HOME LINE
Upptäck hur Kärcher kan göra
skillnad i ditt hem.

HOME & GARDEN | HOME LINE

HEMMA I DITT LIV.

Små glädjeämnen i vardagen
lämnar ofta ganska tydliga spår.

Home Line-serien från Kärcher erbjuder högklassiga lösningar för
daglig rengöring i hemmet. Med en kombination av sofistikerad
design och enkel hantering, får du ett perfekt städresultat med
minsta möjliga ansträngning. Kärcher erbjuder ett heltäckande
produktutbud för hemmarengöringsuppgifter. Bland produkterna
finns exempelvis ångtvättar, fönstertvättar, dammsugare och textilvårdsmaskiner. Produkter som ger dig en snabb och effektiv
rengöring i hemmet. Prova dem och se själv!
Kärcher gör skillnad.
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FÖNSTERTVÄTT

SKINANDE RENT
- UTAN RÄNDER
Få fina och rena fönster utan ansträngning och spara samtidigt
tid. Kärcher fönstertvätt suger upp vatten från rutan utan att
droppa och utan att efterlämna ränder. Fönsterputsningen blir
märkbart enklare och roligare än med konventionella metoder.
Fönstertvätten kan du även använda på andra släta ytor i hemmet så som exempelvis kakel, glasbord och speglar. Prova den
du också!

Fönstertvätt - snabbt bekvämt
och perfekt resultat
Det finns inget som slår originalet!
Kärcher, som tog fram den batteridrivna fönstertvätten, har revolutionerat hur man tvättar fönster. Genom att
använda fönstertvätten blir rengöringen en enkel match och du sparar
massor med tid, oavsett om du tvättar
fönster, kakel eller speglar. Tack vare
funktionen som suger upp vattnet
samtidigt som du tvättar slipper man
spill och ränder på rutan. Den smarta
kombinationen med sprayflaska och
microfiberduk, tillsammans med fönstertvättens uppsugningsfunktion, gör
att tvättningen blir effektiv med skinande rutor som resultat, utan streck
och spill. Den händiga och ergonomiska fönstertvätten gör rengöringen
hygienisk då du slipper direktkontakt
med smutsvattnet.
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Perfekt resultat - även för hög
placerade fönster
Med Kärchers batteridrivna fönstertvätt blir även högt placerade fönster,
som i exempelvis fönster i växthus,
enkelt rengjorda. Detta blir möjlig med
det praktiska förlängningskitet som
finns att välja bland våra tillbehör.
Detta set innehåller två förlängningsbara skaft, en som håller upp fönstertvätten och en för att tvätta av rutan.
Förlängningsskaften går att förlänga
mellan 1.2 m - 2 m.
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1. Spraya
Börja med att fukta
fönstren, använd sprayflaskan, innehållande
vatten och Kärcher rengöringsmedel, och
spraya på fönstret.

2. Rengör
Använd microfiberduken
för att fördela rengöringsmedlet jämt på
rutan för att avlägsna
den grövsta smutsen.

3. Sug upp
Avsluta med att suga
upp smutsvattnet med
den batteridrivna fönstertvätten – färdigt!
Resultatet blir rena
fönster - utan spill och
ränder.

Lättare, kompaktare och längre batteritid än
föregångaren. Praktisk batteriindikator och
utbytbart batteri.

Tekniska data

Avtagbar tank
Enkel tömning av smutsvattnet.

Reservbatteri (WV 5)
Rengöring utan avbrott.

Lättare, kompaktare, tystare och längre
batteritid än sin föregångare.

Den kompakta - en perfekt intoduktion till
elektrisk fönsterrengöring.
Med ett integrerat litiumbatteri.

WV 5 Premium

WV 2 Premium

WV 1 Plus

Behållare

ml

100

100

100

Arbetsbredd

mm

280+170

280+170

250

Batteridrift

min

35

25

20

Uppladdningstid

min

185

120

90

Vikt inkl batteri

kg

0,7

0,6

0,5

Batteri







Laddare

Laddstation





Smalt sugmunstycke & suglist





-

Sprayflaska & mikrofiberduk







Fönstertvättmedel

20 ml koncentrat

20 ml koncentrat

20 ml koncentrat

EAN

4054278021201

4039784834163

4054278233840

Art. nr.

