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SÄG ADJÖ TILL SMUTS,
SÄG HEJ TILL SMARTA RENGÖRINGSLÖSNINGAR!
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En perfekt dag: Solen skiner. Himlen har den vackraste nyansen
av blå. Luften är sådär underbart frisk och klar. Så det är dags
att ta sig ut och göra lite nytta! Ta bort mossa från terrassen.
Ta bort den grå filmen från trädgårdsmöblerna. Ta din Kärcher
och rengör uppfarten. Färdigt! Dagen är fortfarande ung.
Arbetet är slutfört. Nu är det dags att luta sig tillbaka och njuta…
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

VÅRT
TIPS
Spara vatten med en knapptryckning: Minska förbrukningen med
upp till 40 procent med de nya högtryckstvättarna Full Control Plus.
Använd bara kontrollknapparna på spolhandtaget för
att ställa in lägsta trycknivå.

4

VATTENKRAFT
AV KÄRCHER.
För mer vattenkraft!
Ta bort smuts och sot! Det behövs
inte så mycket för att fräscha
upp ditt hem och din trädgård. Allt
som behövs är en högtryckstvätt
från Kärcher. Den tar bort smuts,
damm och grå film från trädgårdsmöbler, terrasser, rännor, uppfarter
och bilar utan svårigheter. Och den
tar upp deras sanna skönhet till
ytan igen. Med ren vattenkraft.
Med precis rätt styrka för ytan
som du rengör.

 troligt! Min terrass
O
ser ut som ny igen!

Varför ska man rengöra med en
högtryckstvätt?
Varje ägare av ett hus och trädgård, som använt sig av trädgårdsslangen för att rengöra bilar, stenplattor eller altaner, vet att den
har en mycket begränsad
rengöringskraft. En högtryckstvätt
å andra sidan har en effektivare
rengöringskraft och ger därmed ett
bättre resultat på kortare tid.
En trädgårdsslang har ett tryck på
4 bar och använder ca. 3500 liter
vatten/timme, medan en högtryckstvätt med arbetstryck på
100 bar enbart använder
ca. 400 liter vatten/timme.

Trädgårdsslang
Ca 3.500 l/tim
4 bar

Högtryckstvätt
Ca 400 l/tim
100 bar
Vattenbesparing på ca 3.100 l/tim!

Lättanvänd: Koppla in vatten och ström, vrid på kranen, sätt på
högtryckstvätten och kör igång. Säg hej till ett rent hem!
Nu blir rengöring kul.
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RÄTT INSTÄLLNING
FÖR VARJE BEHOV!
Ibland dyker utmaningar upp från ingenstans. Men du behöver
inte känna dig deppig, tack vare den revolutionerande Full
Control Plus-serien från Kärcher. LCD-displayen visar vattentryck medan knapparna på Full Control Plus-spolhandtaget gör
att du kan anpassa trycket för alla ytor. Dessutom gör 3-i-1
Multi Jet att du inte längre behöver byta spolrör. Anta utmaningen och bekänn färg – med Full Control Plus.
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K 5 Premium Full Control Plus

Här kan du läsa mer om högtryck.
www.karcher.se/hogtryckstvatt

Ytkapacitet: 40 m2/tim
Tryck: max. 20–145 bar
Vattenkapacitet: max. 500 l/tim
Motoreffekt: 2 100 W

Kräver inget byte
av spolrör
Tack vare den integrerade
lösningen: Full Control
Plus-spolhandtag och
3-i-1 Multi Jet med tre
olika munstycken.

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

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

Extra långt spolhandtag
(55 cm)
För att säkerställa en
hälsosam kroppshållning vid
arbete.

Ännu bättre
stabilitet
Tack vare den smarta
slangstyrningen genom
maskinen.

Perfekt slangförvaring
Tack vare en slangvinda
med låg tyngdpunkt.

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

Vattenkyld motor
Gör att maskinen väger
mindre, ger en avsevärt
tystare gång, högre
energieffektivitet och en
maskin som håller länge.

Stabil bas och
ett andra bärhandtag
Dessa funktioner förhindrar att maskinen tippar.
och gör den enkel att
lyfta.
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BATTERIDRIVEN
HÖGTRYCKSTVÄTT

LÅNGT BORT FRÅN ELUTTAGET.
NÄRA SMUTSEN
Briljerar även utan strömanslutning: den batteridrivna högtryckstvätten för
flera användningsområden som små bilar, motorcyklar, cyklar, båtar och flera
mindre rengöringsuppgifter utomhus. Tack vare en batteritid på max 17
minuter kan du rengöra utan att vara beroende av en strömanslutning. Det
valda programmet visas konstant på den analoga displayen på spolhandtaget
under rengöringen.
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K 2 Battery
Maxtryck: 110 bar
Vattenkapacitet: max 310 l/tim
Batteriplattform: 36 V Li-jonsystem
Batteritid: upp till 17 min

Stort bärhandtag
Underlättar transport.

Spolhandtag med analog
display
Visar det valda
rengöringsprogrammet.
Utbytbart 36 V Li-jonbatteri
Rengör utan strömanslutning.
Inkl. realtidsteknologi för indikering
av återstående batteritid
på batteridisplayen.

