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RENGÖRINGSKONCEPT  
FÖR OLIKA SEKTORER

Kärcher vidareutvecklar kontinuerligt sina produkter och 
strävar efter att bli totalleverantör av rengöringsutrustning 
för alla sektorer. I samarbete med användarna tar vi fram 

lösningar som passar för olika användningsområden. 
Alla arbetsplatser har olika behov som kräver an- 
passade lösningar. Inom vilken sektor arbetar du?
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* På våra högtryckstvättar ger vi 2 års extra garanti på värme- 
slinga (hetvattentvätt) och pump. Förlängd garanti gäller under 
förutsättning att förebyggande underhåll utförts av auktoriserad 
serviceverkstad. Registrera dig för ett serviceavtal på vår hem-
sida inom sex veckor efter ditt inköp.

www.karcher.se

+2
ÅRS

GARANTI PÅ 
VÄRMESLINGAN

+2
ÅRS

GARANTI
PÅ PUMP

* *

RM 110: 6.295-331.0

RM 111: 6.295-339.0

HÖGTRYCKS-
TVÄTTAR

Högtryckstvättning med Kärcher – oslagbara resultat och 
utmärkt användarkomfort. Vare sig du söker tekniska finesser 
eller flexibilitet, hetvattentvättar eller kallvattentvättar, elmotor 
eller förbränningsmotor, en mobil maskin eller en stationär an- 
läggning hittar du alltid en professionell lösning hos Kärcher.

KÄRCHERS IMPONERANDE
FÖRDELAR:

 ■ Cylinder i rostfritt stål, cylindertopp  
i mässing och automatisk tryckavlast-
ning för lång livslängd. 

 ■ Patenterat EASY!Force spolhandtag  
och EASY!Lock snabbkoppling gör  
arbetet enklare och spar tid. 

 ■ SuperPowermunstycke som ger  
40% bättre rengöringsresultat.Kärchers systemvårdsprodukter  

RM 110 eller RM 111 Adv skyddar maskinen  
mot förkalkning och korrosion.
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100 % mindre motstånd 80 % mindre tidsåtgångLängre livslängd

Keramisk teknik ger en livslängd 
som är upp till fem gånger längre än 
för andra lösningar på marknaden.

EASY!Force-tekniken gör att mot- 
ståndet reduceras till noll, något 
som ger stora ergonomiska fördelar.

EASY!Lock-systemet gör det fem 
gånger snabbare att montera och 
anpassa tillbehör än de tidigare 
systemen M22 x 1,5 och M18 x 1,5.

PRISVINNAREN!
EASY!FORCE 
EuroTier, världens ledande mässa för lantbruk har etablerat sig 
som den viktigaste plattformen för lansering av innovativ teknik. 
Av alla de 251 innovationer som presenterades på Europas största 
lantbruksmässa tog EASY!Force hem silvermedaljen.

HITTA RÄTT ADAPTER

Med vårt nya spolhandtag EASY!Force 
använder du högtryckstvätten mer 
ergonomiskt utan ansträngning eller 
stress. EASY!Force-handtaget utnytt-
jar högtrycksstrålens rekyl och redu-
cerar den kraft som behövs för att 
hålla emot spolhandtaget till noll.

Upplev en högtryckstvätt med ergonomis-
ka egenskaper i en helt ny dimension. 
Vårt nya spolhandtag EASY!Force kräver 
ingen styrka vid hanteringen och gör  
rengöringsarbetet stressfritt och mindre 
ansträngande.

Ergonomi är en viktig faktor
Arbete med högtryckstvättar kan vara 
fysiskt krävande. Det är därför ergonomin 
är så viktig. Att konstant hålla emot trycket 

kan orsaka smärta i händerna på grund av 
den obekväma arbetsställningen. Vid mer 
omfattande rengöringsarbeten krävs ofta 
frekventa vilopauser eller avbyte med 
andra användare. Vår EASY!Force-teknik 
eliminerar detta problem en gång för alla. 
Inget mer motstånd. Aldrig tidigare har det 
varit så enkelt att arbeta med högtrycks- 
tvättar.

Helt keramisk ventil för längre livslängd
När spolhandtag går sönder beror det ofta 
på att ventilerna har skadats av partiklar. 
Vårt spolhandtag EASY!Force sätter även 
stopp för detta problem. Ventilen består 
av en keramisk kula med ett keramiskt 
tätningssäte som är motståndskraftigt mot 
alla slags partiklar som annars kan skada 
vanliga spolhandtag. Detta ger spolhand- 
taget en livslängd som är fem gånger 

längre än spolhandtag med vanliga ventiler.

Intuitivt utformad för säkrare arbetsmiljö
Säkringen på vårt nya spolhandtag förhin-
drar oavsiktlig aktivering och ger maximal 
säkerhet under arbetet – utan att kompro-
missa med den enkla hanteringen. Du be-
höver bara trycka in trycket en gång för 
att aktivera högtrycksstrålen. EASY!Force- 
spolhandtaget förblir aktiverat så länge 
trycket hålls i arbetsläget. När du släpper 
trycket stängs spolhandtaget av direkt.

4.111-029.0

4.111-033.0

4.111-034.0

4.111-035.0

4.111-036.0

4.111-030.0

4.111-031.0

4.111-032.0

Nya EASY!Lock Dagens lösning

*  Exempelvis kan högtryckstvättar med anslutningen M 22 x 1,5 snabbt 
konverteras till det nya EASY!Lock-systemet med adapter nr 2.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-029.0 
Adapter för anslutning av 
högtrycksslangar med EASY!Lock och 
slangar med anslutning M 22 x 1,5.

EASY!Lock – M 18 x 1,5 
Best.nr 4.111-035.0 
Adapter för anslutning av spolrör med 
M 18 x 1,5 och munstycken med 
EASY!Lock.

EASY!Lock – M 18 x 1,5 
Best.nr 4.111-036.0 
Adapter för anslutning av spolrör med 
EASY!Lock och munstycken med 
anslutning M 18 x 1,5.

EASY!Lock – AVS 
Best.nr 4.111-032.0 
Adapter för anslutning av 
högtrycksslangar med vridbar AVS-
anslutning och EASY!Force-spolhandtag.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-033.0 
Adapter för anslutning av EASY!Force-
handtag och spolrör med anslutning M 
22 x 1,5.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-034.0 
Adapter för anslutning av slangar med 
M 22 x 1,5 och EASY!Force-handtag/
högtryckstvätt med EASY!Force

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-030.0 
Adapter för anslutning av högtryckstvättar/
HD-spolhandtag med anslutning M 22 x 1,5 
och högtrycksslangar med EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 x 1,5 
Best.nr 4.111-031.0 
Adapter för anslutning av HD-spolhandtag 
med M 22 x 1,5 och spolrör eller 
servostyrning med EASY!Lock.

KERAMISKA 
VENTILER

LIVSTID
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HDS 10/20 -4M HDS 12/18 -4S
Hetvattentvätt Hetvattentvätt

1.071-900.0
1.071-912.0 (Med vinda) 

1.071-914.0
1.071-925.0 (Med vinda)

Effektiv och lätthanterlig högtryckstvätt. 
Den kraftigaste i mellanklassen. Lämplig  
för kommunal service och offentlig sektor, 
lantbruk, industri, bygg- och anläggning.