1.633-455.0

1.633-410.0

1.633-022.0

Utrustning
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Medföljer maskinen

Bekvämt hantag med
batterinivåindikator
Hantag med mjukt grepp
för märkbart bättre hantering och tre LED-lampor för kontroll av batteri.
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Smalt sugmunstycke
170 mm
2.633-112.0
Passar WV 2 och WV 5
2.633-002.0
Passar WV 50, 52, 70,
71, och WV 75.

Extra suglister (2 st)
280 mm
2.633-005.0
Extra suglister (2 st)
170 mm
2.633-104.0

Extra tvättpads (2 st)
2.633-130.0
(för inomhusbruk)
2.633-131.0
(för utomhusbruk)

Laddare
2.633-107.0

Fönsterputs RM 500
0,5 liter
6.295-881.0

Laddstation inkl. batteri
(WV 5 Premium)
2.633-116.0

Förlängningsskaft
2.633-111.0
Teleskopiskt förlängningsskaft. Perfekt för fönster högt upp.

Fönstertvätt, sprayflaska med mikrofiberduk, sugmunstycke och rengöringsmedel
- allt du behöver för en blixtsnabb start i den nya eran av fönsterrengöring.

Extra sprayflaska
2.633-129.0

Fler tillbehör hittar du på www.karcher.se
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ÅNGTVÄTTAR

HYGIENISKT RENT HEM,
UTAN KEMIKALIER.
Ångtvättar kan användas: på golv och hårda ytor, i badrum,
i köket, på glas, speglar, vid strykning och textilvård. Dessa
maskiner är idealiska för allergiker och dessutom skonsamma
mot miljön, du får hygieniskt rent på ett naturligt sätt utan
kemikalier.

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers
ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna
Stafylokocker och Enterococcus hirae.

Hur kan ånga ha en sådan rengöringseffekt?
Hemligheten med rengöring med ånga är baserad på en enkel
princip: den kraftfulla kombinationen av tryck, hastighet och
temperatur. Konventionella rengöringsmetoder med vatten,
mopp/trasa och kemikalier rengör oftast bara på ytan. Het ånga
däremot tränger ner mellan smutsen och ytan och får med även
de mest envisa smutspartiklarna, utan användning av kemiska
rengöringsmedel. Vilket är bra för familjen, miljön och plånboken.

Tryck och hastighet
I ångtvättar genereras ånga som är minst 3,0 bar (samma tryck
som när en champagnekork ploppar ur en flaska). Detta gör att
ångan lämnar munstycket med en hastighet på ca 170 km/tim.
Effekten: Smutsen avlägsnas effektivt genom den kraftfulla
explosionen av ånga.

100 °C

Temperatur
När ångan lämnar munstycket har den en temperatur på ca
100° C. Ångan kyls något men smutsen värms till en betydligt
högre temperatur än själva underlaget. Skillnaden gör att smuten expanderar vilket gör att att den nästan faller bort av sig
själv.

Mikroskopiska ångpartiklar
Ånga tar effektivt och tillförlitligt bort den
hårt sittande smutsen även i de minsta
porerna där ingen trasa eller golvmopp
kommer åt.
Städmopp/trasa
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Ångtvätt
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Ta bort fett
1. Rostfritt stål är populärt och snyggt,
men det är inte lika snyggt när det ligger ett lager av fett på ytan. Genom
att använda vår frottéduk och den
gula mikrofiberduken kan du få det
rostfria stålet att se snyggt ut igen.
2. Om fettet har suttit en längre tid,
rekommenderar vi att man skrubbar
med handmunstycket och frottéduken
samtidigt som man tillför mycket ånga.
3. För bästa möjliga resultat är det
bäst att byta till en ny duk efter en
stund, då fettet samlas i duken.
4. Polera sedan den rengjorda ytan
med den gula mikrofiberduken för att
undvika ränder på ytan.