Ett passande effektsteg
för varje behov
Boost-programmet för tuff
smuts, standardprogrammet
för olika tillämpningar samt
längre batteritid och mixprogrammet för användning
av rengöringsmedel.

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

Sugslang för rengöringsmedel
Med denna kan rengöringsmedlet fördelas tillsammans
med högtryckstvätten för
ännu effektivare rengöring.

Quick Connect-anslutning
För enkel anslutning
av högtrycksslangen.

Även med insug
Kompatibel med Kärchers sugslang –
för rengöring utan vattenslang.
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BATTERIDRIVEN RENGÖRING

RENGÖRING UNPLUGGED.
Om det är dags att rengöra små ytor utomhus, trädgårdsmöbler,
cykeln eller hundkojan räcker det med Kärcher KHB 5 och en
trädgårdsslang. Till den smidiga tvätten med 18 V utbytbart
batteri behövs inget eluttag. Det är bara att ansluta en slang och
börja rengöra. Perfekt resultat tack vare den platta strålen med
ett medeltryck på max 24 bar.
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KHB 5
Tryckområde: medeltryck
Vattenkapacitet: max 200 l/tim
Batteriplattform: 18 V Li-jonsystem
Batteritid: upp till max 10 min

Anpassat medeltryck
I kombination med ett enkelt
spolrör kan man rengöra även
ömtåliga ytor med den effektiva
och samtidigt skonsamma platta
strålen.

Barnlås
För säkerhets skull, när
tvätten inte används.
Handburen medeltryckskraft
Ligger bra i handen, lätt
att använda och platssparande
förvaring.
Greppyta för användning
med båda händerna.

Avtryckare för
start av maskinen.

Rotojet
Batterilåsning
För enkel isättning eller borttagning av batteriet.

Trädgårdsslanganslutning
med integrerat filter.

Realtidsteknologi
Exakt indikering av återstående batteritid på batteridisplayen.
18 V utbytbart batteri
Kan användas direkt överallt,
även i områden utan
strömanslutning.

Ytrengörare PS 20 handburen
Tillbehör för rengöring
av mindre ytor och trappor.
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KÄRCHER FULL CONTROL PLUS:
RÄTT INSTÄLLNING FÖR VARJE UPPGIFT
Med G 180 Q Full Control Plus spolhandtag och 3-i-1 Multi Jet

Aldrig tidigare har användaren
haft så mycket kontroll som nu.
Alla viktiga inställningar ställs in
direkt på det nya spolhandtaget
Full Control Plus. Applikationsguiden visar vilket tryck som passar bäst för rengöringsuppgiften.
För bästa resultat varje gång.

FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNADEN
■■ Rengöring utan avbrott:

Ändra enkelt spoltyp genom att bara
vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret.
■■ Hjälpfulla symboler gör det enklare att

ställa in rätt tryck.
■■ Trycket kan ställas in på HARD, MEDIUM,

ANVÄNDARVÄNLIG
FUNKTION
■■ Ändra enkelt spoltyp genom att

bara vrida på 3-i-1 Multi Jetspolröret.
■■ Ändra trycket via +/–

knapparna på Full Control Plus
spolhandtaget.
■■ Det valda trycket visas

direkt på spolhandtagets
LCD-display.

G 180 Q FULL CONTROL PLUS
SPOLHANDTAG
Ingår i:
K 7 Premium Full Control Plus
K 7 Full Control Plus
K 5 Premium Full Control Plus
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eller SOFT via +/- knapparna på spolhandtaget.
■■ Rengöringsmedel kan väljas genom att

välja MIX-inställningen. Doseringen styrs
med +/- knapparna.
■■ Full kontroll tack vare kontinuerlig

trycknivåindikering på den tydliga
LCD-displayen.

OMÖJLIGT?
INTE MED KÄRCHER FULL CONTROL!
G 145 Q och G 120 Q Full Control spolhandtag

G 145 Q FULL CONTROL
SPOLHANDTAG

G 120 Q FULL CONTROL
SPOLHANDTAG

Ingår i:
K 5 Full Control
K 4 Premium Full Control
K 4 Full Control

Ingår i:
K 3 Premium Full Control
K 3 Full Control

ANVÄNDARVÄNLIG
FUNKTION

FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNAD

■■ Välj rätt spolrör för ytan

■■ Symbolerna på spolhandtaget hjälper

som skall rengöras.

till att välja rätt tryck för
rengöringsuppgiften.

■■ Ställ in lämpligt tryck eller

läge för rengöringsmedel
på spolröret.
■■ Kontrollera inställningarna

direkt på LED displayen
på spolhandtaget G 145 Q
eller på G 120 Q (analog
display).