Kraftfull högtryckstvätt för rengörings- 
uppgifter som kräver en mobil maskin  
med högsta möjliga prestanda och kvalitet.  
För större fordon, anläggningsmaskiner  
och liknande.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.

Arbetstryck 30–200 bar

10 m slang (20 m med vinda)

Max. 155 °C

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 600–1200 l/tim.

Arbetstryck 30–180 bar

10 m slang (20 m med vinda)

Max. 155 °C

HDS 1000 De
Hetvattentvätt

1.811-943.0 (Diesel)
1.811-942.0 (Bensin)

Kraftfull högtryckstvätt med förbrän-
ningsmotor som kan användas utan 
strömförsörjning. För byggplatser, lant-
bruk, skogsbruk och andra krävande 
användningsområden.

Obs! Finns även med bensin-
motor för pumpen och diesel-
brännare för vattnet.

Motor L 100 N (Diesel) 

Motor GX 390 (Bensin)

Vattenkapacitet 450–900 l/tim.

Arbetstryck 40–200 bar

10 m slang

Max. 98 °C

HDS 8/18 -4 C
Hetvattentvätt
1.174-900.0
1.174-906.0 (Med vinda)

8/18-4 CX är en trefas hetvattentvätt med 4-polig, 
vattenkyld elmotor, Eco-läge, enknappsmanövrering, 
integrerade tankar och servo kontroll för kontinuer-
lig reglering av tryck/vattenflöde. Ger 800 l/tim och 
180 bar Maskinen är utrustad med nya EASY!Force 
och EASY!Lock

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 300–800 l/tim.

Arbetstryck 30–180 bar

10 m slang (15 m med vinda)

Temperatur °C 80-155 °C

HDS 7/16 CHDS 5/15 UHDS 8/16 E 24 Kw
HetvattentvättHetvattentvättHetvattentvätt
1.173-900.0 
1.173-904.0 (Med vinda)

1.064-912.0 
1.064-913.0 (Med vinda)

1.030-904.0 (24 Kw) 
1.030-906.0 (36 Kw)

Kompakt trefas hetvattentvätt med hög prestanda och 
avancerad utrustning som är idealisk för hantverkare, 
företag och städfirmor. Pumpen stängs av när spolhand-
taget inte används.

Upprättstående, mobil enfastvätt. Perfekt för 
de mindre jobben eller för dig som saknar 
trefas. Kompakt design, ergonomiskt utformat 
handtag och stora hjul för enkel förflyttning.

Hetvattentvätt med 4-polig elektrisk motor 
som är perfekt när avgaser är förbjudna. 
Eco-läget gör maskinen både effektiv, eko- 
nomisk och miljövänlig. Maskinen är utrus-
tad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

Vattenkapacitet 270–660 l/tim.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Arbetstryck 30–160 bar

10m slang (15m med vinda)

Max. 98 °C

1-fas / 230 / 50 Hz

Vattenkapacitet 500 l/tim.

Arbetstryck 150 bar

10m slang (15m med vinda)

Max. 80 °C

3-fas / 400 / 50 Hz

Vattenkapacitet 300–760 l/tim.

Arbetstryck 160 bar

10 m slang

Temperatur 45-85 °C

HETVATTENTVÄTTAR
                      .COM/KARCHERSE

Elektrisk uppvärmning för  
avgasfri användning

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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Tips: Arbeta vid rätt tidpunkt
Visste du att ogräs effektivt kan rensas bort på en eftermid-
dag? Orsaken är att mängden vatten som lagras i plantan 
varierar beroende på tidpunkten på dagen och når sin höjd-
punkt på eftermiddagen. I det här fallet behöver du inte vara 
uppe med tuppen. Men det lönar sig att ta hand om ogräset 
på ett tidigt stadium. Plantorna får större motståndskraft mot 
hetvatten ju äldre de blir. Därför är det bäst att börja med 
hetvatten en kort tid efter att ogräset börjat spira på våren.

Certifierade hetvattentvättar
Kärchers hetvattentvättar har certifierats för sin effektivitet och sina utsläppsnivåer enligt specifikationerna som utarbetats av 
den oberoende, europeiska organisationen ”European Cleaning Machines Association”. Kärcher är den första globala leverantören 
av hetvattentvättar som fått en sådan certifiering. Därför kan vi garantera att alla våra hetvattentvättar uppfyller följande test-
krav eller ligger inom följande gränsvärden: 

HETVATTNET ÄR DEN STORA SKILLNADEN

 

Högtryckstvättar med hetvatten kan leverera temperaturer upp till 155 °C. Det betyder att vatten-
trycket kan sänkas, att jobben utförs snabbare och att mindre kemikalier behövs. Rengöring med 
hetvatten erbjuder därmed en mängd möjligheter att optimera rengöringsprocessen.

HDS Trailer
Självförsörjande hetvattentvätt Arbetstryck 500 bar

Vattenkapacitet 900 l/tim

HDS 9/50 De Tr1

Arbetstryck 350 bar

Vattenkapacitet 1300 l/tim

HDS 13/35 De Tr1

Arbetstryck 200 bar

Vattenkapacitet 1300 l/tim

HDS 13/20 De Tr1

Arbetstryck 200 bar

Vattenkapacitet 1700 l/tim

HDS 17/20 De Tr1

TA BORT OGRÄSET 
SYSTEMATISKT

1.524-954.2

Arbetstryck 40-230 bar

Vattenkapacitet 400-930 l/t

HD 9/23 De Tr
Högtryckssläp för kallvatten

HETVATTENTVÄTTAR
                      .COM/KARCHERSE

Alla hetvattentvättar från Kärcher märks 
nu med denna symbol för att visa att de är 
certifierade. 

 ■ Brännare med hög effektivitet

 ■ Låg bränsleförbrukning

 ■ Låga utsläpp

 ■ Avgasutsläpp max. 11 %

 ■ CO-utsläpp max. 75 ml/l

 ■ Sotmängd max. 1 

BÄTTRE
RESULTAT

LÄGRE KEM- 
FÖRBRUKNING

REDUKTION  
AV BAKTERIER

KORTARE  
TORKTID

KORTARE  
ARBETSTID

SKONSAM  
MOT YTOR

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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HD 5/15 C Plus
Kallvattentvätt
1.520-931.0 
1.520-932.0 (Med vinda)

Kompakt och behändig enfas högtrycks- 
tvätt med hög rengöringskapacitet och 
användarkomfort. Detta är en robust 
och mobil maskin för daglig professio-
nell användning.

1-fas / 230 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 500 l/tim, 

Arbetstryck 150 bar

10 m slang (15 m med vinda)

HD 5/11 P Plus
Kallvattentvätt
1.520-961.0

Kompakt design, utdragbart handtag 
och låg vikt är några av egenskaperna 
hos HD 5/11P Plus som är en portabel 
enfastvätt. Maskinen är utrustad med 
nya EASY!Force och EASY!Lock.

1-fas / 230 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 490 l/tim.

Arbetstryck 110 bar

10 m slang

HD 6/15 G
Kallvattentvätt med 
förbränningsmotor

1.187-900.0

En mobil och robust högtryckstvätt 
med förbränningsmotor. Idealisk för 
byggnation och jordbruk. Maskinen 
är utrustad med nya EASY!Force och 
EASY!Lock.

