
PROFESSIONAL | T 9/1 Bp / BV 5/1 Bp / HV 1/1 Bp

INGA KABLAR. INGA BEGRÄNSNINGAR. 
INGET SLUT.
Batteridrivna torrdammsugare som gör  
dig mobil, flexibel och oberoende.
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VALET ÄR DITT

OBEROENDE  
PRESTANDA.  
INGA KOMPROMISSER.

BV 5/1 Bp
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Med våra batteridrivna torrdammsugare har du allt 
du behöver. Prestanda och rengöringskvalitet på 
högsta nivå. Alla dessa maskiner har samma höga 
rengöringsprestanda som jämförbara, nätdrivna 
torrdammsugare. Ingen nätkabel – den är bara i 
vägen. Inga vägguttag som begränsar dig. Vår nya 
batteridrivna torrdammsugare T 9/1 Bp har en drift-
tid på 24 minuter på en laddning och 46 minuter i 
driftläget eco!efficiency. Vår ryggburna dammsugare 
BV 5/1 Bp är oslagbar i trånga utrymmen som t.ex. 
biosalonger, bussar, tåg och flygplan. Vår handdamm- 
sugare HV 1/1 Bp är en kraftfull och robust allround- 
maskin för hantverkare och servicetekniker.

T 9/1 Bp HV 1/1 Bp



BV 5/1 Bp
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FULLADDAD!
BV 5/1 Bp är en batteridriven, ryggburen 
torrdammsugare som ger dig största tänk-
bara rörlighet och flexibilitet i arbetet, 
eftersom du slipper kabeln. Den höga sug- 
effekten, fullt jämförbar med nätdrivna 
maskiner, ger BV 5/1 Bp marknadens 
bästa rengöringsprestanda. Den patente-
rade, ergonomiska bärramen gör maskinen 
mycket bekväm att bära och enastående 
enkel att använda. Alla funktioner styrs 
via manöverpanelen på midjeselen. Med 
BV 5/1 Bp arbetar du mer avslappnat 
och sparar upp till 23 procent av din tid. 
Och du sparar dessutom servicekostnader, 
eftersom inga kablar kan gå sönder på 
sladdlösa maskiner.
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INGA BEGRÄNSNINGAR

MED RYGGSÄCK TAR MAN 
SIG FRAM ÖVERALLT.
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Nätdrivna maskiner når inte 
längre än kabeln räcker.  
Våra batteridrivna torrdamm-
sugare kan tas med överallt.

 

Det finns ingen kabel som måste rullas ut och 
in, släpas med och som kan fastna lite över-
allt. Du behöver inte leta efter vägguttag och 
hela tiden flytta stickkontakten. Utan kabel 
sparar du upp till 23 procent av din tid och 
får högre produktivitet. Gör arbetet enklare i 
utrymmen som är trånga eller har få eller 
inga vägguttag. Den ergonomiska bärramen 
ger dessutom en imponerande komfort som 
möjliggör långa arbetspass. 

För full effekt krävs ingen kabel 
Vår BV 5/1 Bp erbjuder marknadens bästa 
rengöringsprestanda tack vare det innovativa 
36 V-batteriet. Och denna prestanda är helt i 
nivå med jämförbara, nätdrivna torrdammsu-
gare. Det enda du behöver undvara är kabeln. 
Men du får så mycket mer i gengäld.

Användarvänlig 
Tack vare manöverpanelen som är placerad på 
midjeselen är våra ryggburna torrdammsugare 
enastående ergonomiska att arbeta med. Du 
styr alla funktioner direkt från midjeselen utan 
avbrott i arbetet. Och med batteriindikatorn 
har du alltid koll på hur länge du kan arbeta.

Spara energi och vinn tid
Med batteridrivna maskiner är den insparade 
energin bra för både miljön och maskinens 
drifttid. I driftläget eco!efficiency arbetar BV 
5/1 Bp med avsevärt lägre energiförbrukning 
och har då mycket längre drifttider.
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T 9/1 Bp

LADDAD FÖR 
AVSLAPPNAT  
ARBETE.
Vår kraftfulla, batteridrivna torrdammsugare  
T 9/1 Bp ger dig prestanda och rengöringsre- 
sultat på samma nivå som nätdrivna torrdamm- 
sugare. Den har marknadens bästa rengörings-
prestanda – något du märker varje gång du 
använder den. Du kommer också att imponeras 
av det obehindrade arbetet utan sladd. Och du 
får enastående mobilitet och flexibilitet, högre 
produktivitet trots mindre ansträngning och 
tidsbesparingar på upp till 23 procent. Allt detta 
gör vår T 9/1 Bp till en perfekt torrdammsugare 
för företag som arbetar med fastighetsservice 
och städning inom transportsektorn samt i hotell 
och butiker.
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TOPPRESTANDA

FRI OCH AVSLAPPNAD  
ÄR BÄTTRE.
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Batteridrivna torrdammsugare 
skyddar dina anställda och 
kunder från fallrisker på grund 
av kablar, framför allt vid daglig 
rengöring i offentlig miljö.

