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kontakt os venligst.

Danmark
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2610 Rødovre 
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www.karcher.dk
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Vi vil alle sammen gerne have et rent hjem – men det er 
svært at finde tiden i en travl hverdag. Med en lille 
smule hjælp fra Kärcher er rengøringen hurtigere over-
stået, så du kan bruge tiden på det, du gerne vil.

Hos Kärcher har vi konstant fokus på at forbedre og 
opfinde produkter, der kan gøre rengøringen mere effek-
tiv i hverdagen – hurtigt og grundigt. Vi har over 1600 
registrerede patenter heraf 552 aktive – og vores tyske 
ingeniører sætter en ære i at opnå de bedste rengørings-
resultater med mindst mulig brug af tid, strøm, vand og 
rengøringsmidler. 

Kärcher er en af verdens største producenter af rengø-
ringsmaskiner til både professionelle og private kunder. 
Vores store viden om rengøring og vores brede udvalg af 
tilbehør og rengøringsmidler, sikrer den mest effektive 
løsning til alle typer rengøringsopgaver. 
Se vores fulde udvalg og få gode råd & tips om rengøring 
på www.karcher.dk

SPAR TID PÅ RENGØRINGEN  
SÅ DU KAN NYDE WEEKENDEN
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LANGT VÆK FRA STRØMSTIKKET?

LITHIUM-ION BATTERI PLATFORM

Realtime Technology
De genopladelige lithium-ion batterier har LCD skærm, 
der viser tilbageværende brugstid ”realtime”, mens du 
arbejder. Er batteriet ved at lade, vises det hvor lang 
tid der er tilbage, før det er fuldt opladt igen. 

Teknologien overvåger også konstant battericellerne og 
beskytter mod dybafladning, overophedning, underaf-
køling og sikrer derved lang levetid.

Batterierne fås i 2 forskellige størrelser og hurtiglade-
ren oplader 2,6 Ah batterierne til 80% på 45 minutter.

18 V - 2,6 Ah 
li-ion batterier 

36 V - 2,6 Ah 
li-ion batterier 

18 V - 5,2 Ah 
li-ion batterier  

36 V - 5,3 
Ah li-ion batterier 

18 V hurtiglader 36 V hurtiglader

Der er ikke altid et strømstik lige der, hvor du skal bruge 
det f.eks. i kolonihaven, ude på vejen eller bare helt nede 
bagerst i haven. Med Kärchers nye rengøringsmaskiner på 
18 V eller 36 V batteri platform – behøver du ikke kæmpe 
med besværlige forlængerledninger - eller nøjes med kost 
og spand, der hvor du ikke har adgang til strøm.

K 2 Battery

Max tryk: 110 bar

Vandmængde: 310 l/t

Batteri: 36 volt platform

Brugstid: op til 17 min.  (5,2 AH). 

 KHB 5 Håndholdt

Arbejdstryk: 24 bar

Vandmængde: 200 l/t

Batteri: 18 volt platform

Brugstid: 10/20 min (2,6 Ah/5,2ah)

WD 3 Battery

Sugeevne: 67 W

Tankstørrelse: 17 l

Batteri: 36 volt platform

Brugstid: 15/30 min (2,6 Ah/5,2 Ah)

RENGØRING UNPLUGGED – NYHEDER UDEN LEDNING

Kärcher introducerer to helt nye batteriplatforme – en 
18 V platform til kompakte maskiner og en 36 V plat-
form til kraftigere maskiner, der kræver mere strøm. I 18 
V serien introduceres en handy håndholdt trykrenser, der 
altid er klar til brug. KHB 5 er den helt rigtige rengørings- 
maskine til løbende vedligehold og skånsom rengøring af 
havemøbler, haveredskaber, krukker, gynger, legetøj mm. 

I 36 V serie introduceres 2 nye maskiner – en K 2 høj-
tryksrenser og en WD 3 våd/tør støvsuger, der har 

samme tekniske specifikationer og funktionalitet som 
modellen med ledning. K 2 battery højtryksrenseren har 
36 V batteri og kan suge vand fra f.eks. en regnvands- 
tønde. Det gør den ideel til brug på steder, hvor der er 
langt til nærmeste stikkontakt og vandhane. WD 3 
Battery giver fuld bevægelsesfrihed - slut med lange for-
længerledninger ud gennem haven eller hen over vejen, 
når du skal støvsuge bilen. Du sætter bare batteriet i, så 
er du klar til at støvsuge både vådt og tørt snavs – eller 
blæse blade sammen. 

NYHEDER
2018

   Rengør altid dine træhavemøbler 
med åreretningen – ellers bliver 
træfibrene ru og tiltrækker lettere 
nyt snavs.   

VORES
TIP

5 6
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Kärcher er markedsleder i Europa indenfor højtryk og 
har lavet højtryksrensere i mere end 60 år. Med vores 
nye Full Control serie har vi genopfundet højtryks-
renseren baseret på vores erfaring. 

Full Control maskinerne giver dig bedre kontrol med 
arbejdet, så du undgår at lave fejl og får et optimalt 
resultat. Vi har gjort det nemmere både at indstille 

maskinen og at kontrollere, at indstillingerne er korrekte 
i forhold til opgaven. Er det f.eks. den algebelagte træ-
terrasse, flisepest og mos på din havegang eller skal du 
have vasket bilen. 

Det er tysk innovation og kvalitet, når det er bedst!

DEN RETTE INDSTILLING TIL OPGAVEN!

Full Control Plus Pistol  
Regulering af tryk og dosering af rengøringsmid-
del styres med +/- knapperne på pistolen, og 
LCD displayet giver hurtigt visuelt overblik over  
indstillingerne og sikrer korrekt brug. 

3i1 Multi-Jet lanse
Med 3i1 Multi-Jet lansen er det ikke nød-
vendigt at holde en pause for at skifte dyse 
undervejs. Bare drej på lansen for at vælge 
Vario Power dyse, DirtBlaster rotojetdyse og 
Mixdyse til rengøringsmiddel. 

Vandkølet motor
Den unikke vandkølede motor giver 
maskinen længere levetid, larmer 
mindre og bliver ikke overophedet 
ved længere tids brug.

Stabilitetsfod 
Det lave tyngdepunkt og ekstra bærehånd-
tag gør den meget stabil, så den ikke 
vælter – selvom du trækker i slangen  
for lige at nå den sidste meter.

Praktisk slangeoprul 
gør det nemt at holde styr på 
slangen både under brug og 
opbevaring. Placeringen bagpå 
giver ekstra stabilitet. 

Ergonomisk teleskophåndtag,  
Solidt bærehåndtag og robuste hjul 
gør det nemt at transportere og 
opbevare maskinen.

PremiumFlex højtryksslange 
Nyt fleksibelt materiale, der er nem at 
rulle ud og ikke knækker.

Plug'n'Clean system  
Kärcher 1 l flasker med rengøringsmiddel 
sættes direkte i maskinen. Maskinen tager 
selv, det den skal bruge – nemt og uden 
besvær.

Opbevaring af tilbehør
Opbevares på midten, hvor det er 
nemmere at få fat på og ikke 
beskadiges under transport.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS FLEX

    Spar på vandet - Rengøring med højtryksrensere sparer op til 80% vand sammenlignet 
med brug af en almidelig vandslange. Desuden kan du vælge at spare yderligere på drikke-
vandet ved at lade din Kärcher K 4 - K 7 suge vand direkte fra f.eks. regnvandstønden i 
stedet for fra vandhanen.    

VORES
TIP

5 års garanti på vandkølet motor
Kärcher tilbyder udvidelse af den almin-
delige 2 års reklamationsret til i alt 5 års 
garanti på motor og pumpe for alle Home 
& Garden maskiner med vandkølet motor. 
Garantien dækker ikke frostskader, slid-
dele og kommerciel brug. 