Motor G200FA /bensin 

Vattenkapacitet 600 l/tim

Arbetstryck 150 bar

10 m slang

KALLVATTENTVÄTTAR
                      .COM/KARCHERSE

HD 8/18 M Plus
Kallvattentvätt
1.524-972.0 
1.524-971.0 (Med vinda)

Den kompakta, mobila, ouppvärmda 
högtryckstvätten HD 8/18-4 med 4-po-
lig elektrisk låghastighetsmotor och 
automatisk tryckavlastning. Hög rengö-
ringsprestanda och energieffektivitet

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 380-760 l/tim.

Arbetstryck 180 bar

10 m slang (15 m med vinda)

HD 7/17 M Plus
Kallvattentvätt
1.151-932.0 
1.151-931.0 (Med vinda)

Den mobila högtryckstvätten HD 
7/17 M har en robust trecylindrig 
axialkolvpump med kolvar av 
härdat rostfritt stål, automatisk 
tryckavlastning och en pålitlig 
trefasmotor.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 700 l/tim.

Arbetstryck 170 bar

10 m slang (15 m med vinda)

KÖP TILL 
Skumlans

HD 10/25 -4 S Plus
Kallvattentvätt
1.286-913.0
1.286-927.0 (Med vinda)

Smidig, mobil trefas tvätt tack vare 
upprättstående konstruktion, stora 
gummihjul och tippbarhet. Ger snabb, 
bekväm och grundlig borttagning av 
hårt sittande smuts. Servo Con-
trol-reglaget reglerar enkelt vattenka-
pacitet och tryck steglöst. Rotojet 
ingår. Utrustad med nya EASY!Force 
och EASY!Lock.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.

Arbetstryck 30–250 bar

10 m slang (20 m med vinda)

HD 13/18 S Plus
Kallvattentvätt
1.286-932.0 
1.286-936.0 (Med vinda)

En smidig, mobil trefas tvätt tack vare up-
prättstående konstruktion, stora gummihjul 
och tippbarhet. Dess 180 bars tryck och 
1300 l/tim ger snabb, bekväm och grundlig 
borttagning av hårt sittande smuts. Servo 
Control-reglaget reglerar vattenkapacitet 
och tryck steglöst. Rotojet ingår. Utrustad 
med nya EASY!Force och EASY!Lock.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 650-1300 l/tim

Arbetstryck 30–180 bar

10 m slang (20 m med vinda)

KÖP TILL 
Skumlans

HD 5/12 CX Plus
Kallvattentvätt
1.520-902.0

Praktisk, mobil och mångsidig. En enfas 
kallvattenstvätt för vertikal och horison-
tell drift. Med tillbehörsförvaring, topplock 
i mässing och automatisk tryckavlastning. 
Maskinen är utrustad med nya EASY!Force 
och EASY!Lock. Slangvinda med 15 meter 
slang. Rotojet ingår.

1-fas / 230 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 500 l/tim.

Arbetstryck 120 bar

15 m slang

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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HD 6/15 M st
Vägghängd kallvattentvätt
1.150-950.0

Den kompakta HD 6/15 M PU 
motor-/pumpenhet för stationär 
användning, med växelströms-
motor, väggmontering, 600 liter 
per timme i flödeshastighet och 
automatisk tryckavlastning.

1-fas / 230 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 560 l/t

Arbetstryck 150 bar

Effekt 3,1 kW

HD 7/16 -4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 13/12 -4 ST
Stationära kallvattentvättar

Stationära kallvattentvättar möjliggör direkt anslutning av upp till sex 
uttagspunkter. Pulsdämpare för montering på fast rörinstallation. 
Extra finfiltrerande vattenfilter som standard. Den inbyggda timern 
kan ställas in så att maskinen stängs av automatiskt 5–120 minuter 
efter senaste användningstillfället. Kan anslutas till fjärrkontroll. 

Vattenkapacitet 300–700 l/tim | 460–900 l/tim | 650–1300 l/tim

Strömförsörjning (Ph/V/Hz) 3-fas / 400 V / 50 Hz

Arbetstryck 30–160 bar | 40–180 bar | 30–120 bar

Effekt 4,4 kW | 6,4 kW | 6,4 kW

Ingår 10 m högtrycksslang och spolutrustning

Vi erbjuder fler varianter av stationära högtryckstvättar. Kontakta oss för mer information.

HD 8/18-4 M st
Vägghängd kallvattentvätt
1.524-980.0

Med robust 3-kolv axialpump med  
mässingscylinderhuvud och 4-polig, 
långsam trefasmotor. Passar för  
horisontell och vertikal drift.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 760 l/tim

Arbetstryck 30-180 bar

Effekt 4,6 kW

HD 10/25-4 Cage Plus
Kallvattentvätt
1.353-902.0 

En trefas kallvattenstvätt med stadig ram 
och högt tryck för krävande rengöring i 
svår terräng. Optimal för avlägsnande av 
tuff smuts inom bygg, lantbruk och 
skogsbruk. Rotojetmunstycke ingår.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkpc. 1000 l/tim max.

Arbetstryck 250 bar

Effekt 9,2 kW

HD 6/15 M cage
Kallvattentvätt
1.150-960.0

Extremt robust HD 6/15 M Cage hög-
tryckstvätt med pulverlackerat stålrörfor-
mad ram för kommersiell användning 
under tuffa förhållanden och maximalt 
skydd för pumpenheten. Enfas.

1-fas / 230 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 560 l/t

Arbetstryck 150 bar

Effekt 3,1 kW

HD 8/18-4 M Cage
Kallvattentvätt
1.524-981.0

Extremt robust HD 8/18-4 M Cage hög-
tryckstvätt med pulverlackerat stålrör-
formad ram för kommersiell användning 
under tuffa förhållanden och maximalt 
skydd för pumpenheten.

3-fas / 400 V / 50 Hz

Vattenkapacitet 760 l/tim

Arbetstryck 30–180 bar

Effekt 4,6 kW

KALLVATTENTVÄTTAR STATIONÄRA / CAGE-MODELLER
                      .COM/KARCHERSE

Komplettera  
med spol- 

utrustning och 
vinda

Komplettera  
med spol- 

utrustning och 
vinda

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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RÄTT TILLBEHÖR FÖR 
ARBETSUPPGIFTEN
Med Kärchers originaltillbehör kan du optimera effekten och  
utvidga dina rengöringsmaskiners användningsområden.  
Rätt tillbehör till just din maskin och arbetsuppgift hittar du  
på vår hemsida.

Rengöringsmedel med proffsiga fördelar

Det finns flera fördelar med att använda Kärchers 
professionella rengörings- och skötselmedel. De 
rengör snabbt, mer effektivt med mindre energiförb-
rukning och mindre vattenföroreningar från miner-
aloljerester. Fler proffsiga fördelar och rätt rengöring-
smedel till din maskin hittar du på vår hemsida.

Munstyckssats för ytrengörare
Välj en munstyckssats som passar den 
maskin som används.

2.643-430.0  (500-600 l/h)
2.642-431.0  (600-800 l/h)
2.642-433.0  (800-1000l/h)
2.642-982.0  (1000-1300 l/h)

Ytrengörare FRV 30 ME
Suger automatiskt upp smutsvattnet för 
effektivare rengöring. Max. 250 bar, 
1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. 

2.111-012.0

Skumpåläggare Basic
Kan användas med alla professionella högtryckstvättar. Robust 
och mycket högkvalitativ med enastående skumkvalitet samtidigt 
som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel. 