■■ Tryckinställningarna HARD, MEDIUM

och SOFT, liksom inställningen för
rengöringsmedel, väljs helt enkelt
genom att vrida spolröret - helt utan att
avbryta rengöring.
■■ Full kontroll tack vare kontinuerlig

trycknivåindikering på den tydliga
displayen på G 145 Q (LED-display)
och G 120 Q (analog display)

FULL CONTROL CLICK
VARIO POWER SPOLRÖR

FÖRDELAR SOM
GÖR SKILLNAD

Ingår i:
K 2 Premium Full Control
K 2 Full Control

■■ Symbolerna på spolhandtaget hjälper till

att välja det lämpligaste trycket för rengöringsuppgiften.
■■ Tryckinställningarna HARD, MEDIUM och

SOFT, liksom inställningen för rengöringsmedel, väljs helt enkelt genom att
vrida spolröret - utan att avbryta rengöring.
■■ Pilarna på Vario Power Spray spolröret

visar valt tryck- och rengöringsmedelinställning.
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

INGA KOMPROMISSER.
Det är lätt att förstå att mer vatten och tryck innebär högre rengöringskapacitet. Men alla behöver inte maximal effekt. Därför har vi preciserat
en mängd olika prestandaklasser. Resultatet: Rätt högtryckstvätt för alla
uppgifter.

Power
ca.

20 –

K2 K3 K4 K5 K7

60 m /h
2

ca.

max.

180 bar

20 –

max.

600

max.

ca.

25

m2/h
max.

120 bar

max.

380 l/h

max.

1600

W

max.

ca.

145 bar

20 –

max.

max.

Power
ca.

20 –

20

30 m /h
2

max.

130 bar

max.

420

l/h

l/h

max.

1800 W

max.

K2 K3 K4 K5 K7

Power

2

max.

2100 W

max.

Power

K2 K3 K4 K5 K7

40 m /h

500

l/h

3000 W

20 –

Power

max.

K2 K3 K4 K5 K7

m2/h
max.

110 bar

max.

360 l/h

max.

1400 W

max.

Se hur enkel högtryckstvättning
kan vara.
www.youtube.com/
hogtryckstvatt
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K2 K3 K4 K5 K7

DETALJER SOM GÖR SKILLNAD.
När det kommer till rengöring och underhåll kan man alltid lita på våra högtryckstvättar. Men det är inte allt de har att erbjuda. Alla högtryckstvättar
har sina styrkor. Vissa är utrustade med en extra smidig slang. Några med
en altantvätt. Andra med en slangvinda. Helt enkelt modeller inställda för
dina individuella behov.

Premium

Flex

Om du väljer en högtryckstvätt med
slangvinda, förvaras alltid slangen snyggt och
prydligt. Den nya placeringen ger en lägre tyngdpunkt och bättre stabilitet.
Gäller K7-K3-modellerna med Premium.

Modellerna K7-K5 med Flex är utrustade med
en smidig och extra flexibel slang. Det innebär
att slangen är mycket lättare att dra ut & rulla
ihop. Den behåller sin smidighet även när det
är lite kallare och den trasslar sig inte så lätt.

Home-paket

Car-paket

I varje Home-paket ingår en altantvätt T-Racer
och ett rengöringsmedel.

När du köper en högtryckstvätt med Car-paket
så ingår en tvättborste, ett skummunstycke och
rengöringsmedel Bil, 3-i-1.

15

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Extremt tystgående. Snygg och kompakt. Eller extremt kraftfull.
Gör ditt val och njut – en översikt över våra högtryckstvättar.

K 7 Premium Full Control Plus Flex
■■Högtryckstvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med
envis och hårt sittande smuts.
■■3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.
Tekniska data
Ytkapacitet: 60 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–180 bar

Mått LxBxH: 463 x 330 x 667 mm

Vattenkapacitet: max. 600 l/tim

Vikt: 18 kg

Motoreffekt: 3 kW

EAN: 4054278262314

Högtrycksslang: 10 m flex på vinda

Art. nr: 1.317-138.0

K 7 Full Control Plus Flex
■■Högtryckstvätt anpassad för frekvent användning på stora ytor med
envis och hårt sittande smuts.
■■3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.
Tekniska data
Ytkapacitet: 60 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–180 bar

Mått LxBxH: 463 x 330 x 667 mm

Vattenkapacitet: max. 600 l/tim

Vikt: 18 kg

Motoreffekt: 3 kW

EAN: 4054278262338

Högtrycksslang: 10 m flexslang

Art. nr: 1.317-034.0

K 5 Premium Full Control Plus Flex Home
■■Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning
på medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
■■3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.
■■I Home-paktet ingår altantvätt T 350 och rengöringsmedel Trä 3-i-1.
Tekniska data
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Ytkapacitet: 40 m2/tim

Paket: Home

Tryck: max. 20–145 bar

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Vikt: 12,7 kg

Motoreffekt: 2,1 kW

EAN: 4054278262659

Högtrycksslang: 8 m flex på vinda

Art. nr: 1.324-640.0

Högtryckstvättarna K4-K7 är utrustade med
en vattenkyld induktionsmotor som gör att
maskinen väger mindre samtidigt som det
ger en avsevärt tystare gång, högre energieffektivitet och en maskin som håller länge.