Se mere på www.karcher.dk
  

ÅRS

GARANTI

K 5 Premium Full Control Plus Flex højtryksrenser er 
ideel til hyppig brug og klarer også genstridigt snavs som 
flisepest, alger, luftforurening, mos og indgroet snavs. 
Den klarer nemt de fleste udendørs rengøringsopgaver 

og har en kapacitet på ca 40 m²/t. Brug den f.eks. til ren-
gøring af træ/flise terrasser og perlegrus, facader, tag, 
tagrender, rør, biler, både, motorcykler, legehuse, have-
møbler, haveredskaber mm.

7 8

Se hvordan Full 
Control Plus virker. 



HØJTRYKSRENSERE

FIND DEN RIGTIGE MASKINE

Kärcher har 5 klasser af højtryksrensere, som varierer i stør-
relse og er optimeret til forskellige opgaver. Højtryksrenserens 
ydeevne afhænger af trykket og vandmængden. Jo bedre 
ydeevne, jo bedre er højtryksrenseren til at fjerne fastgroet 
snavs og rengøre store overflader hurtigt.

Modeltyper:
 ■ Full Control Plus: Pistol med regulering og display 
 ■ Flex: Med Premium flex højtryksslange
 ■ Premium: Integreret slangeoprul
 ■ Compact: Kompakt modeller
 ■ Home: Med terrasserenser og 1 l rengøringsmiddel 
 ■ Car: Med vaskebørste, skumdyse og rengøringsmiddel.

K 7 Premium Full Control Plus Flex

 ■  Full Control Plus pistol
 ■ 3i1 Multi-Jet dyse
 ■ Premium Flex højtryksslange
 ■ Vandkølet motor
 ■ Slangeoprull og plug'n'clean

K 5 Premium Full Control Plus Flex

 ■   Full Control Plus pistol
 ■ 3i1 Multi-Jet dyse
 ■ Premium Flex højtryksslange
 ■ Vandkølet motor
 ■ Slangeoprull og plug'n'clean

K 2 Full Control

 ■ Vario Power lanse med 4-trins indstilling
 ■ DirtBlaster dyse 

 

Tekniske data

Ydeevne: 20 m2/t

Max tryk: 20 –110 bar

Vandmængde: max. 360 l/t

Strøm: 1400 W

Tekniske data

Ydeevne: 60 m2/t

Max tryk: 20 –180 bar

Vandmængde: max. 600 l/t

Strøm: 3000 W

CLICK

K 4 Full Control Home

 ■ Full control pistol
 ■ Vario power og DirtBlaster dyse
 ■ Vandkølet motor
 ■ Plug'n'clean
 ■ T350 terrasserenser (Home model)

Tekniske data

Ydeevne: 30 m2/t

Max tryk: 20 –130 bar

Vandmængde: max. 420 l/t

Strøm: 1800 W

K 4 Compact

 ■ Kompakt design
 ■ DirtBlaster dyse & Vario Power lanse
 ■ Vandkølet motor

Tekniske data

Ydeevne: 30 m2/t

Max tryk: 20 –130 bar

Vandmængde: max. 420 l/t

Strøm: 1800 W

FULD KONTROL OG OPTIMAL BRUGERVENLIGHED

Full Control Plus pistolen giver dig bedre 

kontrol med arbejdet, så du undgår at lave 

fejl og får et optimalt resultat. Regulering af 

tryk og dosering af rengøringsmiddel styres 

med +/- knapperne på pistolen og LCD dis-

playet giver hurtigt visuelt overblik over  

indstillingerne og sikrer korrekt brug.

5 FORDELE DER GØR EN 
FORSKEL

 ■ Ingen dyse eller lanseskift – skift mellem alm Vario 
Power dyse, DirtBlaster rotojetdyse og Mix dyse til 
rengøringsmiddel ved at dreje på Multi-Jet lansen.  

 ■ Symbolerne på lansen vejleder om hvad de forskel-
lige dyser bør bruges til. HARD til sten og andre 
hårde overflader, MEDIUM til biler og lignende over-
flader, SOFT til træ og andre mere sarte overflader 
og MIX til rengøringsmiddel. 

 ■ Trykket tilpasses nemt til opgaven ved at vælge 
Vario Power dysen på Multi-Jet lansen og trykke på 
+/- knapperne på Full Control Plus pistolen.  

 ■ Rengøringsmiddel kan tilsættes ved at vælge Mix 
dysen på Multi-Jet lansen og doseringen reguleres 
derefter med +/- knapperne på Full Control Plus pis-
tolen. 

 ■ LCD displayet på pistolen giver godt visuelt overblik 
og kontrol over indstillingerne, hvilket sikrer korrekt 
brug og optimalt resultat.

Inkluderet på følgende maskiner:
 ■ K 7 Premium Full Control Plus
 ■ K 7 Full Control Plus
 ■ K 5 Premium Full Control Plus

FULL CONTROL  
PLUS PISTOL

Tekniske data

Ydeevne: 40 m2/t

Max tryk:. 20 –145 bar

Vandmængde: max. 500 l/t

Strøm: 2100 W

Se det fulde udvalg af modeller 
på www.karcher.dk

K 3 Full Control Car

 ■ Full Control pistol med display
 ■ DirtBlaster dyse & Vario Power lanse
 ■ Vaskebørste, skumdyse og rengøringsmiddel 

Tekniske data

Ydeevne: 25 m2/t

Max tryk: 20 –120 bar

Vandmængde: max. 380 l/t

Strøm: 1600 W

109



Vil du have endnu mere ud af din højtryksrenser, giver det 
brede udvalg af ekstra tilbehør og rengøringsmidler dig 
mulighed for at anvende Kärcher højtryksrensere til mange 
forskellige opgaver i og omkring hjemmet. Her ses et udpluk 
af tilbehør og rengøringsmidler, og du kan finde meget mere 
på www.karcher.dk 

Kärcher har rengøringsmidler, der er optimeret til en-
hver type overflade f.eks.: 
 ■ Trærens, der fjerner snavs, alger og mos. 
 ■ Sten & facaderens, der fjerner forurening, alger og flisepest. 

 ■ Plastikrens, der fjerner snavs og beskytter kunststof- 
 overflader mod misfarvning.
 ■  Bilshampoo, der fjerner snavs, salt og olie på lakerede 

metaloverflader.
 ■ Fælgrens, der opløser trafikfilm og olie på fælgene.
 ■ Insektrens, der opløser insekter på bilens front  

 og kølergrill.

TILBEHØRET GØR FORSKELLEN

HØJTRYKSRENSERE

T 450 Terrasserenser: 
T 450 har trykregulering, så den kan bruges på både sten og træoverflader 
og både vandret og lodret. Den kommer helt ind i hjørnerne og kan også 
bruges på skærver/småsten. 

Teleskop højtrykslanse: 
Telskoplanse til rengøring af facader og tag (2-4 m), der kan vaske både 
med højtryk og lavtryk. Højtryksdysen kan udskiftes med tilbehør som  
f.eks. 360° Vario Power dyse eller roterende vaskebørste.

Tagrende- og rørrensersæt: 
Renser effektivt tilstoppede rør, nedløbsrør og tagrender med højtryk. 

FJ 10 skumdyse med 1 l rengøringsmiddel: 
Når der er brug for at lave ekstra tykt skum, der kan sidde og arbejde lidt 
længere. 

Kärcher organiser: 
Med en Kärcher organiser er der styr på alt tilbehøret!

WB 100 Vaskebørste: 
Roterende vaskebørste til rengøring af sarte overflader f.eks. bilen eller driv-
huset.

Sandblæsning sæt: 
Sandblæsningssæt (sand- og vådstråling) – bruges sammen med Kärchers 
slibemiddel til at fjerne rust, maling og ekstremt genstridigt snavs.

360° Vario Power Jet: 
Regulerebar højtryksdyse til at ændre vinkel og rengøre svært tilgænge-
lige steder som op under hjulkasserne.

1

1

84 7

3

2

3

4

5

6
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   Brug skumdyse til at 
lægge sæbe på bilen nede 

fra og op – men skyl 
oppefra og ned. På den 

måde kan du altid se hvor 
langt du er nået. 