TIPS
Testa innan du rengör: Innan du
rengör en yta kan det vara bra att
testa på en dold plats hur materialet
reagerar om du är osäker - särskilt
på textilier (kläder, mattor, olika tyger etc.) och läder. Använd inte ånga
på ullmattor! Vänta tills det testade
området har torkat för att se om det
har ändrat form eller färg.
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Rengöring av klinkersgolv
1. För en snabb våttorkning kan du
använda golvmunstycket tillsammans
med en frottéduk för golv. För en
nogrannare rengöring kan du använda
en mikrofiberduk för golv (finns som
extra tillbehör) som spänns fast på
golvmunstycket.
2. För golvmunstycket snabbt fram
och tillbaka, medans ånga tillförs med
jämna mellanrum. Du behöver inte ha
på ångan hela tiden (konstant). För att
komma åt i fogar och sprickor bör
munstycket även föras diagonalt över
plattorna.
Rengöring av fogar
1. För rengöring av fogar och kanter
rekommenderar vi dig att använda
precisionsmunstycket tillsammans
med rundborsten.
2. Även de mest envisa beläggningarna kan tas bort med ånga och
skrubbning.
3. Torka av ytan med en duk efter rengöringen.
OBS! Spraya bara lätt med ånga på
silikonfogar så att materialet inte blir
förstört.
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1 Fräscha upp kläder m.m.
Med textilvårdsmunstycket (tillbehör) kan du lätt fräscha upp eller
släta ut kläder och textilier. På
munstycket sitter även en klädvårdsrulle som tar bort hår och
damm.
2

Tvålrester m.m.
Även tvålrester i duschkabiner
m.m. kan lätt tas bort med en
mikrofiberduk (mikrofiberduk för
badrum). (Tillbehör)

3

Rengöra handfat och badkar
Tvålrester i handfat eller badkar
m.m. kan lätt tas bort med en
ångtvätt tillsammans med en mikrofiberduk för badrum.
Rengöring av kranar
1. Du kan använda ett precisionsmunstycket eller en rundborste
för att rengöra runt kranen. Håll
munstycket väldigt nära det som
ska rengöras och vänta tills
beläggningen lossnar. Om smutsen sitter fast ordentligt eller är
svår att komma åt kan en rundborste fästas på munstycket. Om
det är nödvändigt kan en mässingsborste användas.

5
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3. Regelbunden ångrengöring
motverkar ny uppkomst av beläggningar.
4

Rengöring av element
Element kan lätt rengöras med
hjälp av precisionsmunstycket.

5

Ta bort tapeter
Med tapetnedtagarmunstycket
(tillbehör) kan du enkelt ta ner
tapeter.

6

Rengöra toaletten
Använd rundborstset/frottéduk
med olika färger för olika
användningsområden för hygiensika skäl.

2. För att få bort riktigt besvärliga beläggningar kan du hälla på
några droppar vinäger och låta
det verka några minuter.
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*) Vid grundlig rengöring av
hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99%
av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och
Enterococcus hirae.

Tekniska data

Lätt byte
Enastående rengöring tack
vare effektiv lamell teknologi. Byte av microfiberduken görs utan att man
behöver hantera den med
händerna.

Effektiv lamellteknik
Tack vare lamellerna på
undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar
ångan länge på golvet för
ett perfekt rengöringsresultat.

Ångtvätten SC 3 med Comfort
golvmunstycke och avkalkningspatron möjliggör rengöring utan avbrott

Ångtvätten SC 3 med Comfort
golvmunstycke och
avkalkningspatron möjliggör
rengöring utan avbrott

Liten, behändig och lätt att
förvara
Maskinen kan förvaras på
plats för enkel åtkomst.
Alla tillbehör kan snyggt
och prydligt förvaras i det
medföljande tillbehörsfacket.

Barnlås på maskinen
Ett låssystem ger pålitligt
skydd mot felaktig
användning av barn.