4.112-053.0  (350-600 l/tim)
4.112-054.0  (700-800 l/tim)
4.112-055.0  (800-2500 l/tim)

Rörrensningsslang EASY!Force
Innehåller rörrengöringsslang 250 bar  
(20 m) och rotojetmunstycke 800–1000 L.  
Obs! Munstycket anpassas till maskinens  
storlek.

6.110-008.0  Rörrensslang 20m
5.763-016.0  Munstycke rörensslang

Ytrengörare FRV 30
Suger automatiskt upp smutsvattnet 
för effektivare rengöring. Max. 250 
bar, 1000 l/tim och 60 °C. 5 meter 
slang. 

2.111-010.0

TILLBEHÖR
                      .COM/KARCHERSE

Slangvindsats rostfri stål EASY!Force
6.392-083.0  Vinda
2.641-867.0  Svängbart fäste i rostfritt stål
6.110-011.0  Högtrycksslang DN 8 (20 m) 

Slangvinda komposit EASY!Force
6.392-074.0  Vinda av kompositmaterial
2.639-931.0  Väggfäste
6.110-011.0  Högtrycksslang DN 8 (20 m)

Rotojetmunstycke för mer rengöringskraft! 
Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt 
munstycke och keramiska lager för lång livslängd. EASY!Lock 
anslutning gör den kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.
 
4.114-040.0  (035)
4.114-041.0  (040)
4.114-027.0  (050)
4.114-030.0  (070)

Avhärdare hetvatten-
tvätt RM 110 
Förhindrar kalkavlagringar 
upp till 150° C i värmeslingor 
i hetvattentvättar. Med 
kontinuerlig användning av 
RM 110 säkerställer man 
många års problemfri drift.
 
6.295-331.0 (1 L)

FloorPro Deep Cleaner  
RM 69
För rengöring av industrigolv, 
bilhallar, köpcentra m.m. Djup-
verkande. Löser effektivt upp 
fett-, olje-, sot- och mineral-
fläckar. Enkel olje-/vatten-
separering i oljeavskiljarene 
(ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-
fri) för optimal miljövänlighet.
 
6.295-582.0 (2,5 L)
6.295-120.0 (10 L)

PressurePro Active 
Cleaner, alkaline RM 81, 
NTA-free
Effektivt och varsamt 
tvättmedel för rengöring med 
högtrycksmaskin. Löser svår 
nedsmutsning av olja, fett och 
mineraler. Lämplig för 
rengöring av fordon och 
motorer. NTA-fri.

6.295-555.0 (2,5 L)
6.295-556.0 (10 L)

VehiclePro Foam Cleaner  
RM 838
Den alkaliska 
skumrengöraren RM 838  
för rengöring av fordon 
avlägsnar smidigt olja och 
fettfläckar, insektsrester  
och vägsmuts och är 
skonsam mot lacken.

6.295-979.0 (3 L)
6.295-838.0 (20 L)

Justerbart spolrör 1050 mm, EASY!Lock 
Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad 
för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, 
hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot 
handtag och munstycke. 

4.112-035.0

Spollans 1050mm
4.112-000.0

Högtrycksslang
6.110-031.0  (10 meter) 
6.110-032.0  (20 meter)

Spolhandtag Easy!Force  4.118-005.0

Servo Control tryckreglering
4.118-007.0 (0-750 l/h)
4.118-008.0 (750-1100l/h)
4.118-009.0 (1100 -1300 l/h)

 Mellankoppling för förlängningsslang  4.111-037.0

Uppgradera  
till bekväma 
EASY!Force

      WWW.KARCHER.SE/TILLBEHÖR
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NY GENERATION GROVDAMMSUGARE 
FÖR VÅTT OCH TORRT

 ■ Förbättrat filterrengöringssystem gör det 
möjligt att suga upp större mängder smuts 
utan avbrott.

 ■ Enkel hantering tack vare sugslangens  
placering högst upp.

 ■ En verktygslåda kan förvarasuppe på maskinen.
 ■ Flexibelt fäste för sugslang och strömkabel.
 ■ HEPA 13-filter som renar luften upp till 

99,95 %. Passar modellerna NT AP och 
NT Tact.

GROVDAMM- 
SUGARE
Dammsugning med Kärcher. Våra lätthanterliga grov-
dammsugare för vått och torrt, torrdammsugare samt 
matt- och textilvårdsmaskiner är optimala lösningar 
för industri, handel, bilhallar, städfirmor, leverantörer 
av underhållstjänster och liknande. Maskinerna ger 
mycket goda rengöringsresultat. De är utrustade med 
innovativ filterteknik och är mycket hållbara.
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NT 30/1 Tact Te L
Våt- och torrdammsugare
1.148-201.0
1.148-211.0 (med eluttag)

Hantverkarnas favorit! Levereras med eluttag 
(automatisk strömbrytare) och Tact filter- 
rengöring för avbrottsfritt arbete.

Luftmängd 74 l/s

Vakuum 254 bar

Behållare 30 L

Max. effekt 1380 W

6.904-360.0

2.889-154.0 (5pc)

NT 22/1 AP TE L
Våt- och torrdammsugare
1.378-610.0

NT 22/1 Ap har eluttag för elverktyg, mycket hög 
sugeffekt och halv-automatisk filterrengöring. En 
kompakt och lätt byggdammsugare i instegsklas-
sen som är perfekt för hantverkare.

Luftmängd 71 l/s

Vakuum 255 bar

Behållare 22 L

Max. effekt 1350 W

2.889-219.0

2.889-217.0 (5pc)

KVARTSDAMM TRÄDAMM MINDRE FARLIGT STOFT

NT 30/1 Ap Te L
Våt- och torrdammsugare
1.148-221.0 
1.148-231.0 (med eluttag)

Ny våt- och torrdammsugare med 
halvautomatisk filterrengöring och 
uttag för elverktyg. 

Luftmängd 74 l/s

Vakuum 254 bar

Behållare 30 L

Max. effekt 1380 W

6.904-360.0

2.889-154.0 (5pc)

NT 50/1 TACT Te L
Våt- och torrdammsugare
1.148-411.0

NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa 
innefattar bl.a. justerbart körhandtag, 
tömningsslang och integrerat eluttag.

Luftmängd 74 l/s

Vakuum 254 bar

Behållare 50 L

Max. effekt 1380 W

6.904-360.0

2.889-155.0 (5pc)

Skydda dig och dina kollegor

DAMMKLASS HYGIENISKT GRÄNSVÄRDE  
mg/m3 och filtreringsgrad

ANVÄNDNINGSOMRÅDE KOMMENTAR

> 1 Rengöring av avfall, jord, grus, sten och lera. Upp till 1 % av allt damm som sugs in blåses ut till din  
andningsluft utan bättre filterklass.

>= 0,1
och filtreringsgrad 99,5 %  

(utan H13)

Vid rivning, sågning, skärande bearbetning, slipning och 
borrning i t.ex. trä, plast, sten gips och eldfast material. 
Om kvartsdamm förekommer måste H13-filter användas 
i stället för M-filter.

För damm från hårda träslag eller tryckimpregnerat trä-
virke gäller gränsvärdet 0,5 mg/ m3 under en arbetsdag. 
Vid uppsugning av kiseldamm ska filtret överensstämma 
med klassen H13 enligt EN 1822.