K 5 Premium Full Control Plus Flex
■■Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning på
medelstora till stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
■■3-i-1 Multi Jet med tre olika spoltyper.
Tekniska data
Ytkapacitet: 40 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–145 bar

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Vikt: 12,7 kg

Motoreffekt: 2,1 kW

EAN: 405427262673

Högtrycksslang: 8 m flex på vinda

Art. nr: 1.324-639.0

K 5 Full Control Flex Home
■■Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till
stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
■■I Home-paktet ingår altantvätt T 350 och rengöringsmedel Trä 3-i-1.
Tekniska data
Ytkapacitet: 40 m2/tim

Tillbehörspaket: Home

Tryck: max. 20–145 bar

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Vikt: 12,7 kg

Motoreffekt: 2,1 kW

EAN: 4054278262697

Högtrycksslang: 8 m flexslang

Art. nr: 1.324-510.0

K 5 Full Control Flex
■■Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora till
stora ytor med normalt till hårt sittande smuts.
Tekniska data
Ytkapacitet: 40 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–145 bar

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 500 l/tim

Vikt: 12,7 kg

Motoreffekt: 2,1 kW

EAN: 4054278262666

Högtrycksslang: 8 m flexslang

Art. nr: 1.324-509.0
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K 4 Premium Full Control Home
■■Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning
på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
■■I Home-paktet ingår altantvätt T 350 och rengöringsmedel Trä 3-i-1.
Tekniska data
Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tillbehörspaket: Home

Tryck: max. 20–130 bar

Mått LxBxH: 411 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Vikt: 11,9 kg

Motoreffekt: 1,8 kW

EAN: 4054278195940

Högtrycksslang: 6 m på vinda

Art. nr: 1.324-106.0

K 4 Premium Full Control
■■Högtryckstvätt med slangvinda, anpassad för regelbunden användning
på medelstora ytor med normalt sittande smuts.
Tekniska data
Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–130 bar

Mått LxBxH: 411 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Vikt: 11,9 kg

Motoreffekt: 1,8 kW

EAN: 4054278044750

Högtrycksslang: 6 m på vinda

Art. nr: 1.324-100.0

K 4 Full Control Home
■■Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor
med normalt sittande smuts.
■■I Home-paktet ingår altantvätt T 350 och rengöringsmedel Trä 3-i-1.
Tekniska data
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Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tillbehörspaket: Home

Tryck: max. 20–130 bar

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Vikt: 11,4 kg

Motoreffekt: 1,8 kW

EAN: 4054278195971

Högtrycksslang: 6 m

Art. nr: 1.324-006.0

Högtryckstvättarna K4-K7 är utrustade med
en vattenkyld induktionsmotor som gör att
maskinen väger mindre samtidigt som det
ger en avsevärt tystare gång, högre energieffektivitet och en maskin som håller länge.

K 4 Full Control
■■Högtryckstvätt anpassad för regelbunden användning på medelstora ytor
med normalt sittande smuts.

Tekniska data
Ytkapacitet: 30 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–130 bar

Mått LxBxH: 397 x 305 x 584 mm

Vattenkapacitet: max. 420 l/tim

Vikt: 11,4 kg

Motoreffekt: 1,8 kW

EAN: 4054278044736

Högtrycksslang: 6 m

Art. nr: 1.324-000.0

K 3 Premium Full Control Home
■■Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med
lätt sittande smuts.
■■I Home-paktet ingår altantvätt T 150 och rengöringsmedel Altan.
Tekniska data
Ytkapacitet: 25 m2/tim

Tillbehörspaket: Home

Tryck: max. 20–120 bar

Mått LxBxH:

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Vikt: 5,8 kg

Motoreffekt: 1,6 kW

EAN: 4054278249605

Högtrycksslang: 6 m på vinda

Art. nr: 1.602-654.0

K 3 Full Control Car & Home
■■Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på mindre ytor med
lätt sittande smuts.
■■I Car & Home-paketet ingår altantvätt T150, skummunstycke, tvättborste,
rengöringsmedel Altan och rengöringsmedel Bil.
Tekniska data
Ytkapacitet: 25 m2/tim

Tillbehörspaket: Car & Home

Tryck: max. 20–120 bar

Mått LxBxH:

Vattenkapacitet: max. 380 l/tim

Vikt: 5,8 kg

Motoreffekt: 1,6 kW

EAN: 4054278250427

Högtrycksslang: 6 m

Art. nr: 1.602-606.0
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K 2 Premium Full Control
■■Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och
med lätt sittande smuts.
Tekniska data
Ytkapacitet: 20 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–110 bar

Mått LxBxH: 246 x 280 x 586 mm

Vattenkapacitet: max. 360 l/tim

Vikt: 4,6 kg

Motoreffekt: 1,4 kW

EAN: 4054278158143

Högtrycksslang: 6 m

Art. nr: 1.673-420.0

K 2 Full Control
■■Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och
med lätt sittande smuts.
Tekniska data
Ytkapacitet: 20 m2/tim

Tillbehörspaket: -

Tryck: max. 20–110 bar

Mått LxBxH: 246 x 280 x 586 mm

Vattenkapacitet: max. 360 l/tim

Vikt: 4,3 kg

Motoreffekt: 1,4 kW

EAN: 4054278158136

Högtrycksslang: 4 m

Art. nr: 1.673-400.0

K 2 Battery
■■Högtryckstvätt anpassad för sporadisk användning på små ytor och
med lätt sittande smuts
Tekniska data
Tryck: max. 110 bar

Mått 628 x 285 x 241 mm

Vattenkapacitet: max. 310 l/h

Vikt: 7 kg

Motoreffekt: 1000 W

EAN: 4054278305165

Högtrycksslang: 4 m

Art. nr: 1.117-200.0

Batteri: 36 V /5.2 ah li-lon
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Läs mer om våra batteridrivna produkter
på: www.karcher.se

KHB 5 Battery
■■ Kan användas direkt överallt, även i områden utan strömanslutning.

