakom de dubbla hinkarna 
eller på sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen ska 
kunna sättas i parkeringsläge.

 ■ FlexoGrip som kan justeras i höjden minskar 
belastningen på armar och axlar när man flyttar 
vagnen.

 ■ Luckorna, som öppnas genom att man trycker på 
dem, kan anpassas till höger- och vänsterhänta 
personer.

 ■ Luckor och sidoväggar kan anpassas med 
klistermärken.

 ■ 2 x 6 l hinkar för ytrengöring med blå och röda 
färgclips.

 ■ Hållare för soppåsar är lätt att komma åt och justerbar 
i höjd för att man ska kunna tömma ut avfall mer 
ergonomiskt.

 ■ Stödplattan för påsar kan tas av och hållaren för 
sopsäckar kan fällas ihop så att vagnen tar mindre 
plats i förrådet.

 ■ Redskap och skaft, som moppskaft, kan fästas mellan 
handtaget, bakom de dubbla hinkarna eller på 
sidorna.

 ■ Två hjul av fyra har bromsar för att vagnen ska 
kunna sättas i parkeringsläge.

Art.nr 1.321-012.0 1.321-013.0

AUTONOM STÄDNING, UNIK FLEXIBILITET

EXPERT PRO
Stängd – snygg, säker, anpassningsbar.

UPPGRADERA  
DIN SWIFT
Från kompakt och manövrerbar till strukturerad,  
utökad och komplett. Lägg till dessa artiklar och  
uppgradera din vagn.

UPPGRADERA  
DIN EXPERT
Från strukturerad, utökad och komplett till  
snygg, säker och anpassningsbar.  
Lägg till dessa artiklar och  
uppgradera din vagn.