< 0,1
och filtreringsgrad 99,995 %

Miljö med potentiell, direkt exponering för farligt 
damm, t.ex. cancer- eller allergiframkallande damm.

Exempelvis damm som innehåller sexvärt krom, bly, 
platinum, kadmium eller kvicksilver.  

Byggnadsarbetare utsätts ofta för olika typer av damm på arbetsplatsen. Byggdamm kan orsaka KOL, silikos, cancer och allergier. I synnerhet exponer-
ing för kvartsdamm bidrar i hög grad till sådana tillstånd. Kvarts finns i både sten, granit, betong, murverk, gips och murbruk. Din arbetsplats är unik 
och nivåerna av kvartsdamm kan variera. Mot bakgrund av detta kan Kärcher endast rekommendera passande säkerhetsdammsugare. 

NT 611 K
Våt- och torrdammsugare
1.146-209.0

För vått och torrt med utkastarpump för 
kontinuerlig våtsugning. Levereras med 
våtfilter men kan utrustas med Eco-filter-
system som möjliggör övergång för  
våt- och torrsugning utan filterbyten

Luftmängd 57 l/s 

Vakuum 235 mbar

Behållare 55 L

Max. effekt 2350 W

NT 75/2 Tact2 Me Te

1.667-289.0

Luftmängd 2 x 74 l/s 

Vakuum 254 mbar

Behållare 75 L

Max. effekt 2760 W

6.907-277.0

6.904-285.0 (5pc.)

Våt- och torrdammsugare

Utrustad med 75 l behållare, två motorer, 
halvautomatisk filterrengöring och planfilter. 
Mer än 1000 kg findamm i kategori A kan 
sugas upp innan filtret behöver bytas.

NT 30/1 TACT Te (Säkerhetsklassad)

1.148-235.0 (M-klassad)
1.148-237.0 (H-klassad)

Luftmängd 74 l/s 

Vakuum 254 mbar

Behållare 30 L

Max. effekt 1380 W

6.904-360.0 (M-klass)

6.907-671.0 (H-klass)

2.889-183.0 (M-klass) 5pc.
2.889-184.0 (H-klass) 5pc.

Våt- och torrdammsugare

Avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt in-
andningsbart damm i dammklass M eller H som 
ofta uppstår på ex. byggarbetsplatser.  
Kompakt grovdammsugare för vått och torrt  
med en behållare på 30 liter.

GROVDAMMSUGARE
                      .COM/KARCHERSE

Luftmängd 74 l/s 

Vakuum 254 mbar

Behållare 50 L

Max. effekt 1380 W

6.904-360.0 (M-klass)

6.907-671.0 (H-klass)

2.889-183.0 (M-klass) 5pc.
2.889-184.0 (H-klass) 5pc.

NT 50/1 TACT Te (Säkerhetsklassad)

1.148-435.0 (M-klassad)
1.148-437.0 (H-klassad)

Våt- och torrdammsugare

Utvecklad för mycket stora mängder 
farligt damm i dammklass M eller H. 
Behållare på 50 liter och reglerbart 
skjuthandtag. Skydda dig själv och 
dina arbetskollegor med en säkerhets-
klassad grovdammsugare!

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

NT 65/2 Ap
Våt- och torrdammsugare
1.667-291.0 
1.667-286.0 (Tact-modell)

NT 65/2 är en högpresterande, dubbel- 
motorig, professionell dammsugare för  
vått och torrt. Välj mellan halv- eller  
helautomatisk filterrengöring (Tact).

Luftmängd 2 x 74 l/s

Vakuum 254 bar

Behållare 65 L

Max. effekt 1380 W

6.907-277.0 (Tact-modell)

6.904-283.0 (Ap-modell)

6.904-285.0 (5pc.)

      WWW.KARCHER.SE/DAMMHANTERING
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CV 38/2 Adv
Borstvalsdammsugare
1.033-336.0

Upprättstående borstvalsdammsugare med dubbla motorer och 
stor arbetsbredd. Perfekt för snabb och effektiv rengöring av 
stora ytor på kontor och hotell samt i butiker och restauranger. 

Luftmängd 48 l/s 

Vakuum 250 mbar

Behållare 5,5 L

Gul kabel 12 m

Universellt fläckborttag-
ningsmedel RM 769

6.295-490.0 | 0,5 L

Tar bort olja, tjära, skokräm, lim 
och liknande från lösningsmedels- 
beständiga ytor. För alla textil-
beläggningar, möbelklädslar och 
hårda underlag.

CarpetPro RM 760, tablett

Effektiv rengöring av textilier, golv-
beläggningar och möbelklädslar. 
Löser upp tung olja, fett och miner-
alföroreningar. Lösliga tabletter.

6.295-850.0 | 16 st.
6.295-851.0 | 200 st.
 

Mattrengöringsmedel 
iCapsol RM 768 OA

Schampo för mattrengöring, 
torrskum med inkapslings- 
teknik. Smutsen kapslas in och 
sugs upp med dammsugare. 
Lukteliminator.

6.295-634.0 | 10 L

 

CarpetPro RM 760, pulver

Effektivt djuprengöringsmedel för 
textilier, golvbeläggningar och möbel- 
klädslar. Löser upp tung olja, fett och 
liknande. Ingen sköljning krävs.

6.295-849.0 | 0,8 kg
6.295-847.0 | 10 kg
 

DAMMSUGARE TEXTILVÅRD

BRC 40/22 C
Textilvårdsmaskin
1.008-062.0

En kombinerad textilvårdsmaskin lämplig 
för både vanlig sprayextraktion och städ-
ning mellan varven. Ekonomisk använd-
ning på områden från 250 till 1 000 m².

Ytkapacitet 500 m2/t

Luftmängd 47 dm3/s

Behållare 22+19 L

Vikt 65 kg

Puzzi 30/4
Textilvårdsmaskin
1.101-120.0

Mobil och mycket tystgående mas-
kin för rengöring av stora ytor. Kort 
starttid och enkel hantering. Uttag 
för rengöringsmunstycke PW 30/1.

3 l/min = 4 bar

Smutsvattentank 15 L

Renvattentank 30 L

Kapacitet 60–75 m2/t

Puzzi 8/1
Textilvårdsmaskin
1.100-225.0

Lätthanterlig textilvårdsmaskin för  
rengöring av mindre ytor som t.ex.  
bilsäten och soffor samt för fläck- 
borttagning på mattor och möbler.  
Med handmunstycke.

1 l/min = 1 bar

Smutsvattentank 7 L

Renvattentank 8 L

Kapacitet 18 m2/tim

Puzzi 10/1
Textilvårdsmaskin
1.100-130.0

Inbyggt matt- och möbelmunstycke. 
Denna maskin är perfekt för rengöring 
av små och medelstora textilytor. Lika 
lämplig för professionell som privat 
renhållning.

1 l/min = 1 bar

Smutsvattentank 9 L

Renvattentank 10 L

Kapacitet 20–25 m2/t

6.904-315.0 (10-pack)T 10/1 eco!efficiency

1.527-150.0

Dammsugare

Dammsugare i instegsklassen för  
professionella användare.