VORES
TIP

2

6

5
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MOBILVASKER

13

Vandreture, cykelture, lufteture med hunden – hvor man 
har det sjovt, er der også tit snavs. Med en batteridreven 
Kärcher Mobile Outdoor Cleaner kan du hurtigt rense 
vandrestøvlerne, cyklen eller hunden, før du stiger ind i 

bilen igen og kører hjem. OC 3 mobilvasker fylder ikke 
meget og er den perfekte ledsager på alle udendørs 
eventyr.

MOBIL RENGØRING  
TIL UDENDØRS EVENTYR

Vandbeholder (4 l) 
lige til at tage af og fylde under 
vandhanen. 

Stik til oplader
med gummidæksel, der 
beskytter mod snavs.

Bærehåndtag
nem at transportere og opbevare.

LED-visning af batteristatus  
blinker, når batteriet er ved 
at være tomt.

Stor tænd-/slukkontakt 
til nem betjening. Går på 
standby, når maskinen ikke 
er i brug.

Spiralslange (2,80 m) 
god aktionsradius.  
Opbevares indeni  
sammen med pistolen.

Kompakt pistol med dyse 
opbevares indeni ved 
transport

Adventure Box – til vandreudstyr
Indeholder en blød universalbørste og en sugeslange,  
så man kan bruge vand fra åen og ikke begrænses af 
vandbeholderens størrelse. God til rengøring af vandre-
støvler og andet udstyr.

Bike Box – til mountainbike
Indeholder blød universalbørste og  specialrengørings-
middel, der fjerner vanskeligt snavs. Desuden medføl-
ger blød mikrofiberklud til aftørring af cyklen – så cyk-
len kan sættes direkte på plads, når du kommer hjem.

Pet Box – til hunden
Sættet indeholder en kegleformet dyse med ekstra blid 
brusestråle og en pelsbørste, der fjerner snavs fra pel-
sen. Desuden medfølger håndklæde med god sugeevne 
til at tage det værste vand, så du ikke skal have en 
beskidt, våd hund ind i bilen efter en dejlig skovtur.

Tilbehørspakker
Der findes 3 tilbehørspakker til OC 3 i en smart boks lige til 
at klikke på maskinen, så det hele er samlet og ved hånden, 
når det skal bruges. 

OC 3 mobilvasker er lille og kompakt, så den er nem at 
have med på farten. Den har genopladeligt Lithium-ion 
batteri og aftagelig vandbeholder, så den er altid klar til 
brug når-som-helst og hvor-som-helst. Og med sine 5 
bars tryk rengør den skånsomt men effektivt, uafhængigt 
af strøm- og vandforsyningen. 

KÄRCHER TO GO

   Cykel, vandrestøvler, husdyr,  
barnevogn osv. – den kompakte,  
mobilvasker rengør  særdeles 
effektivt. Tag på  oplevelse i alle 
livets kroge, og få fuld kontrol over 
snavset.   

VORES
TIP

14

Se hvordan vores 
OC 3 Mobilvasker 
virker.



FEJEMASKINER

1615

SPAR TID OG SKÅN DIN RYG

Det går op til 5 gange hurtigere end med almindelig kost 
og skovl. Sidebørsterne sørger for, at du kommer helt ind 
til kanten og får det hele med – mens hovedbørsten fejer 
alle blade og andet snavs op i beholderen. Når du er  
færdig skal du bare tage beholderen af og tømme den – 
nemt og bekvemt!

5 GANGE HURTIGERE

Med en Kärcher fejemaskine får du hurtigt klaret 
opgaven uden at få ondt i ryggen og skuldrene. 

Det eneste, du skal gøre er, at gå en tur rundt om huset 
og ud på fortovet, mens du skubber fejemaskinen foran 

dig. Du skal ikke samle affald og snavs sammen bagefter. 
Og det er ikke engang nødvendigt at have en forlænger-
ledning, for fejemaskinen bruger ikke strøm.

S 750

 ■  Ekstra stor justerbar sidebørste i god kvalitet,  
der holder længere

 ■  Ideel til større områder, der skal fejes  
(over 60 m²)

S 650

 ■ 2 sidebørster 
 ■ Termobelægning på håndtaget

S 550

 ■ 1 sidebørste 
 ■ 550 mm arbejdsbredde

Tekniske data

Kapacitet: 1800 m²/t 

Arbejdsbredde: 650 mm

Beholder: 16 l

Tekniske data

Kapacitet: 2500 m²/t

Arbejdsbredde: 700 mm

Beholder: 16 l

Tekniske data

Kapacitet: 1600 m²/t

Arbejdsbredde: 550 mm

Beholder: 16 l

Grundig 
sidebørsten kommer helt ind 
til kanten og får det hele med.

Opsamling
snavs og blade samles op i 
beholderen, der nemt tages 
af og tømmes.

Grundig 
sidebørsten kommer helt ind 
til kanten og får det hele 
med.

Pladsbesparende 
foldes sammen, så den ikke 
bruger meget plads.

2 sæt sidebørster
Standard til tørt affald og hårde 
børster til vådt affald.

S 650 2-i-1

Kapacitet: 1800 m²/t

Arbejdsbredde: 650 mm

Beholder: 16 l

Anbefalet til areler på 40 m² eller større

NYHED
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LAD KÄRCHER KLARE DET 
GROVE ARBEJDE 

Nem filterskift 
det patenterede fladfilter er nemt at 
rense eller skifte uden at få støv ud 
over det hele.

Praktisk blæsefunktion 
flyt slangen og blæs de  
visne blade sammen.

Afløb til 
tømning af vand 
slip for at skulle  
løfte en tank fyldt 
med vand.

Strømudtag til el-værktøj 
når man tilslutter værktøjet, tænder og 
slukker støvsugeren automatisk og suger 
støvet væk mens du arbejder.

Semi-automatisk  
filterrensesystem 
blæs filteret rent 
undervejs og bevar  
sugeevnen.

Nemt skift mellem  
vådt og tørt 
skift fra skraber til børster 
med et tryk på mundstykket. 

VORES
TIP

 De nye askesugere har semi-automatisk 

filterrensesystem, så du bevarer sugeev-

nen, og kan rengøre din brændeovn, grill 

eller pillefyret effektivt og sikkert.

NYHED4321

20% mere styrke – 30% lavere strømforbrug
Strømforbrug er ikke lig med styrke. Det eneste, der 
giver et reelt billede af styrke og effektivitet, er suge-
evne målt ved gulvmundstykket. Sugeevne påvirkes af 3 
parametre; undertryk, luftgennemstrømning og energitab 
p.g.a. utætheder. Kärcher har skabt en serie meget energi 
effektive støvsugere, der leverer højere sugeevne ved 
gulvmundstykket og samtidig bruger mindre strøm end 
det tidligere var muligt. 

Bevar sugeevnen – også ved fint støv
Når man støvsuger fint støv som f.eks. murstøv vil støv-
sugerens filter hurtigt stoppe til og støvsugeren miste sin 
sugeevne og måske brænde sammen. Så skal du bruge en 
støvsuger til dit ombygningsprojekt er WD 5 og WD 6 
modellerne sagen. De har semi-automatisk filterrens-
ningssystem, hvor luftstrømmen kan vendes og lave et 
kraftigt lufttryk, der blæser snavs og støv af filteret og 
ned i tanken. 

DEN MEST KRAFTFULDE NOGENSINDE

Vådt, tørt, fint eller groft snavs? Kärchers robuste og prak-
tiske våd/tør støvsugere klarer effektivt det hele både 
inde og ude. WD 6 Premium og WD 5 fås med en tilbe-
hørspakke, der sammen med den unikke filterrensetekno-
logi gør dem ideelle til dit ombygningsprojekt. 

WD 3 P og WD 5 P har strømstik til tilslutning af 
el-værktøj, som gør dem velegnet til værkstedsbrug. Alle 
WD maskinerne kan også bruges til at støvsuge vand op 
fra oversvømmelse eller lækager samt til at støvsuge 
bilen, garagen, kælderen, værkstedet mm.
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VÅD/TØR STØVSUGERE

Værkstedssæt
For tilslutning af el-værktøj som f.eks. slibemaskine – så du 
undgår at få slibestøv over det hele.