Hållare för 
multifunktionell hink 
2.855-253.0

Stor lucka 
2.855-278.0

Hörnstöd 
2.855-247.0

Ram över mitten 
2.855-223.0

Hink 6 l 
2.855-262.0

Påbyggnadssats för 
behållare 
2.855-291.0

Påbyggnadssats för 
låda 16 l 
2.855-234.0

1

1

2 3 4 5 6

FlexoTray 
2.855-238.0

Sidopanel för 
ExpertPro 
2.855-290.0

Stor täckplatta 
2.855-231.0

FlexoGrip 
2.855-244.0

2 3 4 5

1

2

3

4

5

Tillval

Tillval



SWIFT EXPERT EXPERT PRO

KIRA CARE-PAKET

Ram över liten 2.855-
250.0

Hjul D=100 
6.400-021.0

Lådhållare stängd 
2.855-246.0

Hölje för lådhållare 
5.400-598.0

Ram över stor 
2.855-221.0

Fäste för avfallspåse utan 
handtag
2.855-225.0

Nyckel till lucka 
2.855-256.0

Hållare för 
multifunktionell hink 
2.855-253.0

Länkhjul utan broms 
Adv. D125 
2.855-296.0

Dokumenthållare till 
lucka 
2.855-270.0

FlexoLink M 
2.855-254.0

Länkhjul med broms 
Adv. D125 
2.855-297.0

Täcklist 
2.855-266.0

Expansionsmodul bas-
ram hjul D100 
2.855-251.0

FlexoBox 
2.855-237.0

Toolflex-hållare 
BR30/1 
2.855-319.0

Länkhjul utan broms 
Std. D125 
2.855-298.0

List för FlexoLink 
2.855-226.0

Sopsäckshållare med 
handtag 
2.855-289.0

Basram liten 2.855-
286.0

FlexoLink S 
2.855-255.0

Expansionsmodul bas-
ram 
2.855-279.0

Färgclip grön 2.855-
292.0

Basram medel 2.855-
287.0

Hållare för moppress 
2.855-260.0

Länkhjul med broms 
Std. D125 
2.855-299.0

Stor täckplatta 
2.855-231.0

Färgclip gul 
2.855-293.0

Basram stor 2.855-
288.0

FlexoLink XL 
2.855-261.0

Avfallsenhet 2 x 120 l 
2.855-267.0

Liten täckplatta 
2.855-232.0

Färgclip blå 
2.855-294.0

Moppurvridare univer-
sal 
2.855-258.0

Nyckel till hölje 
2.855-257.0

Avfallsenhet 2 x 70 l 
2.855-268.0

Täckplatta hink 6 l 
2.855-265.0

Färgclip röd 
2.855-295.0

Påbyggnadssats för 
behållare 
2.855-291.0

Täckplatta hink 12 l 
2.855-264.0

Avfallsenhet 3 x 70 l 
2.855-269.0

Sidopanel för Expert-
Pro 
2.855-290.0

Lådhållare öppen 
2.855-245.0

Påbyggnadssats för 
låda 8 l 2.855-233.0

Hink 15 l 
2.855-249.0

Avfallsenhet liten 2 x 
70 l 
2.855-280.0

Central delare 
2.855-248.0

Påbyggnadssats för 
låda 16 l 
2.855-234.0

FlexoTray 
2.855-238.0

Fotpedal för Expert 
och ExpertPro 
2.855-242.0

Multifunktionell hink 
12 l 
2.855-239.0

Påbyggnadssats för 
låda 31 l 
2.855-235.0

Glidhandtag Classic 
2.855-243.0

Stötskydd 
2.855-300.0

Hink 6 l 
2.855-262.0

Lucka liten 
2.855-277.0

FlexoGrip 
2.855-244.0

Stort lock med fotpedal 
2.855-301.0

Stor lucka 
2.855-278.0

FlexoDock 
2.855-241.0

Hörnstöd 
2.855-247.0

Dämpare, stort lock 
2.855-317.0

Expansionsmodul 
grundram med gång-
järn 
2.855-273.0
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I KORTA DRAG
För varje rengöringsuppgift, lokalstorlek och 
typ av utrymme finns en anpassningsbar 
vagn. Detta är översikten du behöver för att 
anpassa din vagn efter dina behov.

Ram över mitten 
2.855-223.0
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  Kärcher NachhaltigkeitRENGÖRINGSMEDEL FRÅN VÅRT KOMPETENSCENTRUM

FORSKAT. 
TESTAT. 
FRAMGÅNGSRIKT.

Vi har fyrtio års erfarenhet av kemikalieutveckling. Våra 
experter samarbetar mellan olika områden inom forskning, 
utveckling och testning av nya rengöringsmedel och 
appliceringsmetoder. För att nå bästa resultat och säker 
användning har teamet tillgång till toppmoderna laboratorier 
och anläggningar för forskning och testning.

Vår teknik ligger alltid i absolut framkant 
tack vare täta samarbeten med industri-
kunder och enskilda användare. Över hela 
världen. 

Utveckling på högsta nivå Det nya kemi-
laboratoriet är centrum för vår forskning och 
utveckling av innovativa rengörings- och 
skötselprodukter. Våra experter analyserar 
alla typer av smuts på alla tänkbara ytor för 
professionell borttagning, uppsamling och 
kassering. Varje produkt som tas fram här 
för våra industri- och privatkunder skapas 
redan från början utifrån ett holistiskt 
tänkande, systematiskt och helt och hållet 
inom Kärcher. 

Hållbart redan från början Det blir allt 
viktigare att uppfylla höga miljökrav. Därför 
lägger Kärcher extra stor vikt vid hållbara 
val av råvaror, utvecklings- och  produktions-
processer och användning av resursbespar-
ande förpackningslösningar i hela produktions-
kedjan. 

Tillverkade i Tyskland Högsta kvalitet – 
Kärcher producerar sina egna rengörings-
produkter med målet att alltid uppnå hög 
kvalitet, hållbar produktion och bästa möjliga 
leveranskapacitet. Med vårt superflexibla 
system kan många olika typer av behållare, 
allt från halvlitersflaskor till tankbilar på 20 
000 liter, fyllas på snabbt och ekonomiskt 
från blandningstankar på 25 000 liter.

Den perfekta rengöringslösningen Kärchers 
rengörings- och skötselprodukter är lika 
mångsidiga och effektiva som maskinerna  
de används med – eftersom de har special-
utvecklats för Kärchers rengöringsmaskiner. 
Det är kombinationen som gör det: det 
effektiva samspelet mellan maskin och 
rengöringsmedel garanterar en optimal 
rengöring.



28 2928

ALLT FRÅN EN  
ENDA KÄLLA 
Kärcher är den världsledande totalleverantören av 
rengöringslösningar och erbjuder råd och tjänster 
som är skräddarsydda efter dina behov. Uppnå 
optimala rengöringsresultat med hjälp av innovativa 
produkter, speciellt framtagna rengöringsmedel och 
ett omfattande utbud av tillbehör.
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SanitPro WC Cleaner CA 10 R 
eco!perform Swan

SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R 
eco!perform Swan

Spruta Tom flaska Behållarventil

Doseringsenhet

SanitPro Daily Cleaner CA 20 C/R 
eco!perform Swan

FloorPro Cleaner CA 50 C 
eco!perform Swan

SurfacePro Surface Cleaner CA 30 
C/R eco!perform Swan

SanitPro WC Cleaner CA 10 C med fräsch 
doft för manuell rengöring. Fäster bra på 
upprättstående områden på och i toaletter 
och urinoarer. Svanenmärkt.