Kraftfullt ångtryck på
3.0 bar
Rengör enkelt alla typer av
smuts, även i områden
som är svåra att komma åt.

SC 3 med EasyFix golvmunsty- Ångtvätten SC 3 med Comfort
golvmunstycke och avkalkcke. Rengöring utan avbrott
ningspatron
tack vare den kontinuerligt
påfyllningsbara vattentanken.

Den handhållna ångtvätten
SC 1 är tack vare sitt kompakta
format perfekt för snabb rengöring mellan varven.

SC 1 Premium Floor kit

SC 5 Premium

SC 4 Premium

SC 3 Premium

SC 2 Premium

Effekt

W

2 200

2 000

1 900

1 500

1 200

Vattentank

liter

0,5/1,5

0,5/0,8

1

1

0,2

Arbetstryck

bar

4,2

3,5

3,5

3,2

3

Vikt

kg

6

4,1

3,1

2,9

1,6

3

4

30 sek

6,5

3

Precisionsmunstycke











Powermunstycke

–

–

–

–



Golvmunstycke











Handmunstycke











Ångslang

2,5 m

2m

2m

2m

–

Avkalkningsstickor











EAN

4054278309729

4054278313085

4054278312477

4054278312538

4054278319742

Art. nr.

1.512-550.0

1.512-480.0

1.513-160.0

1.512-090.0

1.516-360.0

Uppvärmningstid min

Utrustning
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Medföljer maskinen
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TILLBEHÖREN SOM GÖR
ÄNNU STÖRRE SKILLNAD
Kärchers ångtvätt är ett fantastiskt redskap för en ren och fräsch
inomhusmiljö. Ännu bättre blir den tack vare ett brett tillbehörssortiment. Utrusta din ångtvätt med tillbehör för att passa just
dina behov.

Golvset EasyFix till SC 1
2.863-268.0
Golvset till ångtvätt SC 1
innefattande golvmunstycke, förlängningsrör
samt frottéduk.

Textilvårdsmunstycke
2.863-233.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3, SC 4, SC 5

Rundborst-set
2.863-264.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3, SC 4, SC 5

Microfiberduk kök
2.863-172.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3

Microfiberduk
golvmunstycke
2.863-173.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3

Microfiberduk kök
EasyFix
2.863-265.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3, SC 4, SC 5

Premium kit
2.863-021.0
Passar till Ångtvätt SC 1.

Microfiberduk badrum
2.863-171.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3

Microfiberduk
handmunstycke
2.863-270.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3, SC 4, SC 5

Microfiberduk badrum
EasyFix
2.863-266.0
Passar Ångtvätt. SC 1,
SC 2, SC 3, SC 4, SC 5
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Fler tillbehör hittar du på www.karcher.se
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DAMMSUGARE

SUPERKRAFTER
TILL ALLA
Kärcher har dammsugare för alla behov och användningsområden.
Med eller utan påse. För stora ch små ytor. Och med de praktiska
tillbehören kan du rengöra nästan var som helst.
Tumregel: din dammsugare måste passa ditt liv! Det finns tre kategorier att väja från: kompakta dammsugare för mindre hushåll
med begräsat förvaringsutrymme. Dammsugare med behållare för
familjer med stora rengöringsytor. Dammsugare med behållare och
vattenfilter för allergiker.

Perfekt för små hushåll med begränsat
förvaringsutrymme, tack vare det patenterade
trippelteleskopsugröret.

Tekniska data

VC 5 premium

Energiklass

A

Motoreffekt

W

500

Kabellängd

m

9

Mått (L x B x H

mm

182 x 261 x 621

Vikt utan tillbehör kg

3,2

Utrustning
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Möbelmunstycke



Långtidsfilter



Frånluftfilter



EAN

4054278184357

Art. nr.