Borestøvsopsamler (WD 2-6) 
Når støvsugeren er tændt suger den sig fast på overfladen, så 
du har begge hænder fri og slipper for rengøringen bagefter.

Bilsæt til indvendig rengøring
Tilbehørssæt til rengøring af bagagerum, kabine, instrument-
bræt, dørlommer, måtter m.m.

Renoveringssæt 
Rør og mundstykke med større diameter, der er perfekt når 
man skal gøre rent under ombygningsprojektet. 

SE 5100 tæpperenser  
Til effektiv rengøring af tæpper, møbler og bilsæder.

1

2

3

4

5

WD 3 P Workshop

 ■ Blæsefunktion
 ■ Patronfilter
 ■ Tilbehørssæt for tilslutning af el-værktøj

WD 6 P Premium Renovation

 ■ Strømudtag til el-værktøj
 ■ Rustfri ståltank
 ■ Bundprop til tømning
 ■ Semiautomatisk filterrens og fladfilter
 ■  Tilbehørssæt til groft snavs (ø 45 mm rør og 
mundstykke)

WD 4 Car

 ■ Våd/tør kombi mundstykke
 ■ Blæsefunktion
 ■ Fladfilter
 ■ Tilbehørssæt til rengøring af bilen

WD 2 Home

 ■  Patronfilter
 ■ Detaljemundstykke 

Tekniske data

Sugeevne: 180 W

Energiforbrug: 1000 W 

Vakuum: 200 mbar

Tank:  12 l

WD 5 P

 ■ Semiautomatisk filterrens og fladfilter
 ■ Våd/tør kombi mundstykke
 ■ Blæsefunktion
 ■ Strømudtag til el-værktøj

AD 2 Askesuger

 ■ Semi-automatisk filterrengøring
 ■ Unikt filtersystem med fladfilter og gnistfang
 ■ Metaltank, -rør og -slange for maksimal sikkerhed

AD 4 Askesuger

 ■ Semi-automatisk filterrengøring
 ■ Unikt filtersystem med fladfilter og gnistfang
 ■ Metaltank, -rør og -slange for maksimal sikkerhed
 ■ Rør og gulvmundstykke så den også kan bruges 

   som grovstøvsuger

SE 5.100

 ■  Kombi våd/tør støvsuger og tæpperenser 
 ■ Renser tæpper og møbler i dybden
 ■ Bruges med Kärcher tæpperensemiddel

Tekniske data

Sugeevne: 200 W

Energiforbrug: 1000 W 

Vakuum: 210 mbar

Tank: 17 l

Tekniske data

Sugeevne: 260 W

Energiforbrug: 1300 W 

Vakuum: 230 mbar

Tank: 30 l

Tekniske data

Sugeevne: 240 W

Energiforbrug:  1100 W 

Vakuum: 220 mbar

Tank:  25 l

Tekniske data

Sugeevne: 220 W

Energiforbrug: 1000 W 

Vakuum: 210 mbar

Tank: 20 l

Tekniske data

Effekt: 600 W

Tank: 14 l

Materiale: metal

Slangelængde: 1 m

Tekniske data

Effekt: 600 W

Tank: 17 l

Materiale: metal

Slangelængde: 1,7 m

Tekniske data

Max effekt: 1400 W

Luftstrøm: 70 l/s

Vakuum: 210 mbar

Tank: 4+4 l

Se vores omfattende 
tilbehørsprogram på 
www.karcher.dk

   Brug en WD med bilrengøringstilbehør 
til at komme rundt i alle krogene. Den 
bløde børste til instrumentbrættet, det 

smalle mundstykke til at komme ned i alle 
sprækker og det flade mundstykke til 

bagagerummet. Rens derefter sæderne 
med en tæpperenser. Spray sæbevand på 
og sug det beskidte vand væk – så er din 

bil ”så god som ny.” 

VORES
TIP
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NYHED NYHED

Kärcher våd/tør støvsugere er ideelle til brug i garagen, 
værkstedet, udendørs eller ved ombygning. De findes i 
modellerne WD 2-WD 6 med forskellig sugeevne, stør-

relse og filterteknologi. Vores tæpperenser og askestøv-
suger er special-modeller til rengøring af hhv. møbler og 
tæpper eller brændeovn, grill mm.

FIND DEN RIGTIGE MASKINE
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Ved første øjekast: Den er smart. Ved andet blik: Wow, 
den kan jo faktisk noget! 

Den kompakte støvsuger VC 5 er virkelig lille og effektiv 
på samme tid, hvilket gør den ideel til lejligheder, som-
merhuse eller andre husstande, hvor opbevaringspladsen 
er knap. Takket være det patenterede triple teleskop- 

sugerør kan den ligge i en skuffe eller på en hylde, når 
du ikke bruger den. Støvsugeren er desuden poseløs, så 
du sparer besværet med at huske at købe poser. Bare tag 
filteret ud og tøm det, når du er færdig med at støvsuge.

Som noget nyt fåes VC 5 nu både med ledning eller som 
batterimodel.

VC 5 KOMPAKT TELESKOPSTØVSUGER 
– EFFEKTIV OG PLADSBESPARENDE NYHED!

STØVSUGERE

21

En krumme kommer sjældent alene – det samme gælder 
fnug, snavs, hår og støv på gulvet og i sofaen. Så gælder 
det om at have en effektiv støvsuger lige ved hånden. 
Kärcher har en effektiv støvsuger til alle behov: Hus eller 

lejlighed. Familier eller singler. Tæpper, parket eller fliser. 
Med og uden pose. Til støvallergikere og andre med 
fokus på indeklima. 

SUPERKRÆFTER TIL ALLE
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VORES
TIP

Optimal fleksibilitet  
så den kan komme ind 
under og rundt om møbler 
mm.

Grænseløs bevægelsesfrihed
Batterimodellen gør det 
nemt at komme rundt - uden 
at skulle flytte rundt på led-
ningen. Brugstiden for bat-
teriet er mellem 40 og 60 
minutter afhængig af model.

Mulighed for HEPA filter
Et HEPA-filter kan opsamle 
selv de mindste støvpar-
tikler, der kan give astma og 
allergisymptomer.

Poseløs
ingen støvsugerposer eller 
besværlig rengøring; filter-
kassetten tages bare ud og 
tømmes efter brug.

LI-ION  
BATTERI

Pladsbesparende 
kan ligge på en hylde eller i 
en skuffe

Magnetisk lås 
så den kan stå op, når den 
ikke er i brug.

3 delt teleskoprør  
højden kan indstilles og den 
kan bruges til møblerne også.

    Har du opbevaringsproblemer? 
VC 5 kompakt teleskopstøvsuge-
ren kan ligge på en hylde eller i 
en skuffe!   

NYHED



NÅR INDEKLIMA ER VIGTIGT

STØVSUGERE

Kärcher har en løsning, der dækker de fleste behov – fra 
den daglige rengøring omkring spisebordet, hvor KB 5 er 
den perfekte ”krummesluger” til hovedrengøring af hele 
huset med en af vores effektive VC modeller. For folk 
med støvallergi eller dem, der bare gerne vil have et 
mere støvfrit indeklima, er DS vandfilter støvsuger den 
perfekte rengøringshjælp, da vandet binder støvet mere 

effektivt end almindelige filterposer eller poseløse støv-
sugere. 

Se desuden vores udvalg af tilbehør f.eks. parket-
mundstykke eller møbel turbomundstykke til at tage 
hundehårene på www.karcher.dk.