Luftmängd 53 l/s 

Vakuum 240 mbar

Behållare 10 L

Kabel 10 m

6.907-017.0 (10-pack) 6.904-305.0 (10-pack)T 15/1 eco!efficiency

1.355-251.0

Dammsugare

Toppmodellen i Kärchers dammsugarprogram. 
Mycket tystgående maskin som uppfyller högt 
ställda krav från städfirmor, hotell, butiker 
med mera. Levereras med HEPA-filter.

Luftmängd 46 l/s 

Vakuum 185 mbar

Behållare 15 L

Gul Highflex-sladd 15 m

HV 1/1 Bp Fs 
Batteridriven dammsugare
1.394-221.0

Luftmängd 33 l/s

Batteritid 21 min/ 33 min i eco-modus

Litiumjonbatteri 18 V / 2,5 Ah

Standardutrustning: Uppladdningsbart batteri
golvmunstycke, laddare, möbelmunstycke och
fogmunstycke.

Kompakt, lätt, sladdlös: Den handhållna 
dammsugaren HV 1/1 Bp är snabbt klar 
för användning när som helst och har stor 
sugkraft och lång drifttid för krävande 
arbetsuppgifter. Olika tillbehör gör att 
denna batteridrivna apparat kan använ-
das för många olika städuppgifter.

Gul kabel  
för extra  
säkerhet

6.904-315.0 (10-pack)T 12/1 Hepa

1.355-149.0

Dammsugare

Tystgående dammsugare. Praktisk fotbrytare 
för enkel hantering. Utrustad med två  
bakhjul och två länkhjul fram för  
maximal manövreringsförmåga.  
En robust sugare i mellanklassen

Luftmängd 53 l/s 

Vakuum 240 mbar

Behållare 12 L

Gul Highflex-sladd 12 m

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

Fogmunstycke till textilier
4.130-010.0
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KM 70/20 C
Manuell sopmaskin
1.517-106.0 (en sidoborste) 
1.517-107.0 (två sidoborstar)

Praktisk, manuell sopmaskin med arbets-
bredd upp till 920 mm (2 sidoborstar). 
Huvudsopvalsen drivs av båda hjulen och 
roterar oavsett vilket håll du svänger åt. 
Perfekt för mindre ytor i butiker, lager och 
liknande.

Arb.bredd 700 mm (1 borste)

Arb.bredd 920 mm (2 borstar) 

Behållare 42 l

Kapacitet 2800 m2/tim

KM 70/30 C Bp Pack Adv
Batteridriven sopmaskin
1.517-213.0

Batteridriven sopmaskin som sopar lika 
bra i vänstersväng som högersväng. Med 
sugfunktion för inomhusbruk. Fuktresis-
tent universalborst ger bra resultat på 
alla slags ytor. Finfilter i fleece, robust 
plastkåpa, enkel justerbar huvudborste 
och infällbar sidoborste.

Arbetsbredd 700 mm

Behållare 42 l

Kapacitet 2800 m2/tim

KM 75/40 W BP PACK
Självgående sopsugmaskin
1.049-207.0

En kompakt och extremt lättmanövrerad 
sopsugmaskin för små till medelstora ytor. 
Översopningsprincipen ser till att sopbe-
hållarens hela kapacitet utnyttjas. Utrustad 
med infällbar sidoborste.

Arbetsbredd 750 mm

Behållare 40 l

Kpc. 2375 m2/tim

KM 85/50 R Bp
Åkbar sopmaskin
1.351-127.0

Med batteri och laddare som standardutrustning imponerar den 
rörliga 85/50 R åkbar sopmaskin med sin höga ytkapacitet. Denna 
kompakta ingångsmodell är lätt att använda.

Arbetsbredd 615 mm  (1085 mm med 2 sidoborstar)

Behållare 50 l

Kapacitet 5100 m2/tim

KM 90/60 R Bp Advanced
Åkbar sopsugmaskin
1.047-302.0

Åkbar sopsugmaskin med DC motor, för effektiv och näst intill 
dammfri uppsopning av inomhusytor från 1500 kvm. och 
uppåt. Med underhållsfria batterier och integrerad laddare. 
Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. 
Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application Sys-
tem) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga 
symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Be-
händig mobil sopbehållare. Effektiv automatisk filterrengöring.

Arbetsbredd 615 mm (1150 mm med 2 sidoborstar)

Behållare 60 l

Kapacitet 5400 m2/tim

94% AV SMUTSEN KOMMER 
IN GENOM DÖRREN

*

Professionella städrutiner i kombination med anpassade mattor kan minska nedsmutsningen i byggnader med 
upp till 99 %. Kärcher har det som krävs för att hålla både ingången och mattorna rena.

SOPMASKINER
                      .COM/KARCHERSE

Genom att hålla rent utvändigt runt ingången dras mindre 

smuts mot ingången, vilket i sin tur minskar smuts-

mängden som kommer in i byggnaden. Kärchers sop-

maskiner finns i alla storlekar. Med rätt modell och 

lämplig borste har du alltid maximal kapacitet oavsett 

väder och årstid. Det första steget mot en ren ingång är 

att placera ut ett galler eller en gummimatta.

I denna zon placeras en kombinationsmatta. Denna 

matta avlägsnar de finaste partiklarna och absorberar 

fukt i vått väder. Mattan måste underhållas genom 

regelbunden dammsugning. För torr smuts kan en vanlig 

professionell dammsugare användas, men för uppsug-

ning av fukt eller grov smuts bör en grovdammsugare 

för vått och torrt användas.

Sista steget vid ingången är en dörrmatta som avlägsnar 

den fina smutsen från skorna i torrt väder och fukt från 

skorna i vått väder. De här mattorna har avgörande 

betydelse för en ren och fräsch innemiljö utan smuts och 

damm. Tack vare god sugförmåga drar de snabbt till sig 

fukt och smuts. Men för att denna egenskap ska behållas 

måste mattorna regelbundet rengöras. För detta ändamål 

är en matt- och textilvårdsmaskin idealisk.

Tact: Helautomatisk, kontinuerlig filterrengöring  
Högeffektiv filterrengöring för kontinuerlig  
dammfri drift. Kompakt filterstorlek med lång  
livslängd. Lättåtkomligt filter.

Smart behållarkoncept
2 tankar för enkel borttagning och säker tömning av  
avfall. Avfallsbehållare utan grova kanter gör det  
möjligt med tömning utan att lämna kvar rester. Trissor  
på avfallsbehållaren förenklar hantering vid tömning.

*Studien har utförts av ISSA (International Sanitary Supply Association)

ZON 1
Utomhus

ZON 2
Entré

ZON 3
Inomhus

      WWW.KARCHER.SE/ZON123

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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SKURMASKINER

BD 30/4 C Bp Pack
Gå-bakom kombiskurmaskin
1.783-230.0

Mycket kompakt och flexibel maskin med litum-
jonbatteri och planborste för rengöring av små 
ytor på kort tid. Rengör och suger upp vatten i 
båda arbetsriktningar. Lägre bullernivå.

Arbetsbredd 280 mm

Behållare 4+4

Driftstid 60 min

Vikt 20 kg

BR 30/4 C Adv
Gå-bakom kombiskurmaskin
1.783-213.0

Ett innovativt alternativ till hink och 
mopp som är perfekt för ytor från  
20 m² och uppåt. BR 30/4 C Adv  
levereras med sugslang och sugmun- 
stycke som gör att du kommer åt på 
extra svåråtkomliga ställen.