1.349-200.0
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VACUUM CLEANERS

VACUUM CLEANERS

VACUUM CLEANERS

VC 3 VACUUM CLEANER

VC 2 VACUUM CLEANER

DAMMSUGARE
VC 6 VACUUM CLEANER

Smart, energy-saving vacuum cleaners

Vacuuming is especially quick and easy with the energy-saving devices
from the VC 6 series. The vacuum cleaners in energy efficiency class A

Easy and convenient cleaning

Multi-cyclone technology for thorough
cleaning

Highly efficient and removes large quantities of dirt: the user-friendly

The yellow VC 3 multi-cyclone vacuum cleaner without filter bag is

and easy-to-store yellow VC 2 vacuum cleaner with filter bag.

powerful, economical and washable. With its transparent waste
container, the cleaning effect can be seen at a glance.

combine outstandingly high suction power with exceptional comfort
features. These include the QuickClick system, the only one of its kind in
the world, for quick and easy nozzle changing and the practical EasySlider
obstacle guide, which protects furniture and the vacuum cleaner from

1

2

1

EasySlider obstacle guide

1


För allergikern
Vattenfilter
(DS 6)
DS 6 med vattenfilter
Eftersom
dammsugaren

håller inte bara golv
har ett vattenfilter
rena utan även luften i
behövs inte längre
rummen frisk. Förutom
dammsugarpåsar,
i vilka

imponerande sugkraft,
allergener kan förökas.
filtrerar den 99,99% av
Smuts och damm töms
VC 6 Premium
VC 6
partiklar över 0,3 mikhelt enkelt ut med
vattrometer i storlek från
net efter användning.
luften.

The 360° swivel ensures the vacuum cleaner automatically
avoids obstacles on contact.

Furniture and vacuum cleaner stay scratch-free.

2

Unique QuickClick system

Rapid switching between the floor nozzle and accessories
(crevice nozzle, upholstery nozzle, soft dusting brush).

 Energy efficiency class A
 EasySlider obstacle guide for gentle vacuuming
 Unique QuickClick system for quick and easy
nozzle changing

2

1

Fjärrkontroll (VC 6)
Med fjärrkontroll på
handtaget kan du lätt
och smidigt anpassa
dammsugarens sugeffekt.

 Energy efficiency class A
 EasySlider obstacle guide for gentle vacuuming
 Unique QuickClick system for quick and easy
nozzle changing




2




INDOOR

INDOOR

INDOOR

scratches.

Easy-to-use filter bag system

1

2

1

HEPA 12 filter

HEPA 12 filter och HEPA 13
Picks up 99.5 % of dust and particles.
 Clean exhaust air - for a healthy living environment.
Filtrerar tillförlitligt bort de allergiframkallande
partiklarna så att frånluften bli ännu renare än
luften i rummet.
2 Low noise generation

Simply throw away.
No contact with dirt.

Accessory storage




Accessories can be stored conveniently organised in the device.
This means the nozzles are always on hand.

Does not disrupt daily life.

Snabb och enkel tömning (VC 3)
Töm avfallsbehållaren
med endast ett klick,
smidigare blir det inte.

Convenient to use.

VC 2

VC 3

 Easily removable filter bag
 HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
 Very quiet

 Removable waste container
 Does not need any filter bags
 HEPA 12 filter (EN 1822:1998)

Technical data
A

A

Rated input power

W

600

600

Operating radius

m

10

10

Filter bag capacity

l

4

4

Weight

kg

6.6

6.6

Dimensions (L × W × H)

mm

383 × 370 × 373

383 × 370 × 373

Energy efficiency class

Equipment
2.3 / with curved handle

2.3 / with curved handle

Soft grip handle





Telescopic suction tube





Switchable floor nozzle





Integrated QuickClick system: telescopic crevice nozzle, upholstery
nozzle, soft dusting brush





Electrical suction power control

on handle (+ / – button) with
additional standby function

on unit

Filter bag

Fleece

Fleece

HEPA 12 filter (EN 1822:1998)





Automatic cable rewind





Practical parking position





Order no.