KB 5 Batteridrevet kost

 ■  Indbygget fejeblad, der er nemt at tømme
 ■ Børsten er nem at tage ud og rengøre
 ■ Automatisk startfunktion
 ■ Genopladeligt batteri og oplader

DS vandfilter støvsuger

 ■ Effektivt vandfilter og HEPA 12 filter
 ■ Praktisk opbevaring af tilbehøret i maskinen
 ■ Automatisk ledningsoprul 

Tekniske data

Effekt: 650 W

Vandfilter: 2 l

Ledning: 6,5 m

Lydniveau på 80 dB

VC 6 Premium støvsuger

 ■  EasySlider – beskytter dine karme og møbler  
mod skrammer

 ■  QuickClick – skift let mellem mundstykker,  
der kan opbeva res på støvsugeren

 ■ HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)
 ■ Automatisk ledningsoprul
 ■ Fjernbetjening med LED-display på håndtaget

Tekniske data

Energiklasse: A

Effekt: 600 W

Lydniveau: 72 dB(A) 

Volumen: 4 l

RC Robotstøvsuger VC 5 premium ledningsfri

 ■ Kraftfuldt 25,2 V Lithiun-ion batteri
 ■ HEPA filter
 ■ 3 ekstra mundstykker
 ■ Meget høj sugeevne
 ■ Poseløs og nem at tømme
 ■ Lille og nem at opbevare

VC 3 cyklonstøvsuger

 ■  Multicyklon-teknologi med god sugeevne
 ■  Gennemsigtig støvbeholder, der er nem at 
rengøre

 ■  HEPA 12 for ren udblæsningsluft  
giver godt indeklima

Tekniske data

Energiklasse: A

Effekt: 700 W

Lydniveau: 76 dB(A)

Volumen: 0,9 l 

VC 2 støvsuger

 ■  Fleece støvsugerpose og HEPA 12 filter
 ■ Ekstra mundstykker opbevares i maskinen
 ■ Justering af sugestyrke
 ■ Automatisk ledningsoprul

Tekniske data

Energiklasse: A

Effekt: 700 W

Lydniveau: 76 dB(A)

Volumen: 2,8 l

VC 5 Premium 
modellen inkluderer møbel-
mundstykke.

Den elektriske kost 
er altid ved hånden og klarer 
krummer og hundehår.

Det unikke vandfilter 
fjerner 99,99% støv fra  
udblæsningsluften. Ideel hvis du 
er allergisk over for støv. 

Find det rette tilbehør på 
www.karcher.dk.
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Tekniske data

Arbejdsbredde: 21 cm 

Tankkapacitet: 370 ml

Batteri: Lithium-ion batteri

Batteri-drifttid på hårdt gulv: 30 min. 

   Lad robotten klare støvsugningen mens 
du er på arbejde. Den nye Kärcher robot er 
smart og effektiv. Takket være det 
avancerede laser kamera navigerer den 
uden om alle forhindringer, og du kan fjern-
betjene den med en app på din smart 
telefon.   
 

Tekniske data

Areal pr. opladning: 175 m2

Brugstid op til 120 min

Opladningstid: 240 min

Sugeevne: 24 W

Beholder: 350 ml

 ■ Intelligent navigationssystem med laser kamera
 ■ Dual børstesystem
 ■ Mapping funktion
 ■ Mobil app til fjernbetjening
 ■ 14,4 V - 2,6 Ah batteri
 ■ HEPA filter

NYHED

DOBBELT 
BØRSTE SYSTEM

Tekniske data

Areal pr. opladning: 160 m2

Brugstid pr. opladning: 90–120 min

Lydniveau: 350 ml

Støvbeholder: 71 dB(A)
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GULVVASKER
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For mange er gulvvask en af de mest tids krævende 
rengøringsopgaver i hjemmet. Først skal du finde 
støvsugeren frem og støvsuge hele gulvet – og derefter 
skal du gøre spand og moppe klar, for derefter at gå hele 
gulvet over én gang til. Med den nye FC 5 gulvvasker 

sparer du tid, fordi du ikke behøver at støvsuge først. Fra 
spildt kaffe til mudrede fodspor – alt klares i én arbejds-
gang, så du kan blive klar til at nyde weekenden! 

EN HELT NY MÅDE AT VASKE GULV PÅ  

TIDSBESPARELSE

op til

RENGØRINGS-
EVNE

Gulvvaskeren kan bruges på alle hårde gulve, og takket 
være det innovative design vasker gulvvaskeren uden 
problemer helt ud til kanten. Det fleksible vaskehoved 
gør det muligt at komme ind under møbler og lignende. 
Den lange ledning og det fleksible vaskehoved gør det 
muligt også at vaske trapperne.

NEM AT BRUGE OVERALT

 ■ 20% renere 
Mikrofiber-rullerne tilføres hele 
tiden rent vand og vasker gul-
vet med 500 omdrejninger i  
minuttet. Tilsammen giver det 
en grundigere rengøring end 
gulvvask med en moppe. 

 ■ 50% hurtigere 
Gulvvaskeren sparer en masse 
tid i forhold til traditionel gulv-
vask, fordi du ikke behøver 
støvsuge først – og derfor kun 
skal hen over gulvet 1 gang 
fremfor 2 gange. 

 ■ 85% mindre vand 
FC 5 bruger kun 0,4 liter vand 
til 50-60 m² gulv. Til sammen-
ligning bruger man typisk op til 
10 liter vand ved traditionel 
gulvvask. 

 ■ Tørt på 2 minutter 
Der meget lidt vand på gulvet – 
det er godt for sarte gulve og du 
kan gå på gulvet igen med det 
samme. 

Til alle gulvtyper
Kärcher har udviklet 4 typer gulvplejemiddel til FC 5 
til forskellige typer gulv. Universal rengøringsmidlet 
er for eksempel god til alle typer hårde gulve – mens 
specialsæberne til træ eller sten giver ekstra pleje 
og beskyttelse. Læs mere om den nye FC 5 gulvvas-
ker og alle vores andre rengøringsmaskiner, tilbehør 
og rengøringsmidler på www.karcher.dk.

De roterende ruller 
fugtes automatisk 
med rent vand.

Mikrofiber-rullerne er  
nemme at skifte og rengøre.
 

Nemt at påfylde rent 
vand og rengørings-
middel.

Det snavsede vand suges fra rullerne til 
den separate beholder til snavset vand.

Det fleksible vaskehoved gør 
gulvvaskeren nem og manøvre-

dygtig at køre med overalt. 

Fremdriften på rullerne gør den nem at 
køre med og giver høj rengøringseffekt.

Nemt og hurtigt at 
tømme beskidt 

vand ud.

Ledningen er nem 
at få af krogene.

Ergonomisk 
soft grip med 
tænd/sluk 
knap.

1

3

2

Se videoen om den 
nye FC 5 
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VINDUESVASKERE
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Den originale, innovative Kärcher vinduesvasker gør vin-
duespudsning meget nemmere. Den suger hurtigt det 
snavsede vand væk, så du undgår striber på vinduerne 
og vand i vindueskarmene. Den er desuden nem at have 

med rundt i hele huset, da den er batteridrevet, og du 
ikke behøver slæbe rundt på en spand med vand. Vin-
duesvaskeren kan bruges på alle glatte overflader som 
vinduer, spejle, glasdøre og klinker. 

UNDGÅ DRYP OG STRIBER 

DEN 
ORIGINALE

VINDUESVASKEREN
FRA KARCHER ¨

 Brug den hver dag til at fjerne 
kondens på ruderne – eller til at 
skrabe vandet væk i brusenichen 
efter badet, så du undgår kalk på 
fliser og glasdøre. 

 Hvis du har panoramavinduer eller 
højt placerede vinduer, kan du spare 
turen på stigen med forlængersættet. 

HURTIGERE 

VINDUESPUDSNING 
MED KARCHER WV¨

END TRADITIONEL
VINDUESPUDSNING

INGEN DRYP

INGEN STRIBER

Rene ruder uden 
striber 

Ingen beskidt vand, 
der skal tørres op

WV 5 Premium

 ■  Udskiftbart genopladeligt lithium-ion batteri
 ■ 2 mundstykker – til store og små ruder
 ■ Praktisk kantkontrol
 ■ Sprayflaske med mikrofiber klud
 ■  Fås også i en version med 2 batterier og lader  
(WV 5 Premium Non-Stop)

Tekniske data

Vandtank: 100 ml

Areal pr. opladning: ca. 105 m²

Batteri drifttid: 35 min. 