Tekniska data
Tryck: max. 24 bar

Mått: 395 x 285 x106 mm

Vattenkapacitet: max. 200 l

Vikt: 2,7 kg

Vattentempratur: 40°C

EAN: 4054278299211

Batteri: -

Art. nr: 1.328-000.0

KHB 5 Battery set
■■ Kan användas direkt överallt, även i områden utan strömanslutning.
■■ Två stycken spolrör ingår.
Tekniska data
Tryck: max. 24 bar

Mått: 395 x 285 x106 mm

Vattenkapacitet: max. 200 l

Vikt: 2,7 kg

Vattentempratur: 40°C

EAN: 4054278299228

Batteri: 18 V 2.6 Li-lon

Art. nr: 1.328-100.0
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HÖGTRYCKSTVÄTTAR

22

Vario Power Jet

Vattenkyld motor

Rotojetmunstycke

Skummunstycke

Tvättborste

Användning av
rengöringsmedel

Altantvätt

Quick Connect

Slangvinda

K 7 Premium Full Control Plus Flex

G 180 Q FC

■■

–

■■

–

–

–

■■

–

■■

■■

K 7 Full Control Plus Flex

G 180 Q FC

■■

–

■■

–

–

–

■■

–

■■

–

K 5 Premium Full Control Plus Flex

G 180 Q FC

■■

–

■■

–

–

–

■■

–

■■

■■

K 5 Premium Full Control Plus Flex Home

G 180 Q FC

■■

–

■■

–

–

–

■■

T 350

■■

■■

K 5 Full Control Flex

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

–

–

■■

–

■■

–

K 5 Full Control Home Flex

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

–

–

■■

T 350

■■

–

K 4 Premium Full Control

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

–

–

■■

–

■■

■■

K 4 Premium Full Control Home

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

–

–

■■

T 350

■■

■■

K 4 Full Control

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

–

–

■■

–

■■

–

K 4 Full Control Home

G 145 Q FC

–

■■

■■

■■

–

–

■■

T 350

■■

–

K 3 Full Control Premium Home

G 120 Q FC

–

■■

–

■■

–

–

■■

T 150

■■

■■

K 3 Full Control Car & Home

G 120 Q FC

–

■■

–

■■

■■

■■

■■

T 150

■■

–

K 2 Full Control Premium

G 120 Q

Click VPS

–

■■

–

–

■■

–

■■

–

K 2 Full Control

G 120 Q

Click VPS

–

■■

–

–

■■

–

■■

–

Spolhandtag

3-i-1 Multi Jet

RÄTT EFFEKT FÖR
ALLA UPPGIFTER.

Högtryckstvättar		

■■ Ingår i leveransen.
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TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
HÖGTRYCKSTVÄTTAR
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RÄTT
TILLBEHÖR.
Smuts lagras över tid. Detta är en av naturens lagar och den stämmer
verkligen när det kommer till hem och trädgårdar. Genom att använda
rätt tillbehör till högtryckstvätten och motsvarande rengöringsmedel kan
även de mest specialiserade uppgifterna slutföras.

Information och
komplett utbud av
våra tillbehör se här:
www.karcher.se/tillbehor
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FORDONSRENGÖRING

SKINANDE HÖJDPUNKTER.
En ren bil gör ett bättre intryck. Och den är roligare! Kärchers
borstar och rengöringsmedel är skonsamma och hjälper till att
underhålla lacken. Det dröjer inte länge innan både bil och ägare
skiner upp igen.
26

Power Brush
WB 150
Art. nr. 2.643-237.0

Roterande tvättborste
WB 100
Art. nr. 2.643-236.0

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

Ultra Foam Cleaner
Art. nr. 6.295-743.0

Underspolningsrör
Art. nr. 2.638-817.0

Perfekt resultat
Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras med
skummunstycket art nr 2.643-147.0
Vinklat och förlängt spolrör för ökad åtkomst t ex under bilen
eller i hängrännan.

Connect 'n' Cleanskummunstycke FJ 10 C
Art. nr. 2.643-143.0

Car Shampoo 3-in-1
Art. nr. 6.295-886.0

Skinande lack
Skummunstycket förvandlar bilschampot till ett kraftfullt rengöringsskum med 3-i-1-formula: Aktiv smutsborttagning,
snabbtorkande formula och formula för extra glans. Förbrukningen kan justeras direkt på munstycket. Byte av rengöringsmedel sker med ett enkelt klick. Lämplig för alla fordon.