1.195-605.0

1.195-600.0

Suction hose, length

m
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Technical data
A

Energy efficiency class

Rated input power

W

700

Rated input power

W

700

Operating radius

m

7.5

Operating radius

m

7.5

Filter bag capacity

l

2.8

Waste container capacity

l

0.9

Weight

kg

5.1

Weight

kg

4.4

Dimensions (L × W × H)

mm

435 × 288 × 249

Dimensions (L × W × H)

mm

388 × 269 × 334

m

1.5 / with bent handle

Energy efficiency class

Equipment

A

Equipment
1.5 / with bent handle

Suction hose, length

Telescopic suction tube



Telescopic suction tube



Switchable floor nozzle



Switchable floor nozzle



Accessories easily storable in
accessory compartment



Crevice nozzle and soft dusting
brush attached to suction tube



Crevice nozzle



Crevice nozzle

Soft dusting brush



Soft dusting brush

HEPA 12 filter (EN 1822:1998)



HEPA 12 filter (EN 1822:1998)



Order no.

1.198-105.0

Order no.

1.198-125.0

Suction hose, length

 Included in delivery.

VC 2 / VC 2 PREMIUM

Technical data

m

 Included in delivery.




 Included in delivery.
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Perfekt för allergikern!
Vattenfilter som binder
99,99% av dammpartiklarna.

Dammsug stora ytor snabbt och
smidigt. Fjärrkontroll på handtaget.
Skyddsringen EasySlider skyddar
möbler från att repas.

Påslös dammsugaren med
multicyklonteknik gör att du
kan dammsuga utan filterpåse.

Lättanvänt filterpåssystem.
Enkelt att avlägsna. Smutsen behöver
inte vidröras.

Tekniska data

DS 6

VC 6 Premium

VC 3 Premium

VC 2 Premium

Energiklass

A

A

A

A

Effekt

W

650

600

700

700

Vattenfilter

l

Ja

-

-

--

Elkabel

m

5,5

?? -MICAEL

5

5

Vikt

kg

0,5

6,6

4,4

5,1

380 x 370 x 370

388 X 269 X 334

435 x 288 x249

Mått (L x B x H) mm

Utrustning
Teleskoprör

-

■■





Sugslang

2,1 m

2,3 m

1,5 m



Filter

HEPA 13

HEPA 12

HEPA 13



Golvmunstycke

■■

■■





Möbelmunstycke

■■

■■

■■

■■

Fogmunstycke

■■

■■





EAN

4054278283319

40542781807934

4054278206745

4054278014791

Art. nr.

1.195-240.0

1.195-607.0

1.198-135.0

1.198-115.0
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Medföljer maskinen

Medföljer maskinen
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EXTRA RENT
Ibland räcker inte de medföljande dammsugartillbehören till. För
känsliga eller svåråtkomliga områden kan Kärchers valfria tillbehör komma väl till pass. Kraftfulla extratillbehör för särskilda tillfällen.

Parkettmunstycke med
naturliga borsthår
Art. nr 4.130-172
För alla golv- och
smutstyper. Parkett och
andra hårda golv kan
rengöras skonsamt tack
vare parkettmunstycket
med naturliga borsthår.

Turbo-sugmunstycke
Art. nr 4.130-177
Det luftdrivna turbosugmunstycket är perfekt för särskilt intensiv och noggrann
rengöring och tar även
bort djurhår.

Fleecefilterpåse VC 2
Art. nr 2.863-236
Fleecefilterpåsarna
rymmer två till tre
gånger mer damm än
konventionella påsar,
eftersom de inte täpps
igen lika snabbt av fint
damm.

Fleecefilterpåse VC 6
Art. nr 6.904-329
Fleecefilterpåsarna
rymmer två till tre gånger mer damm än konventionella påsar,
eftersom de inte täpps
igen lika snabbt av fint
damm.

HEPA-filter VC 5*
Art. nr 2.863-240
Filtren ser till att smuts
och damm håller sig i
maskinen på ett pålitligt sätt. Användning
av HEPA-hygienfiltret*
gör frånluften renare
än rumsluften.

HEPA-filter VC 3
Art. nr 2.863-238
Filtren ser till att smuts
och damm håller sig i
maskinen på ett pålitligt sätt. Användning
av HEPA-hygienfiltret*
gör frånluften renare
än rumsluften.