Vægt: ca. 700 g

WV 2 Premium

 ■ 2 mundstykker – til store og små ruder
 ■ Sprayflaske med mikrofiber klud
 ■ Genopladeligt litium-Ion batteri

Tekniske data

Vandtank: 100 ml

Areal pr. opladning: ca. 75 m² 

Batteri drifttid: 25 min.

Vægt: ca. 600 g

WV 1 Plus

 ■  Sprayflaske med mikrofiber klud
 ■ Genopladeligt litium-Ion batteri

Tekniske data

Vandtank: 100 ml

Areal pr. opladning: 55 m²

Batteri drifttid: 20 min.

Vægt: ca. 500 g

Stik  
til oplader.

Afstandsholder 
hjælper med at 
komme helt ind til 
ruden ved silikonefu-
gerne.

Gummilister 
som er nemme at udskifte efter-
hånden som de slides.

LED indikator   
der viser 
batteri-status.

Genopladeligt batteri
der kan skiftes undervejs 
(35 min. brugstid pr. 
opladning/pr. batteri).

Vandbeholder
til snavset vand. Den er 
nem at tømme og rengøre  
(tåler opvaskemaskine).

Ergonomisk design  
med god vægtforde-
ling, der gør den nem 
at arbejde med.

Skift hurtigt mellem  
2 mundstykker  
i forskellige bredder  
– til store og små vinduer.
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VORES
TIP

ÅR

VINDUESVASKER
2008-2018

Tekniske data

Vandtank: 100 ml

Areal pr. opladning: 35 min.  / 106m2

Batteri drifttid: 35 min.

Vægt: ca. 600 g

+40%
Længere driftstid



DAMPRENSERE
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Det er de færreste, der glæder sig til at gøre rent. Måske 
snarere til det er overstået, og hjemmet er funklende 
rent. Hvis du har det sådan, så er den gode nyhed, at 
vejen til et rent, bakteriefrit hjem nu er lettere, end 

nogensinde før. Nu kan du dræbe alle bakterier* og 
slippe af med genstridige pletter, uden brug af kemika-
lier, sjaskende gulvmopper og spandevis af knofedt.  
Faktisk er det lige så nemt som at støvsuge!

HELT RENT - UDEN KEMI

DAMP GØR EN FORSKEL 

Opbevaring af tilbehør 
som børste, dyser og  
håndmundstykke.

Kort opvarmningstid
kun 30 sekunder,  
så er du klar.

Non-stop damp 
påfyld vand undervejs  
uden at skulle holde pause. 

Automatisk afkalkning   
med en afkalkningspatron,  
der kan skiftes efter behov.

Gør du rent med damp, vil kombinationen af tryk og høj 
varme dræbe 99,99%* af alle bakterier. Dampen kommer 
ind i alle de små sprækker og kroge, der ellers er svære 
at få rene med andre rengøringsmetoder. Derfor føles det 
ganske enkelt mere rent bagefter. 

Damprengøring er særlig velegnet for småbørnsfamilier, 
hvor børnene putter alting i munden – eller for folk med 
allergi og fokus på indeklima, da dampen gør grundigt 
rent uden at efterlade rester af kemikalier og rengørings-
midler.

Desuden er rengøring med damp godt for miljøet – ikke 
bare fordi du undgår brug af rengøringsmidler, men også 
fordi det sparer vand at rengøre med damp. 1 liter vand 
giver 1.700 liter damp, som kan rengøre et areal, der 
normalt ville kræve 5-10 liter vand ved traditionel 
rengøring.

Med de nye EasyFix mundstykker og mikrofiber gulv-
klude bliver det endnu nemmere og mere effektivt.

*Ved grundig rengøring med Kärcher damprensere dræbes 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier på alle hårde overflader. Dette er blevet bekræftet i en 
undersøgelse hos Enders Laboratory i Stuttgart.

Fjerner

99,99%
Bakterier

RENGØR I DYBDEN  
UDEN KEMI

*

 Uanset hvor meget kaos du har  
skabt i køkkenet, så bliver alting 
hurtigt rent igen med damprenseren 

VORES
TIP

NYHED
EasyFix mundstykke  
og gulvklud
Ergonomisk og fleksibelt 
mundstykke med klude, der 
fastgøres nemt og enkelt 
med burretape.
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FLERE RENGØRINGSOPGAVER – ÉN LØSNING

DAMPRENSERE

Med Kärcher damprensere er det fuld fart frem i kampen 
mod fedt og snavs. En damprenser gør det muligt at 
rengøre næsten alle dine overflader på en grundig, 
hygiejnisk og miljøvenlig måde – selv i de mindste 
sprækker. Du kan bruge den til alle hårde gulve, køkken-
vask, emhætte, komfur, ovn, grillrist, bruser, badekar, 

vask, spejl, toilet, fliser, fuger, vinduer m.m. – du kan 
sågar fjerne skimmelsvamp i brusenichens fuger eller 
afdampe tapet med en Kärcher damprenser!

Du kan finde det rette tilbehør til din damprenser med 
vores tilbehørsguide på www.karcher.dk.

Håndmundstykke med klud  
F.eks. til rengøring af komfur, emhætte, flisevægge og spejle.

Tapetfjernermundstykke 
Dampen opløser limen, så tapetet løsner sig og  bliver lettere 
at fjerne.

Tekstilplejemundstykke
Opfrisker og glatter tøj og gardiner. Fjerner effektivt lugt.

Mikrofiberklude til gulvmundstykker 
Nyt fleksibelt mundstykke, der nemt kommer ind under møb-
lerne, og helt nye effektive mikrofiber gulvklude med burre-
tape, der gør dem nemme at sætte på og tage af. 

Tæppemundstykke
Rammen klikkes nemt og enkelt på,  så mundstykket kan glide 
hen over tæppet

Powerdyse 
Øger effektiviteten af rengøringen betydeligt og gør det nem-
mere at nå svært tilgængelige områder.

Dampstrygejern
Brug din damprenser som dampstation.
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SI 4 EasyFix Iron Kit

 ■  2 tank system leverer non-stop damp
 ■ 2 trins justering af dampmængde
 ■ Fås i i version med strygejern (SC 4 Iron)
 ■ EasyFix mundstykke og mikrofiberklude

Tekniske data

Ydeevne: 100 m2

Opvarmningstid: 4 min.

Kedel kapacitet: 0,5 l + 0,8 l

Damptryk: max. 3,5 bar

SC 3 EasyFix

 ■ Vand kan påfyldes løbende under arbejdet
 ■ Klar på bare 30 sek. (opvarmningstid)
 ■ Automatisk afkalkning
 ■ 2 trins justering af dampmængde
 ■ EasyFix mundstykke og mikrofiberklude

Tekniske data

Ydeevne: 75 m2

Opvarmningstid: 0,3 min.

Kedel kapacitet: 1 l

Damptryk: max. 3,5 bar

SC 1

 ■  Håndholdt damprenser med 3 bar tryk
 ■ Opbevares nemt i en skuffe eller et skab
 ■ Fås med dampmoppe sæt til gulvrengøring (SC 1 Easyfix) 

Tekniske data

Ydeevne: 20 m2

Opvarmningstid: 3 min.

Kedel kapacitet: 0,2 l

Damptryk: max. 3 bar

SC 2 EasyFix

 ■  Kompakt og kraftfuld
 ■ 2 trins justering af dampmængde
 ■ EasyFix mundstykke og mikrofiberklude

Tekniske data

Ydeevne: 75 m2

Opvarmningstid: 6,5 min.

Kedel kapacitet: 1 l

Damptryk: max. 3,2 bar

SV 7 Dampstøvsuger

 ■  2-i-1 damprenser og støvsuger (kan også bruges  
på tæpper – med og uden damp)

 ■ 2-tank system for non-stop damp
 ■ Vandfilter der binder snavs og støvpartikler

SC 5 EasyFix

 ■ 2 tank system leverer non-stop damp
 ■ Dampmængden kan justeres trinløst
 ■ Vapo-Hydro funktion til særligt vanskeligt snavs
 ■ Mulighed for at tilslutte Kärcher dampstrygejern
 ■ EasyFix mundstykke og mikrofiberklude

Tekniske data

Ydeevne: 150 m2

Opvarmningstid: 3 min.