6.296-080.0 | 1 l | Klar att använda
6.296-081.0 | 5 l | Klar att använda

Användningsklar och Svanenmärkt 
SurfacePro Glass Cleaner CA 40 R för glas- 
och plastytor. Snabb rengöring utan ränder 
(enhet med 12 flaskor).

6.296-088.0 | 0,5 l | Klar att använda
6.296-089.0 | 5 l | Klar att använda

Robust sprayhuvud för manuell rengöring. 
Justerbar sprutstråle och bekvämt grepp. 
För flaskor på 500 ml.

Röd | 6.295-722.0 Skummunstycke 
Blå | 6.295-723.0 Spray

Märkt tom flaska, återanvändningsbar, för 
individuell dosering av användningsklara 
rengöringsmedel från koncentrat. 
Ekonomiskt och miljövänligt.

Röd | 6.295-714.0 
Blå | 6.295-715.0

Praktiskt hjälpmedel för effektiv påfyllning 
och dosering av rengöringsmedel från 
behållare.

5 liter | 6.394-819.0 
10 liter | 6.394-819.0  
20 liter | 6.394-759.0 
200 liter | 6.412-438.0

Skonsam rengöringsverkan, miljövänlig: 
SanitPro Everyday Cleaner CA 20 C. Perfekt 
för daglig rengöring av sanitetsutrymmen. 
Svanenmärkt.

6.296-082.0 | 1 l | Koncentrat
6.296-083.0 | 5 l | Koncentrat
6.296-084.0 | 0,5 l | Klar att använda

FloorPro Cleaner CA 50 C 
golvrengöringsmedel för manuell och 
maskinrengöring av hårda och flexibla golv, 
samt för högglansiga ytor och möbler. 
Svanenmärkt. 

6.296-092.0 | 1 l | Koncentrat
6.296-093.0 | 5 l | Koncentrat

SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C: 
Ytrengöringskoncentrat för manuell 
applicering. Universellt, även för högblanka 
ytor och möbler. Svanenmärkt.

6.296-085.0 | 1 l | Koncentrat
6.296-086.0 | 5 l | Koncentrat
6.296-087.0 | 0,5 l | Klar att använda

Lättanvänd doseringsbehållare för exakt 
och effektiv dosering av rengöringsmedel. 
Behållaren passar på alla 1 l stora koncen-
tratflaskor. 

6.295-724.0 

RENGÖRINGSMEDEL
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RENGÖRINGSMEDEL

KRAFTFULLA. 
SÄKRA. 
MILJÖVÄNLIGA.

Beroende på plats, golvbeläggning och hur 
smutsigt det är rekommenderar Kärcher 
olika rengöringsmedel till städroboten KIRA 
B 50. Alla är naturligtvis både säkra, 
miljövänliga och perfekt anpassade till 
maskinen. 

FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform
Detta är ett allrengöringsmedel som kan 
användas i princip var som helst och på alla 
vattentåliga och alkoholbeständiga hårda och 
flexibla ytor. Medlet avlägsnar fotavtryck, 
damm och föroreningar av utsläpp, förebygger 
ny nedsmutsning och ger ett resultat utan 
ränder även på de blankaste ytorna. CA 50 C 
eco!perform är dessutom certifierat med EU 
Ecolabel.

FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753
Detta är ett särskilt rengöringsmedel för 
plattor av fint stengods som avlägsnar även 
envisa oljefläckar, fett och mineralavlagringar 
samtidigt som plattornas halksäkerhet 
bevaras. Detta gör att medlet passar särskilt 
bra för detaljhandel och köpcentrum. 

FloorPro Multi Cleaner RM 756
Högeffektivt rengöringsmedel för maskinell 
och manuell underhållsrengöring av alla typer 
av hårda golv och ytor. Låg dosering möjlig 
tack vare en högvätande tensidkombination.  
Lång kvardröjande angenäm doft.

FloorPro Industrial Cleaner RM 69 
I de allra smutsigaste miljöerna, t.ex. inom 
industri- och transportsektorn, avlägsnar det 
här lågskummande rengöringsmedlet även 
de mest envisa resterna av fett, olja, sot och 
mineraler på alla vattentåliga, alkalikänsliga 
och alkalibeständiga golv. 