360° kort Vario
Power-spolrör
VP 180 S
Art. nr. 2.643-254.0

CarWash+, 2,5 l
Art. nr. 9.551-593.0

Oklanderligt yttre
360° kort Vario Power-spolrör med kontinuerligt flexibel tryckreglering och justerbar 360° led som verkligen når överallt.
Avlägsnar snabbt och effektivt fet och besvärlig smuts på bilar,
husvagnar, båtar m.m. Innehåller avrinningsmedel och ger en
glänsande yta.

Börja alltid med att spraya rengöringsmedel på de
smutsigaste ytorna och tvätta sedan nerifrån och upp
och skölj sedan hela bilen vid biltvättning.

VÅRT
TIPS
Här kan du se en video
med vår egen Power
Brush WB 150.
www.youtube.com/
hogtryckstvatt
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YTRENGÖRING

ÖVERALLT.
Terrass, trädgårdsgång, trappa, vägg, garagedörr: Våra uteproffs, som tvättborstar och T-Racer, ser till att smutsen försvinner. Överallt. Så att du ska vilja vara
utomhus lika gärna som inomhus.
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Ytrengörare
T-Racer T 350
Art. nr. 2.643-252.0

Ytrengörare
T-Racer T 450
Art. nr. 2.643-214.0

På ytan
Perfekt för större ytor: T-Racer. Optimalt tryck för alla
golvbeläggningar. Det går även smidigt att arbeta på vertikala
ytor tack vare det ergonomiska handtaget.
Extra tillbehör till T 450: utrustad med ett specialnät som
skyddar från stenar och grus. Klarar rengöring ända in i hörnen.

Ytrengörare
Tvättborste PS 40
Art. nr. 2.643-245.0

Stänkskydd
Art. nr. 2.642-706.0

Runt hörnet
Inte ens den mest envisa smutsen har en chans mot högtrycksmunstyckena på tvättborsten PS 40. Vatten tas bort
snabbt och smidigt med det integrerade sugrampsbladet. Stänkskyddet passar alla spolrör, rengör alla hörn utan stänk och tack
vare den genomskinliga kåpan är arbetsområdet alltid synligt.

Stone and Paving Cleaner
3-in-1
Art. nr. 6.295-885.0

Wood Cleaner
3-in-1
Art. nr. 6.295-883.0

Med 3-i-1-formula
Rätt rengöringsmedel för varje yta. Bäst behandling av materialet tack vare 3-i-1-formulan: aktiv smutsborttagning, långvarigt materialskydd och skonsam vård.

T-Racer+, 2,5 l
Art. nr. 9.551-590.0

Slutresultat
För ett ännu bättre slutresultat använd ett rengöringsmedel för
rengöring av tryckimpregnerat trallgolv, träplank, båtbryggor
och trädgårdsmöbler.

K
 oppar oxideras när det är blött. Därför är det bäst att
installera kopparplåt på terrassens högsta punkt.
När det regnar sköljer små kopparpartiklar över terrassen
och förhindrar mossa från att växa.

VÅRT
TIPS
Här kan du se
stänkskyddet
i arbete.
www.youtube.com/
hogtryckstvatt
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RENGÖRING AV TRÄDGÅRDSMÖBLER

ATT LEVA UTOMHUS.
Trädgårdsmöblerna har det inte alltid så lätt. De står alltid ute. Vid
regn, blåst och solsken. Därför är det väldigt viktigt att de vårdas
på rätt sätt. Kärcher vet vad trädgårdsmöblerna behöver.
30

Mjuk tvättborste
WB 60
Art. nr. 2.643-233.0

Vinklat spolrör
Art. nr. 2.638-817.0

Kraftfull
Mjuk tvättborste WB 60 med 248 mm arbetsbredd. Perfekt för
stora och känsliga ytor. Den tar sig t.o.m. an envis smuts.
Svåråtkomliga områden rengörs enkelt med det vinklade spolröret.

Tvättborste
standard
Art. nr. 6.903-276.0

Universal Cleaner
Art. nr. 6.295-753.0

Flexibel
En mjuk och följsam tvättborste med extra mjuka borst, för
rengöring av t ex trädgårdsmöbler.
Universal Cleaner tar bort envis smuts, olja och fett – med
endast kallt vatten.

Skummunstycke
FJ 6
Art. nr. 2.643-147.0

Plastic Cleaner
3-in-1
Art. nr. 6.295-884.0

Rent
Skummunstycket skapar effektivt skum. Förbrukningen av
rengöringsmedel regleras enkelt. Plastic Cleaner ger optimal
vård tack vare dess särskilda formula för färg- och materialskydd.

R
 engör alltid dina trämöbler i fibrernas
riktning. Annars blir fibrerna grövre och
smuts fastnar enklare.

VÅRT
TIPS

Här finns mer information om
våra tillbehör
www.karcher.se/tillbehor
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YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

HELA PAKETET.
Smutsen ligger illa till! Kärcher har perfekt anpassade tillbehör för
varje rengöringsuppgift. Och kommer alltid på nya idéer för ytterligare
renlighet och värdebehållning.
32

För höga mål
Teleskopspolrör för platser som är svåra att nå.
Ergonomiskt bärhandtag och lätt vikt för bekväm hantering.