Kedel kapacitet: 0,5 l + 1,5 l

Damptryk: max. 4,2 bar

VAPO-HYDRO

1
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   Rengør grillristen eller
 risten til din ovn med damp   

VORES 
TIP

Tekniske data

Ydeevne: 100 m2

Opvarmningstid: 5 min.

Kedel kapacitet: 0,75

Damptryk: max. 4 bar

NYHED
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Kärchers har den rette pumpe til opgaven - om det er 
forsyning af vand fra alternative kilder til dit hjem og 
have, eller om det handler om hurtigt og nemt at få 
fjernet uønsket vand fra oversvømmelse, eller en swim-

mingpool der skal tømmes – så har Kärcher en stribe 
kraftfulde kvalitetspumper, og det rette tilbehør til at 
klare opgaven.

TIL ALLE VANDTILFÆLDE

VAND ER VORES RETTE ELEMENT

Dykpumper
Oversvømmede kældre og udgravninger. Til tider er det 
nødvendigt at dræne store vandmængder og bortlede 
dem hurtigt og pålideligt. Her hjælper de robuste pumper 
til snavset vand. Når en vaskemaskine bliver utæt, eller 
når swimmingpoolen skal tømmes, skal der efterfølgende 
være så lidt vand tilbage som muligt. Vores fladsugende 
dykpumper suger så godt, at der kun efterlades 1 mm 
vand. Og det er jo nemt at tørre op.

Trykpumper
Vand er dyrt. Derfor er enhver dråbe, der ikke udnyttes, 
spildt. Med trykpumper er det muligt at pumpe regn- og 
grundvand op af tønder, cisterner og dybe brønde, og 
transportere det derhen, hvor man vil bruge det. Til 
brugsvandsforsyning inde i huset eller til vanding af 
planterne i haven. 

2 vandudløb 
med den ekstra 2-vejs  
tilslutningsadapter er  
det muligt at benytte  
2 vandudløb samtidigt.

Sikker og med  
lang levetid
forfilter, tilbage-
løbsventil og 
tørløbssikring er 
standard.

Smart automatik
automatisk tænd/
sluk, alt efter hvor 
meget vand, der skal 
bruges.

Ergonomisk håndtag
bekvem håndtering,  
lettere transport.

Fejlvisning
ved driftsforstyrrelser 
vises det, hvor det er 
galt (på suge- eller 
tryksiden).

Ekstra støjsvag og 
effektiv 
takket være fler-
trinspumpemotor.

Nemt skift 
mellem manuel og 
automatisk drift.

Quick-Connect 
kvikkobling 
til sammenkob-
ling af slange og 
pumpe.

Keramisk  
glideringspakning
pakningen er beskyttet 
af et oliekammer og 
øger pumpens levetid 
og holdbarhed. Der 
ydes 5 års garanti ved 
registrering.

Lige til at tørre af  
efter pumpningen
når fødderne er foldet 
ind, pumper de fladsug-
ende dykpumper, indtil 
vandstanden kun er 
max. 1 mm. Så er 
resten nemt at tørre op.

Niveausensor
selv ved den laveste 
vandstand starter 
pumpen automatisk. 
Koblingsniveauet kan  
reguleres trinløst ved 
hjælp af en lille skyde-
kontakt.

Forfilter
beskytter pålideligt 
pumpen mod snavs.

 For at kunne yde maksimalt skal trykpumpen stå så tæt som muligt på vandkil-
den. Suge- og trykslanger skal være så lange, som det er nødvendigt, og så tykke 
som muligt. Det reducerer tryktabet og tab i forbindelse med opsugningen. 

VORES
TIP

ÅRS

GARANTI
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TRYK PÅ HELE TIDEN 

PUMPER

Det er vigtigt, at en pumpe ikke svigter, når det gælder! 
Kärcher har derfor fokus på høj kvalitet og robusthed  
– f.eks. har pumperne tørløbssikring og keramiske pak-
ninger, der giver en længere levetid, og de større pumper 
har pumpehus i rustfrit stål. 

Niveausensor 
kan indstilles i forskellige højder, så pumpen automatisk 
starter, når vandet når sensoren

SP Flat pumper 
kan suge rent vand helt ned til 1 mm vandstand, hvis benene 
foldes op – derefter kan resten tørres op med en klud

SP Dirt 
har forfilter der sikrer, at pumpen kan klare beskidt vand med 
partikler op til 30 mm

Cisterne og Deep Well 
pumper vand op fra brønde og cisterner

BP 1 Barrel 
leverer tryk til vandet i regnvandstønden, så det er nemmere 
at bruge det i havevandingen – f.eks. til vippevander eller 
brusepistoler

Se vores udvalg af tilbehør 
f.eks. fladslange, forfiltre, tilslutninger m.m. 
Se mere på www.karcher.dk

1
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MANGE SPECIELLE FUNKTIONER
OG MULIGHEDER.

FORLÆNGET GARANTI
Den keramiske pakning gør, vores 
pumper mere robuste og sikrer læng-
ere levetid. Det er godt for pumperne 
– og for vores kunder. Ved registrering 
på www.karcher.dk forlænger vi der-
for garantien til 5 år.

SP 6 Flat Inox dykpumpe 

 ■  Til dræning af vand fra utætte vaskemaskiner, 
indtrængende grundvand, svømmebasin mm.

 ■  Til rent og let snavset vand med smudspartikler  
op til 5 mm

 ■ Dræner ned til 1 mm, så resten nemt kan tørres op 
 ■  Niveau sensor der tænder, når vandet når et vist 
niveau

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: max. 9/0,9 m/bar

Gennemstrømningshastighed: max.. 14.000 l/t

Partikelstørrelse: Maks. 5 mm

Fladsugning: Ned til 1 mm

SP 5 Dual – Til beskidt vand

 ■ Bruges til oversvømmelse eller tømning af  
   swimming pool m.m.
 ■ 2i1 funktion til både rent og beskidt vand
 ■ Faldsugning – så resten kan tørres op

SP 7 Dirt Inox dykpumpe

 ■  Til tømning af damme, oversvømmede kældre og  
mindre udgravninger (max. 100 m3)

 ■ Til beskidt vand med smudspartikler op til 30 mm
 ■ Med integreret forfilter af rustfrit stål 
 ■ Niveausensor der tænder, når vandet når et vist niveau

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: Maks. 8/0,8 m/bar

Gennemstrømningshastighed: Maks. 15.000 l/t

Partikelstørrelse: Maks. 30 mm

Fladsugning: Ned til 35 mm

BP 6 Deep Well

 ■  Ideel til lavtliggende områder som regn-, brønd-, 
grund- og kildevand

 ■  Flertrins-hydraulik sikrer tilstrækkeligt tryk og 
pumpehøjder på op til 55 m

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: max. 55/5,5 m/bar

Kapacitet: max. 5000 l/h

Motorydelse: max. 1000 W

Nedsænkningsdybde: max. 27 m

BP 3 Garden

 ■ Trykpumpe til havevanding
 ■ Tørløbsbeskyttelse og kontraventil
 ■ Fodbetjent tænd/sluk knap

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: max. 40 / 4 m / bar

Gennemstrømningshastighed:  max. 3500 l / t

Motorydelse: max. 800 W

Sugehøjde: max. 8 m

BP 2 Cistern

 ■ Ideel til alternative vandkilder som f.eks. cisterner
 ■  Fleksibel takket være en flydeafbryder med  
justerbar koblingshøjde

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: max. 32/3,2 m/bar

Kapacitet: max. 5700 l/h

Motorydelse: max. 800 W

Nedsænkningsdybde: max. 7 m

BP 5 Home Home & Garden

 ■ Husvandværk med trykbeholder (ikke drikkevand)
 ■ Integreret tryk indikator
 ■ Tørløbsbeskyttelse og kontraventil

BP 1 Barrel

 ■ Trykpumpe til regnvandstønde
 ■ Integreret tænd/sluk knap og flyder
 ■ Pre-filter inkluderet

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: Maks. 11/1,1 m/bar

Kapacitet: max. 3800 l/h

Motorydelse: max. 400 W

Nedsænkningsdybde: max. 7 m

ÅRS

GARANTI
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Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: max. 7/0,7 m/bar

Gennemstrømningshastighed: max. 9.500 l/t

Partikelstørrelse: Maks. 22 mm

Fladsugning: Ned til 1 mm

Tekniske data

Pumpehøjde/tryk: max. 48/4,8 m/bar

Gennemstrømningshastighed: max. 6000 l/h

Motorydelse: max. 1000 W

Sugehøjde: max. 8 m

NYHED

3635



VANDINGSSYSTEMER

37

Først arbejde, så fornøjelser? Sådan behøver det ikke 
være. Med Kärchers automatiske vandingsløsninger kan 
man nyde sin have, uden at skulle yde alt for meget. Det 
passer da perfekt til her-og-nu-mottoet, hvor fritiden 
bliver mere og mere kostbar.  