FloorPro Cleaner 

CA 50 C eco!perform

FloorPro Fine Stoneware Cleaner 

RM 753

FloorPro Multi Cleaner 

RM 756

FloorPro Industrial Cleaner 

RM 69 
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fabriker

i 7 länder är CO₂-neutrala

180 000
hektar

skog har skyddats i 
Brasilien tack vare 

kompensationsbetalningar

606
ton

CO₂ har sparats in genom 
direktleveranser under 2021.

Vi stakar ut kursen för klimatskyddet

Som ett ledande, klimatvänligt företag i vår 

bransch har våra produktionsanläggningar 

varit CO₂-neutrala sedan 2021. Dessutom 

använder vi grön el och kompenserar för 

utsläpp genomatt finansiera klimatskydds-

projekt. Många anläggningar använder 

solcellssystem för att producera el för 

egenkonsumtion. Vi gör affärsresor CO₂-

neutrala genom digitala konferenser och 

elfordon.

Fram till 2025 ska Kärcher minska sina verkliga utsläpp inom scope 

1 och scope 2 med 21 % jämfört med 2020. Fram till 2030 ska den 

siffran sedan minska med ytterligare 21 % till en total minskning på 

42 %: Vi sparar energi och använder hållbara energikällor för att 

minska vårt koldioxidavtryck. Därför har Kärcher gått med i Science 

Based Targets initiative (SBTi), med åtaganden om snabba utsläpps-

minskningar över hela företaget i linje med klimatvetenskapen. 

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World 

Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden WWF, och utgör ett 

av åtagandena i We Mean Business-koalitionen.

Senast 2025 ska Kärcher ha upprättat ett ledningssystem för sina 

utsläpp inom scope 3 och göra koldioxidavtrycket för alla sina 

produkter transparent: Som en del av vårt medlemskap i SBTi har vi 

åtagit oss att bredda vår utsläppsmätning till verksamheter både 

uppströms och nedströms i värdekedjan och ta fram mål för att få 

ner alla dessa utsläpp – eftersom hållbarhet för Kärcher sträcker sig 

långt bortom fabriksdörrarna. Vi har redan börjat minimera utsläppen 

från transportlogistiken genom att hela tiden optimera våra transport-

vägar. Våra fabriker runt om i världen köper redan 75 % av hela sin 

volym från regionala leverantörer som befinner sig mindre än 1000 

km från produktionsanläggningen.

Från 2021 kommer Kärchers fabriker runt om i världen att vara 

CO₂-neutrala: Detta kommer att göra Kärcher till det ledande CO₂-

neutrala företaget på städmarknaden med CO₂-neutral global 

produktion. Vi använder grön energi och kompenserar för utsläpp 

som vi inte kan undvika genom att finansiera klimatskyddsprojekt. 

Många av våra fabriker är redan utrustade med LED-belysning och 

solcellssystem. I Quistello i Italien ligger vår största anläggning, som 

producerar 360 000 kWh effekt per år på en golvyta på 11 500 m². 

I Banbury i Storbritannien lyckades vi installera knappt 1 000 

solpaneler på en gång och därmed generera 44 procent av dotter-

bolagets årliga strömförbrukning. På vårt huvudkontor i Winnenden 

använder vi också ett solcellssystem och sluter materialcykeln genom 

att återanvända engångspallar i ett värmesystem för byggnaderna.

Från 2021 kommer våra affärsresor inom och från Tyskland till 

destinationer utomlands att vara CO₂-neutrala: Vi skär ned på 

affärsresandet och därmed även utsläppen av växthusgaser till följd 

av resor med tåg, bil och flyg. Vi kompenserar för utsläpp som vi 

inte kan undvika. Format som digitala konferenser blir allt mer 

etablerade i vårt företag och har en roll att spela här. Vi ökar antalet 

elfordon i vår fordonspark ytterligare.

Du hittar mer information om ämnet 
hållbarhet inom företaget på 
www.karcher.se/hallbart

Fokus på att spara resurser

Vi designar våra rengöringssystem för att 

de ska vara så miljövänliga som möjligt, 

från tillverkning och användning, helt till 

bortskaffning. Målet är att minska 

användningen av primära råvaror genom 

att köpa in material från hållbara källor, 

öka mängden återvunnen plast i produkter 

och tillverka maskiner med lång livslängd. 

Vi arbetar också med hållbara förpackningar 

och förebyggande av plastavfall. 