HEPA-filter VC 2
Art. nr 2.863-237
Filtren ser till att smuts
och damm håller sig i
maskinen på ett pålitligt sätt. Användning av
HEPA-hygienfiltret* gör
frånluften renare än
rumsluften.

FoamStop neutral, 125 ml
Art. nr 6.295-873
Skumdämpningsmedlet
FoamStop neutral börjar
direkt arbeta mot irriterande skum på ett effektivt sätt. Tillsätt bara ett
fyllt lock till dammsugaren genom vattenfiltrets
vattentank.

Long-life filter VC 5
Art. nr 2.863-239.0
För vanligt hushållsdamm och smuts.

* EN 1822:1998
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GOLVTVÄTT

AVLÄGSNAR LÖS O FAST
SMUTS I ETT ENDA MOMENT
2-i-1 revolutionen inom golvrengöring: dammtorkning och dammsugning i ett enda moment. Det är så Kärchers FC 5 sparar in upp
till hälften av tiden* och ansträngningen som krävs vid rengöring
av hårda golv. Lös, torr och fuktig smuts plockas upp av de roterande valsarna som fuktas av en konstant tillförsel av rent vatten
medan smutsvattnet direkt sugs bort. De automatiskt drivna
valsarna gör skrubbande till ett minne blott. Resultatet? Rena golv
utan ansträngning. För alla typer av hårda golv, inklusive parkett.

* Tack vare kombinationen av dammsugning och dammtorkning i ett enda moment vid
golvrengöring med FC 5.

REVOLUTIONERANDE
ANNORLUNDA
FC 5 är kanske inte på samma nivå som hjulet när det komer till
enastående uppfinningar. Men, maskinens funktionella princip är
ändå en mindre sensation.
De roterande, elektriska valsarna fuktas med vatten från renvattentanken under rengöringsprocessen. Automatiskt och kontinuerligt. Valsarna framåtrotation gör mödosamt skrubande helt
onödigt och förbättrar rengöringsprestandan avsevärt. Smutsblandningen som direkt plockas upp valsarna sugs upp och transporteras till smutsvattentanken. För hygienisk rengöring.
För strålande resultat. Och för minimal mängd kvarvarnde fukt.
Golvet kan beträdas inom två minuter.
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GOLVTVÄTT | TILLBEHÖR

Enkel tömning
Hygienisk borttagning
och tömning av smutsvattenbehållaren utan
kontakt med smutsen.

Strömbrytare på handtag
FC 5 premium har ett
ergonomiskt, mjukt handtag med strömbrytare.

Roterande valsar
De roterande valsarna
fuktas med vatten från
renvattentanken under
rengöringsproccessen.

Universal Floor Cleaner
FM 536
Art. nr 6.295-955.0

Stone Floor Cleaner
FM 537
Art. nr 6.295-943.0

Wooden Floor Care
FM 534
Art. nr 6.295-941.0

Universal Floor Cleaner

Utvecklades specifikt för

Perfekt för underhåll av

från Kärcher är den opti-

stengolv, glans utan rän-

trägolv.Oavsett om det

mala lösningen för alla

der och snabbtorkande

gäller förseglade, oljade

typer av hårda golv.

golv.

eller vaxade golv.

Wooden Floor Care
RM 535
Art. nr 6.295-942.0

Mikrofibervalsar, gula
Art. nr 2.055-006.0

Mikrofibervalsar, grå
Art. nr 2.055-007.0

Golvtvätten FC 5 avlägsnar lös och fast
smuts i ett och samma moment.

Tekniska data

FC 5 Premium

Arbetsbredd

mm

300

Torktid på golv

min

2

De högkvalitativa mikrofi-

Den tvådelade mikrofiber-

Kärchers särskilda rengö-

Elkabel

m

7

bervalsarna kan bytas ut

valsen för Kärchers

ringsmedel med speciella

Ren-/smutsvattentank

ml

400/200

och rengöras snabbt och

golvtvätt gör hårda golv

vårdkomponenter och

enkelt.

rena - inklusive parkett.