Men for alle dem, hvor havearbejdet er den bedste form 
for afslapning, tilbyder vi selvfølgelig også et hav af 
vandingsprodukter i høj kvalitet. 

LAD KÄRCHER PASSE HAVEN FOR DIG

AUTOMATISK VANDING  
– NÅR DER ER BEHOV FOR DET

SensoTimer ST 6 Duo 

vander efter behov. Sensorerne transmit-

terer trådløst jordens målte fugtighedsværdi 

til computeren, der kun starter vandingspro-

grammet, hvis der er behov for det.  

Se også vores andre digitale løsninger på 

www.karcher.dk

Kärcher Rainsystem 

gør det muligt at lave dit eget automatiske 

sprinklersystem i haven eller til potterne  

på terrassen. Læg slangerne ud og sæt de 

forskellige små vandingsdyser, der hvor  

der er brug for vand. 

Lav selv dit eget RainSystem
der passer til netop din have

RainSystem 
dyser findes som drypdyser eller 
90/180/360°

Brug en RainSystem siveslange 
til at holde jorden fugtig f.eks. ved 
en nyplantet hæk

ST 6 Duo 
har 2 udgange og 2 fugtighedssen-
sorer, som kan programmeres sepa-
rat
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 Lad Kärcher passe haven, mens du 
er på ferie. Læg f.eks. Kärcher Rain-
System terrassesæt ud, så alle dine 
potter har deres egen vandingsdyse 
og tilslut en kontrolenhed, der styrer 
hvornår og hvor meget, der skal 
vandes, mens du er væk. 

VORES
TIP



SKRÆDDERSYET VANDING

VANDINGSSYSTEMER

Bruser, vanddis, horisontal fladstråle eller dråbestråle  
– den nye Premium multifunktions-sprøjtepistol lever  
op til sit navn og leverer vand på optimal måde med  
de 4 stråletyper, tilpasset dit og planternes behov.  
Den er helt drypfri takket være den innovative  

membranteknologi, og den er særdeles let at håndtere 
med den individuelle indstilling af håndtaget. Også de 
robuste metalelementer må betegnes som Premium  
– kvalitet, der er til at få øje på!

ROBUST KVALITET DER HOLDER I MANGE ÅR
Kärcher Plus og Premium haveslanger indeholder 
gule DuPont™ Kevlar® fibre, som er med til at gøre 
dem meget robuste og giver dem lang levetid.  
Slangerne har et beskyttende UV resistent ydre lag 
og et lag der hindrer dannelse af alger på indersiden.  
Derfor giver vi op til 18 års garanti på alle slanger. 

FORDELE, DER GØR HELE 
FORSKELLEN

 ■ Skift let mellem stråletyper. Du und-
går derved vand, der løber ud de 
forkerte steder.

 ■ Det drejelige håndtag gør håndterin-
gen nem og brugervenlig.

 ■ Fire forskellige stråletyper – en pas-
sende løsning til alle vandingsbehov.

Premium sprøjtepistol af metal

 ■ Drejeligt håndtag til individuel betjening
 ■ Robuste metalelementer sikrer lang levetid
 ■  Stråletypen kan indstilles trinløst – fra punkt-  
til keglestråle

 ■ Ergonomisk mængderegulering med én hånd

Premium bruser

 ■  Vandmængden kan indstilles med én hånd,  
inkl. tænd-/sluk funktion

 ■ Teleskopstang (70-105 cm)
 ■ Bevægeligt sprøjtehoved (180°)

Premium vippevander

 ■ Trinløs indstilling af rækkevidden og vandmængde
 ■ Stænkskærm, så sprinkleren er behagelig at stille op
 ■ Rækker op til 320 m2

Kärcher Rain System®-til krukker

 ■  Startsæt til vanding af krukker og potter på  
terrassen eller altanen

 ■ Nem montage uden værktøj 
 ■  Indeholder systemslange i 2 tykkelser, koblinger,  
samlestykker og 15 mikro drypdyser

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

 ■  Starter automatisk, når man kommer under den valgte 
værdi for jordens fugtighed

 ■  2 programmerbare vandudløb og trådløse fugtigheds-
målere

 ■ Aftageligt display til bekvem programmering

Kärcher Rain Box

 ■ Byg-selv sprinklersystem startsæt til effektiv vanding 
 ■ Bruges til hække, buske, blomster- og grønsagsbede
 ■  Indeholder systemslange, siveslange, koblinger,  
samlestykker, diverse mikrodyser, jordspyd mm.

Premium universal slangekobling  
med Aqua Stop

 ■  Universelt anvendelig kobling til haveslanger i alle 
tykkelser

 ■  Aluminiumsgevind og soft grip, der giver godt greb 
med våde hænder

 ■  Sikker frakobling takket være Aqua Stop-funktionen 
(fås også uden)

Slangekobling af messing 
med Aqua Stop

 ■  Særdeles lang levetid og vejrbestandig, da de er lavet i 
messing

 ■ Bekvemt håndtag takket være en blød plastring 
 ■  Sikker frakobling takket være Aqua Stop-funktionen 
(fås også uden)

PrimoFlex® Plus slange

 ■ Indeholder gule DuPont™ Kevlar® fibre
 ■  3 lags-slange med UV resistent yderlag og  
algehæmmende inderlag

 ■ Fleksibel kvalitetsslange der ikke knækker
 ■ Indeholder ikke phthalat, cadmium, barium eller bly
 ■ 15 års garanti

PrimoFlex® slange

 ■  3 lags-slange med UV resistent yderlag  
og algehæmmende inderlag

 ■  Indeholder ikke phthalat, cadmium, barium  
eller bly

 ■ 12 års garanti

Premium PrimoFlex® slange 

 ■ Indeholder dobbelt lag gule DuPont™ Kevlar® fibre
 ■  5 lags-slange med UV resistent yderlag og  
algehæmmende inderlag

 ■ Fleksibel kvalitetsslange der ikke knækker
 ■ Indeholder ikke phthalat, cadmium, barium eller bly
 ■ 18 års garanti

Slangeboks med automatisk oprul

 ■  Automatisk slangeoprulning
 ■  Fladt, pladsbesparende vægbeslag der  
kan svinges 0-180°

 ■ Bekvem opbevaring af tilbehør

Plus slangevogn med  
PremiumFlex® slange

 ■  Justerbart ergonomisk håndtag
 ■ Bruser eller pistol kan fastgøres på håndtaget
 ■  20 meter ½” PremiumFlex® slange, 1 hanekobling,  
3 koblinger og 1 sprøjtedyse

Premium slangevogn i metal

 ■ Robust kvalitetsslangevogn i metal
 ■ Justerbart ergonomisk håndtag
 ■ Slangeføring for nem oprulning

Plus universal slangekobling 

 ■  Universelt anvendelig kobling til haveslanger  
i alle tykkelser

 ■ Soft grip, der giver godt greb med våde hænder
 ■ Fås også med Aqua-Stop
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