Teleskopspolrör
Art. nr. 2.642-347.0

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

Sugslang
eco!ogic SH 5
Art. nr. 2.643-100.0

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

Rengöringssats för hängrännor
och stuprör PC 20, 20 m
Art. nr. 2.642-240.0

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

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

För tuffa jobb
Genom sitt speciellt utformade munstycke driver sig rörrensslangen med hjälp av högtrycksstrålen framåt i t ex avloppsoch dagvattenrör samtidigt som den rensar rent.

Rörrensslang
PC 7.5, 7,5 m
Art. nr. 2.637-729.0

Här kan du se
rörrensslangen i arbete.
www.youtube.com/
hogtryckstvatt
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UTBYTBART LI-JONBATTERI

SLADDLÖS FRIHET.
Finns det ingen strömanslutning utomhus eller i verkstaden? Inget problem för den
nya batteridrivna rengöraren med utbytbart batteri. Tack vare
olika batteriplattformar finns det en passande apparat för varje utmaning.
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Batteri Li-Ion 18-26
Art. nr. 2.445-000.0

Batteri Li-Ion 18-52
Art. nr. 2.445-001.0

Effektstarkt utbytbart 18 V Li-jonbatteri
Utbytbart 18 V Li-jonbatteri med innovativ realtidsteknologi
inkl. LC-display för indikering av batterinivå.
Lämplig för användning i alla apparater från Kärcherbatteriplattformen på 18 V.

Batteri Li-Ion 36-26
Art. nr. 2.445-002.0

Batteri Li-Ion 36-52
Art. nr. 2.445-003.0

Effektstarkt utbytbart 36 V Li-jonbatteri
Utbytbart 36 V Li-jonbatteri med innovativ realtidsteknologi
inkl. LC-display för indikering av batterinivå.
Lämplig för användning i alla apparater från Kärcherbatteriplattformen på 36 V.

Snabbladdare 18 V
Art. nr. 2.445-004.0

Snabbladdare 36 V
Art. nr. 2.445-008.0

Snabbladdare
Laddar batteri på 18 V/2,6 Ah resp. 36 V/2,6 Ah
till 80 procent på 45 minuter.

PS 20 Tvättborste
Art. nr. 2.642-871.0 (Passar KHB 5)

PS 20 Tvättborste
Effektiv och stänkfri rengöring av trappor och
avsatser.
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PORTABEL TVÄTT

VÅRT
TIPS
Kärchers portabla tvätt OC 3 ser inte bara ut som ett överraskningspaket,
den är också ett. Cykel, utomhusutrustning, husdjur, surfbräda:
Den kompakta, transportabla enheten kan rengöra allt du har. Gå på en
upptäcktsfärd genom ditt liv och låt smutsen komma!
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ETT RÖRLIGT
ÖVERTAG.
Livet i rörelse
Vandring, cykling, promenader med
hunden – roliga aktiviteter innebär
ofta en del smuts. Det är tur att
den portabla tvätten (OC 3) finns.
Innan du tar dig hemåt kan du
snabbt rengöra dina vandringskängor. Snygga till din fyrbenta
vän. Eller göra din cykel skinande
ren. Den transportabla rengöringslösningen finns nära till hands när
du behöver den. Alltid och överallt.
Utan ansträngning.

Få grepp om smutsen
Rengöring med lågt tryck. Skonsam
och effektiv. OC 3 är en ren,
kompakt lösning för både här och
där och i farten. Du behöver inte
vatten- eller strömanslutning.
Ett litiumjon-batteri och en vattentank medföljer. Trots det är allt rätt
enkelt att transportera och förvara.
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PORTABEL TVÄTT

KÄRCHER I RÖRELSE.
Promenader i naturen kan vara väldigt roliga men ibland
kan de sluta smutsigt. OC 3 med Äventyrslåda från
Kärcher har den perfekta lösningen. Med dess litiumjonbatteri, avtagbara vattentank på fyra liter och anpassade
tillbehör kan den skölja bort lera, smuts och sand från
kängor och barnvagnar innan de hinner smutsa ned din bil
och ditt hem. Därför är den perfekt att ta med på alla
familjeutflykter.
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OC 3

Läs mer om vårt transportabla mirakel.
www.karcher.se/hogtryckstvatt

Trycknivå: Lågt tryck
Max. vattenkapacitet: 2 l/min
Vattentanksvolym: 4 l
Drifttid: 15 min

Vattentank (4 l)
Ta enkelt av och fyll under kranen.
Räcker till två minuters rengöring.
Eller för upp till två cyklar.

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

Greppvänligt handtag
För smidig och separat
transport av maskin och
tank. Handtaget kan tryckas
ned för ännu mer kompakt
förvaring.

Kompakt spolhandtag
med utbytbart munstycke med platt stråle.

Laddningsuttag
med ett gummilock
som sitter där det ska
för att skydda mot smuts.