Arbetsbredd 300 mm

Behållare 4+4

Kapacitet 200 m2/t

Inkl. sugslang för svår- 
åtkomliga ställen.

BR 35/12 C Bp Pack

BD 38/12 C

Gå-bakom kombiskurmaskin

Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-450.0

1.783-430.0

Höjdinställbar ratt som gör att operatören kan 
anpassa maskinen för optimal arbetsställning. 
Integrerad sopbehållare för uppsamling av små- 
sten, löv och skräp. Batteriet ger hela 1,5 timmars 
drifttid och endast tre timmars laddningstid. 

Levereras med snabbladdning och  
litiumjonbatteri. Kompakt och enkel  
att hantera vid transporter i bil och  
över dörrtrösklar eller trappsteg.  
Ljudnivån är endast 62 dB i  
eco!efficiency-läge.

Arbetsbredd 350 mm

Behållare 12+12

Kapacitet 1400 m2/t

Litium-ion batteri

BR 45/22 C
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-460.0

Komplett utrustad batteridriven kombiskurmaskin  
med borstvalsteknik och KART teknologi för  
maximal rörlighet och flexibilitet.

BR 40/10 C Adv
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.783-311.0

BR 40/10 är den mest ergonomiska maskinen 
i sin klass. Den är kompakt och samtidigt 
kraftfull, med en arbetsbredd på 400 mm och 
en tankvolym på 10 l. Utrustad med extra 
transporthjul och justering av borstarnas 
arbetstryck.

Arbetsbredd, borste 450 mm

Behållare 22+22 l

Driftstid 2 timmar

Vikt 51,5 kg

Kapacitet 1800 m2/t

Arbetsbredd, borste 400 mm

Behållare 10+10 l

Vikt 30 kg

Kapacitet 400 m2/t
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Arbetsbredd 380 mm

Behållare 12+12

Kapacitet 1520 m2/t

Litium-ion batteri

Borsthuvud 
roterbart med  

+/- 200°

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

Rondellhållare 
6.670-129.0 Rondellhållare 

6.907-150.0

Suglist 
4.037-94.0

Mikrofiberborste 
4.037-93.0

Mikrofiberborste 
4.037-066.0
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SKURMASKINER
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B 95 RS
Stå-på kombiskurmaskin

0.300-265.0

Batteridrivna B 95 RS har en mycket liten svängradie. Perfekt i svåråtkom-
liga områden ex. i varuhus. Den kombinerar hastigheten från en åkbar 
skurmaskin med manövreringsförmågan från en gå-bakom maskin. Den 
finns i två arbetsbredder, 65 cm eller 75 cm och två alternativa borsthuvu-
den, borstvals eller planborste (beställes separat). Viktiga komponenter 
såsom suglister, borstar och gummilister byts snabbt och enkelt utan verk-
tyg. Utrustad med många arbetsbesparande funktioner ex. automatisk 
höjning och sänkning av borsthuvud, det innovativa nyckelsystemet KIK, 
dosering av rengöringsmedel - Dose, och autofill för effektiv påfyllning av 
renvatten i 95 liters tanken.

Arbetsbredd, borste 650 mm

Arbetsbredd, sug 940 mm

Max. kapacitet 2600 m2/t

Behållare 95+95 l

BD 43/25 C Bp
Gå-bakom kombiskurmaskin

1.515-403.0

BD 43/25 C är en perfekt basmaskin med en arbetsbredd och  
tankvolym som gör det optimal till de flesta mindre städobjekt.  
Enkel att hantera, underhålla samt äga.

Rondellhållare: 4.762-533.0

Suglist: 6.273-023.0

Arbetsbredd, borste 430 mm

Max. kapacitet 1720 m2/t

Behållare 25+25 l

2-tanksystem

B 40 W
Gå-bakom kombiskurmaskin

0.300-405.0 (Vals) 
0.300-406.0 (Plandisk)

Kompakt, användarvänlig och praktisk batteridriven kombi- 
skurmaskin med individuella användarinställningar. 40 L tank.  
Arbetskapacitet 1100 m2/h. Plandisk eller valsskurhuvud.

Arbetsbredd disk 430-510 mm

Arbetsbredd borste 450-550 mm

Max. kapacitet 2200 m2/t

Behållare 40+40 l

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information
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SKURMASKINER

BD 50/70 R
Åkbar kombiskurmaskin

1.161-071.0

Smidig och lätt att köra även i trånga utrymmen med en svängradie på 
endast 1,6 meter. God överblick från förarsätet kombinerat med självförk-
larande manöverpanel och i övrigt logisk utformning gör den till en av de 
handhavandemässigt bästa modellerna i den här klassen. Det finns ett 
mycket stort antal fästen, tillbehör och liknande som gör maskinen oerhört 
flexibel i ett arbetspass. Ett moppfäste i fronten möjliggör en mekanisk 
försopsfunktion.

Behållare 70+75 L

Max. kapacitet 2805 m2/t

Rondellhållare 4.762-534.0

Suglist 6.273-023.0

B 90 R Classic Bp Pack
Åkbar kombiskurmaskin

1.161-311.0

Den åkbara kombiskurmaskinen B 90 R  är utrustad med 
Dose doseringssystem för lägre förbrukning av rengörings-
medel. Doseringen av rengöringsmedel kan anpassas efter 
grad av nedsmutsning. Denna maskin kan användas med 
borstvalsar eller rondeller med olika arbetsbredd (55, 65 
eller 75 cm).  Med en vändradie på endast 1,6 m är denna 
maskin mycket flexibel och extremt lättmanövrerad. Mas-
kinen har också en utökad tankkapacitet och är enkel att 
fylla med renvatten. Kompakt för enkel förvaring, lastning 
och transport. Öppningar i batteriutrymmet säkerställer 
tillräcklig ventilation även under perioder då maskinen 
används länge. Ett ytterligare planfilter skyddar turbinen.

Arbetsbredd 550 mm - 750 mm

Max. kapacitet 4500 m2/t

Behållare 90 l

Enkel manövrering
Basfunktionerna styrs via 
EASY-omkopplaren. Antalet 
drifttimmar visas. Med borst-
valsarna sparar du vatten och 
rengöringsmedel.

Lång drifttid
Stort utrymme för stor 
batterikapacitet. Model-
ler på batteripack inne-
fattar underhållsfria 
gelbatterier.

Extremt lättmanövrerad
Extra korta design gör 
maskinen extremt rörlig 
och lätt att manövrera. 
Med 90°-styrning kan du 
vända på en femöring.

B 150 R
Åkbar kombiskurmaskin

0.300-268.0

Batteridriven kombiskurmaskin. Lättmanövrerad tack vare kort 
och eleganta utformning, och når även de mest otillgängliga inom-
husytor. Tack vare eco!efficiency-läget är vatten- och energiför-
brukningen samt bullernivån lägre. Enkel hantering tavk vare 
färgkodade styrelement och EASY Operation-reglage. För att för-
bättra skyddet mot felaktig användning finns KIK-systemet som 
gör det möjligt att tilldela åtkomsträttigheter via nyckeln. Tank-
sköljningssystem för hygienisk och enkel rengöring av smutsvat-
tentanken. Auto-Fill-funktionen möjliggör enkel och tidsbesparan-
de påfyllning av renvattentanken. 