Ansvar är vår kompass

I vår leveranskedja värdesätter vi också 

miljövänligt beteende, långsiktiga 

relationer, strikta sociala standarder och 

transparens. Vi följer tydliga kriterier som 

vi mäter oss själva och våra partners mot. 

Vi tar det sociala ansvaret på allvar och 

finansierar därför organisationeroch 

individer som förespråkar natur, kultur och 

samhälle.

NOLL UTSLÄPP MINSKA, ÅTERANVÄNDA, 
ÅTERVINNA

SAMHÄLLSHJÄLTE

HÅLLBARHET  
GÖR SKILLNAD

Hos Kärcher är hållbarhet en ambition och vår drivkraft. 
Därför imponerar vi inte bara med våra kraftfulla rengöringssystem utan 
tar även ansvar för miljön, våra produkter, leveranskedjan, samhället och 
vår personal. 
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14 monument och byggnader har 
rengjorts som en del av vår kul-
tursponsring 2021

180 000 hektar skog har 
skyddats tack vare 
kompensationsbetalningar

37 % av alla projekt för mer håll-
bara produktförpackningar har 
genomförts

68 % av alla projekt är inriktade 
på värdebevarande

18 fabriker i sju länder är 
CO₂-neutrala

1,5 ton avfall har samlats in på 
över 40 kilometer strand 2021

Sedan 2021 … 
 ■ Har Kärchers fabriker över hela världen har 

varit CO₂-neutrala
 ■ Har Affärsresor inom och från Tyskland till 

destinationer utomlands varit CO₂-neutrala

Senast 2025 ...
 ■ Ska Kärcher minska sina verkliga utsläpp 

inom scope 1 och scope 2 med 21 % jämfört 
med 2020. Senast 2030 kommer detta att 
minskasmed ytterligare 21 % (totalt: 42 %)

 ■ Ska Kärcher ha upprättat ett ledningssystem 
för sina utsläpp inom scope 3 och göra 
koldioxidavtrycket för alla sina produkter 
transparent

NOLL UTSLÄPP

Sedan 2020 …  
 ■ Har vi stöttat minskningen av mängden plast i 

haven

Senast 2025 ...
 ■ Kommer vi att optimera hållbarheten i alla pro-

duktförpackningar 
 ■ Ska utvalda konsumentprodukter och profes-

sionella produkter bestå av upp till 50 % återvun-
nen plast

 ■ Strävar vi efter att ha upprättat en pilotproduk-
tion utan plastavfall

 ■ Ska hållbarhet att vara en integrerad del av nya 
affärsmodeller

MINSKA, ÅTERANVÄNDA, ÅTERVINNA

Senast 2025 ... 
 ■ Ska vårt sociala engagemang vara inriktat på 

att bevara värden 
 ■ Ska vi inrätta ett proaktivt system för hanter-

ing av leverantörsrisker för hållbarhet

SAMHÄLLSHJÄLTE

Status Status Status

KÄRCHERS HÅLL- 
BARHETSSTRATEGI  
2025

Vårt hållbarhetsengagemang fram till 
2025 fokuserar på tre initiativ. De 
omfattar tydliga mål och åtgärder som 
vi vill genomföra under de kommande 
åren – från klimatneutral produktion 
till återvinning av råmaterial, minskning 
av mängden plastförpackningar, en mer 
hållbart utformad global leveranskedja 
och vidareutveckling av vårt sociala 
åtagande.

HÅLLBARHET HOS KÄRCHER

I linje med våra globala utvecklingsmål
Kärchers nya hållbarhetsstrategi 2025 
vägleddes av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling (SDG:er). För oss som företag 
tillhandahåller SDG:erna ett bra ramverk, 
eftersom de kopplar våra egna åtgärder till 
hanteringen av globalt relevanta 
utmaningar. Med våra tre initiativ bidrar vi 
specifikt till totalt 13 globala mål för 
hållbar utveckling. Detta är resultatet av 
en omfattande analys som bygger på den 
internationellt erkända SDG Compass-
metoden.
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KÄRCHERS TJÄNSTER

Av proffs för proffs – som global 
marknadsledare erbjuder Kärcher ett stort 
antal tjänster i toppklass samt innovativa 
och skräddarsydda lösningar för dina behov. 
Vi hjälper gärna till. Så fort du behöver vår 
hjälp.

VI FINNS 
BARA EN 
FRÅGA 
BORT

Vi stödjer din framgång: vi är din pålitliga 
rengöringspartner. 

För mer information om våra topptjänster,  
välkommen in till karcher.se

MER INFORMATION



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