För alla personer, oavsett ålder eller yrkes- 
skicklighet, är det ansträngande att ständigt 
böja sig ned för att dra ut eller ansluta nät-
kabelns stickkontakt under arbetet. Gör
arbetet mindre ansträngande för dig själv och 
din personal. Använd i stället vår T 9/1 Bp 
och underlätta rengöringen i utrymmen med 
få eller inga vägguttag, som t.ex. i trappor, 
biosalonger, hotellkorridorer och många andra 
platser. Dessutom slipper du skador på väggar 
och möbler som orsakas av nätkabeln.

Enastående kraftfullt – och glömskt
Vårt nya litiumjonbatteri BP 750 är otroligt 
kraftfullt och saknar ”minneseffekt”, vilket 
betyder att det inte kommer ihåg hur mycket 
det laddats. Du kan fortfarande se batteri- 
nivån på laddningsindikatorn. Det innebär att 
du kan ladda BP 750 utan att försämra batte-
riets kapacitet oavsett dess aktuella ladd-
ningstillstånd. BP 750 har en spänning på 36 
V och en kapacitet på 7,5 Ah som gör att du 
kan dammsuga med topprestanda i högeffekt- 
läget i 24 minuter. I läget eco!efficiency kan 
du arbeta i 46 minuter med lägre ljudnivå. 
Varje gång kan du räkna med mycket hög 
rengöringsprestanda och stora tidsbesparingar.

Från 0 till 100 på 60 minuter 
Vår snabbladdare BC 1/7 lever verkligen upp 
till sitt namn. Med en effekt på 290 W, i stället 
för som tidigare 90 W, laddar den upp batte-
riet till full kapacitet på högst 60 minuter. BC 
1/7 kan användas för batterier upp till 36 V.
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HV 1/1 Bp

PRAKTISK, 
KRAFTFULL, 
SLADDLÖS! 
Alltid nära till hands med otrolig sugeffekt 
och imponerande uthållighet: den batteri- 
drivna handdammsugaren HV 1/1 Bp för 
hantverkare och företag inom fastighets- 
eller fordonsrengöring. Handdammsugaren 
har en rad tillbehör som gör den lämplig 
för många olika rengöringsuppgifter – allt 
från rengöring av möbler till uppsugning 
av borrdamm vid installationsarbeten.
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MÅNGSIDIGHET

ALLTID I FARTEN  
OCH LIKA ANVÄNDBAR 
ÖVERALLT.
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HV 1/1 Bp är en batteridriven 
handdammsugare för hantver-
kare, städföretag och alla som 
vill dammsuga med stor flexi-
bilitet och hög sugeffekt.

Vi har noga analyserat vilken rengöringsut-
rustning som hantverkare och företag inom 
fastighets- eller fordonsrengöring behöver:  
svaret är en lätthanterlig, kraftfull och robust 
batteridriven handdammsugare. HV 1/1 Bp 
är kompakt och lätt och har dessutom rätt 
tillbehör för speciella användningsområden 
som gör att den klarar alla typiska rengörings- 
uppgifter på bästa tänkbara sätt – i kontor 
och verkstäder, för rengöring av fordon i bil-
hallar eller vid monteringsarbeten.

HV 1/1 Bp ger dig högsta rengöringsprestanda. 
Enkel hantering, det energibesparande drift-
läget eco!efficiency och laddningsindikator 
gör att rengöringen kan utföras med högsta 
produktivitet. Med den batteridrivna hand-
dammsugaren HV 1/1 Bp slipper du tidskrä-
vande arbetsmoment som att linda kabeln av 
och på. Du behöver inte släpa på kabeln under 
arbetet, inte leta efter vägguttag och det finns 
ingen stickkontakt som ska stickas in eller 
dras ut. Din arbetstid förkortas med upp till 
25 % samtidigt som rengöringen överlag går 
mycket snabbare.

Bort med smutsen innan dörren stängs
Med HV 1/1 Bp och fogmunstycke suger du 
blixtsnabbt upp smutsen i hissarnas dörr-
skenor. Den sladdlösa handdammsugaren 
rengör dessutom hissgolvet på nolltid.



Kontakta oss för närmare information:

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
info@.karcher.se 

www.karcher.se
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