Arbetsbredd 900 mm

Max. kapacitet 6300 m2/t

Behållare 150 L

B 200 R
Åkbar kombiskurmaskin

0.300-316.0

EASY Operation-systemet, stor färgskärm och färgkodade styrele-
ment Kombiskurmaskinen B 200 R är batteridriven, kompakt och – 
tack vare eco!efficiency-läget – mycket ekonomisk. Lämplig för 
inomhusrengöring på ytor mellan 2 500 och 7 000 m². Tack vare 
det innovativa KIK-nyckelsystemet kan felaktig användning av 
obehöriga personer undvikas. Auto-Fill-funktionen för smidig och 
tidsbesparande fyllning av den 200 liter stora renvattentanken, 
tanksköljningssystemet för hygienisk sköljning av smutsvattentan-
ken samt doseringssystemet Dose för rengöringsmedel, som garan-
terar jämn och exakt dosering av rengöringsmedlet.

Arbetsbredd 900 mm

Max. kapacitet 6300 m2/t

Behållare 200 l

Maskinen klarar 25° stigning i 10 km/h.

B 250 R I
Åkbar kombiskurmaskin

1.480-231.2

Åkbar kombiskurmaskin (batteridriven). Sopfunktion och valsteknik 
med en arbetsbredd på 100 cm. Perfekt för ytor upp till 12 000 m². 
Utrustad med eco!efficiency-läge.

Konfigurerbar anordning
Sugskrapa och utvalda tillbehör (exempelvis DOSE tvättmedels- 
dosering, varningslampor, arbetslampor som är tillval. Maskinen 
kan anpassas till olika rengöringskrav 
 
Auto-fill
Automatisk påfyllning av renvattentanken. Anslut färskvattens- 
langen och påfyllningen avslutas när tanken är full.

Dammfri drift
Automatisk filterskakfunktion för konsekvent filtrering. Runt filter 
med en filteryta på 4 m² för dammfritt arbete.

Easy Operation-läge
Enkel att använda. Basfunktionerna styrs via EASY-omkopplaren.

Arbetsbredd 1000 mm

Teoretisk avverkningsgrad 8000 m2/t

Behållare 250 + 250 L
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Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

Litiumjonbatterier som tillval
Tidsbesparande: Kan laddas 
fullt på två timmar, beroende 
på batteriladdaren. Kan även 
fyllas på mellan fulladdningar.

Kompakt design
Väldigt enkel att 
manövrera Bra över-
blick från förarposition. 
Lätt att transportera.

Enkel manövrering
Självförklarande symboler 
och kontrollpanel Går fort 
att lära sig hantera Ett 
fåtal gulmarkerade reglage 
gör maskinen enkel att 
använda.

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information
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B 300 R I
Åkbar kombiskurmaskin

0.300-282.0

Den åkbara kombinationsmaskinen B 300 I Diesel med sidoborstar är 
idealisk för de tuffaste uppgifterna tack vare en ram i solitt stål och tålig 
drivningskonstruktion. Denna maskin är effektiv, behändig, lätt att an-
vända och medger långa intervall av underhåll och djuprengöring av 
stora ytor och medger sopning och skurdammsugning i ett enda moment. 
En 300-liters vattentank, extra stor borstvals, första klassens uppsugning 
samt en behållartömning på bekvämt hög nivå säkerställer noggrann och 
tidsbesparande rengöring och enkel hantering av avfall tack varje den 
höga behållartömningen. Sidoborsten – fjädermonterad på höger sida av 
maskinen för att förhindra möjliga kollisionsskador – utökar arbetsbredden 
till 1350 mm och låter dig göra rent hela vägen dikt an mot väggar och 
kanter. Ytkapacitet för B 300 R I Diesel är upp till 16 550 m² per timme.

Arbetsbredd 1045-1755 mm

Max. kapacitet 16.550 m2/t

Behållare 300 l

Hydrauliskt tippbar behållare
För enkel tömning av avfalls- 
behållaren. Direkt kontakt med 
avfallet utesluts för högsta 
komfort för användaren.

1 045–1 755 mm arbetsbredd
Stor arbetsbredd ger högre  
produktivitet. Tidsbesparande 
arbete med en ytkapacitet som 
få maskiner matchar!

Skurning och sopning i kombination
Skurning och sopning i samma 
arbetsmoment ger snabb och 
praktisk rengöring med en och 
samma maskin på halva tiden. 

SKURMASKINER
                      .COM/KARCHERSE

Kan levereras med ljuspaket för framförande på 
allmän väg.

Vänster, höger eller båda sidor 
Utrusta din B300RI för att sopa eller skura ända 
intill hörn och kanter med antingaen sidoborstar 
eller sidoskurdäck på höger och/eller vänster sida.  
Sidoenheterna rör sig flexibelt och undviker 
därmed krockskador.

Säkrare med tak över huvudet 
Skyddstak finns tillgängligt för montering om så 
behövs.  Detta skyddar föraren från fallande objekt 
och ett helt stängt tak garanterar en god 
arbetsskyddsmiljö.

1

2

3

1

2

3

Både  
skurar och 

sopar

Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade

För prisinformation,  
kontakta din lokala säljare  

el. kundtjänst för mer  
information
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ÅNGTVÄTTAR

SG 4/4 SGV 6/5 SGV 8/5
Ångtvätt Ångtvätt med sugfunktion Ångtvätt självrengörande  

med sugfunktion1.092-104.0 1.092-000.0

1.092-010.0

SG 4/4 är en kompakt och robust ång-
tvätt med enastående kraft och desin-
ficering. Optimal rengöringseffekt 
uppnås tack vare ett ångtryck på 4 bar  
Systemet med två tankar kan fyllas på 
när som helst och garanterar en snabb 
uppvärmningstid och avbrottsfri drift.  
Maskinen är extremt mångsidig och 
rengör utan användning av kemikalier. 

SGV 6/5 ångtvätt är väldigt mångsidig. 
Självförklarande symboler gör den lätt 
att förstå och använda. Väljarreglaget 
EASY-Operation och det ergonomiska 
handtaget med avtryckare för att styra 
ång- och vakuumfunktionerna gör maski-
nen kan användas efter en kort anvisning 
och gör att snabb flexibel kontroll av 
enskilda funktioner under drift. 

SGV 8/5 är en ångtvätt med sugfunktion 
och självrengöring där du också har 
möjlighet att lägga på rengöringsmedel. 
Kommer med automatisk självrengöring 
och möjlighet att spola inuti maskinen 
efter hand, på så sätt undviks bildande 
av bakterier efter avslutat arbete. Ångan 
från golvmunstycket är under kontinuer-
ligt högt tryck på 8 bar och ger en effek-
tiv och hygienisk rengöring. 

Värmeeffekt 2300 W

Behållare 4 l

Ångtryck 4 bar

Vikt 8 kg

Värmeeffekt 3000 W

Behållare 5 l

Ångtryck 6 bar

Vikt 45 kg

Värmeeffekt 3000 W

Behållare 5 l

Ångtryck 8 bar

Vikt 45 kg

1
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FÖRSTKLASSIGA RENGÖRINGSRESULTAT HELT UTAN KEMIKALIER

Hanteras enkelt nästan 
utan upplärning

Tillbehör förvaras
direkt på maskinen

Lättbegriplig manöverpanel

Snabb påfyllning och tömning

Inbyggd smuts-
vattenbehållare

Stora hjul

Självrengörande
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Bilderna i katalogen kan visa maskiner som är extrautrustade
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