Rengöringsstationen volym ml

200

fuktskydd ger nytt liv till

Dessutom kan rullarna

Tack vare de olika fär-

Vikt

kg

4,6

dina trägolv och återstäl-

tvättas i maskin 60° C.

gerna är de lätt att sär-

Mått (L x B x H)

mm

320 x 270 x 1220

ler deras naturliga glans.

2-tank system



Antal mikrofiberrullar

4 st

Parkering och rengöringsstation



Doseringskopp



Rengöringsmedel

30 ml Universal golvrengöring

EAN

4054278091624

Art. nr.

1.055-560.0
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skilja och användas för
olika uppgifter, t ex en

Utrustning

rulle för badrummet och
den andra i köket.
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6
MATT
PT_LOREM
OCH TEXTILVÅRDSMASKIN
IPSUM DOLOR SED

RENGÖRING PÅ DJUPET
Kärchers utbud av ångtvättar ger en lämplig lösning på alla uppgifter. Från den kraftfulla allroundmaskinen för stora ytor till den
praktiska, handhållna ångtvätten för mindre rengöringssysslor
emellan storstädningar.
Rengör heltäckningsmattor, möbler och bilsäten ända in i fibrerna
med tvätt-sug-principen. Dessutom rengör och torkar SE 6100
släta golvytor.
Nära till hands
Med handmunstycket till SE 6100 kan
du enkelt rengöra t ex bilstolen eller
soffan.

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

Avlägsnar fett, smuts och lukter effektivt.
Rengör ända in i fibrerna och tack vara
sugfuntionen torkar ytorna 50% snabbare.

Tekniska data

SE 6100

Effekt

W

1 400

Behållarvolym

liter

4+4

Vattenmängd

liter

4

Arbetstryck

bar

1

Vikt

kg

8

Utrustning
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Tryck- och sugslang

2m

Handmunstycke



Golvmunstycke



Möbelmunstycke



Fogmunstycke



EAN

4039784515093

Art. nr.

1.081-220.0

Medföljer maskinen
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6
SOPBORSTE
PT_LOREM IPSUM DOLOR SED

SNABBARE ÄN SOPBORSTEN,
ENKLARE ÄN DAMMSUGAREN
Ska du dra ut dammsugaren för bara några smulor? Släpa den till
vardagsrummet, leta ett uttag, sätta i kontakten, dammsuga i två
sekuder och sedan ställa tillbaka den igen? Kärchers sladdlösa,
elektoniska sopare gör det hela mycken enklare. Väldigt behändig. Redo att användas omedelbart. Kan snabbt ställas tillbaka.
Som en sopborste, bara mer praktiskt. Den sprider inte dammet
utan samlar allt: smulor, hår, damm. Töm sopbehållaren med bara
en hand. Utan att ens vidröra smutsen.

Sophållare töms enkelt
Smutsen behöver inte
vidröras då sopbehållaren töms med bara en
hand.

Automatisk strömbrytare
Intuitiv, snabb och
användbar utan att
behöva böja sig fram.

Flexibel dubbelled
Enkel manövrering.
Även mellan möbler.

Snabbare än en dammsugare – bekvämare
än en borste. Uppladdningsbara sopare
används då dammsugning inte är lämpligt
eller om det är svårt att sopa på vanligt sätt.

Tekniska data		

KB 5

Rengöringsyta per laddning

m2

60 –100

Driftstid per laddning

min

30

Sopbredd

mm

210

Behållarvolym

l

0,37

Utrustning		
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Väggfäste



Batteriladdare



Long-life uppladdningsbart batteri



Standardborste

Avtagbar

Borste för husdjursägare

Avtagbar

EAN

4054278208329

Art. nr.

1.258-010.0

Medföljer maskinen
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9.552-988 · Vissa avvikelser i produktsortimentet kan förekomma. Var god kontakta personalen i butiken för mer information. Med reservation för tryck- och skrivfel.