Spiralslang (2,80 m)
För en stor arbetsradie.
Slangen kan enkelt förvaras
under tanken tillsammans
med spolhandtaget för att
spara plats.
Stor strömbrytare.
För enkel manövrering.
Standby-läge när den
inte används.
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TILLBEHÖR OCH RENGÖRINGSMEDEL
PORTABEL TVÄTT

PÅ VÄG UT? HÅLL DIG REN!
Rengöring utomhus? Inga problem! Med våra tillbehörssatser
blir den mångsidiga portabla tvätten OC 3 en rengöringsspecialist för särskilda uppgifter.
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Portabel tvätt OC 3
Art. nr. 1.680-000.0

För dig på språng
Kärchers portabla tvätt med litiumjonbatteri och vattenbehållare för mobil användning. Enkel att transportera och förvara.
Den portabla tvätten har en skonsam men effektiv lågtrycksflatstråle som gör den idealisk för ömtåliga ytor.

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

Precis som ny igen: utomhusutrustning
Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m. bort
envis smuts. Sugslangen används till alternativa vattenkällor
så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vattentanken.
Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.

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

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

Portabel tvätt OC 3
Husdjurslåda
Art. nr. 1.680-004.0

För dig med husdjur
Kärchers sats för pälstdjur innehåller ett munstycke med
konisk, extra mjuk duschstråle och en borste för husdjurstvätt
för mer envis smuts. För torkning och skydd mot otrevliga
lukter finns en högabsorberande husdjurshandduk. Tillbehörslådan kan fästas direkt på maskinen.

41
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SOPMASKINER

VÅRT
TIPS
Ju snabbare, desto renare! Att gå snabbt ökar sopmaskinens
rengöringsprestanda. Då får valsarna den skjuts som behövs
för att förflytta smuts till sopbehållaren på ett pålitligt sätt.
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GÖR RENT HUS.
Enkel sopning.
Vi beklagar, sjukgymnaster,
yogalärare och tillverkare av värmekuddar. Sopning kommer inte
längre orsaka ryggproblem och
kommer t.o.m. vara roligt. Med
våra maskiner kan gård och gångbanor rengöras utan ansträngning.
Det är inte bara enklare, det går
också fem gånger snabbare än
med en vanlig sopborste.

Bättre att skjuta på
Det är bättre att skjuta på än att
sopa. Och mer bekvämt. Detta
beror t.ex. på de höjd- och vinkeljusterbara körhandtagen. På så
vis har du alltid perfekt kontroll
över maskinen.
Smutsupptagningen är också smart
genomtänkt: smutsen sugs rakt in i
behållaren som sedan enkelt kan
tas bort och tömmas. Utan att
du behöver komma i kontakt med
smutsen.

Nu är det slut med ryggont och trötta
armar. Med min nya sopmaskin är
sopningen verkligen ett nöje!
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SOPMASKINER

BÄTTRE ÄN EN SOPKVAST.
Sopningen är inte som förr. Tidigare var den tidskrävande,
ansträngande och långtråkig. Nu klaras den av snabbt och enkelt
på ett avslappnat sätt. Med Kärchers sopmaskiner går sopningen
fem gånger snabbare än med en sopborste.
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S 650 2-i-1
Arbetsbredd: 650 mm
2 par sidoborstar, 1 griptång
Avfallsbehållare: 16 l
Rekommenderas från en area på 40 m²

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

Skonsamt för ryggen
tack vare det höjdjusterbara
bygelhandtaget (utdragbar 1
gång, 2 vinkelinställningar).

Ingen smutskontakt
Den avtagbara och
tömbara avfallsbehållaren
fångar säkert upp smutsen

Platssparande förvaring
Med ihopfällt bygelhandtag
kan apparaten ställas upp på
högkant och tar då lite plats.

Noggrann rengöring
in till kanterna
tack vare den robusta sidoborsten. Med de båda sidoborstarna erbjuder S 650 en maximal arbetsbredd och flexibilitet.

Fristående avfallsbehållare
för bekväm tömning.

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

Sopa som proffsen. Slopa borsten och sopskyffeln. Med Kärchers
sopmaskin S 750. Skräpet samlas upp i maskinens sopbehållare.
Bekvämt, snabbt, rent och grundligt!
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S 750
■■Perfekt för uteytor om 60 m2 och större.
■■Stor, smidig behållare (32 l) och en extra stor
sidoborste med justerbart anläggningstryck.
Tekniska data
Ytkapacitet: max. 2 500 m2/tim
Arbetsbredd: 700 mm
Sopbehållare: 32 l
Bruksfärdig vikt: 12,68 kg
EAN: 4039784156562
Art. nr: 1.766-910.0

S 650 2-i-1
■■Ideal för utomhusytor från 40 m2.
■■2 sidoborstar. Utökad arbetsbredd. Värmehandtaget på bygelhandtaget (S 650 2-i-1 med extra
sidoborstar med hårt borst för fuktigt avfall)
Tekniska data
Ytkapacitet: max 1 800 m2/h
Arbetsbredd: 650 mm
Avfallsbehållare: 16 l
Vikt, driftklar: 9,95 kg
EAN: 4054278316734
Art. nr: 1.766-307.0
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9.552-964 · 2018 . Vissa avvikelser i produktsortimentet kan förekomma. Var god kontakta personalen i butiken för mer information. Med reservation för tryck- och skrivfel.

www.karcher.se

