
SPARA PÅ VATTNET,  
ANVÄND SMART BEVATTNING!
Produktutbudet från Kärcher  
för en grönare och skönare trädgård.

HOME & GARDEN | WATERING

WATERING

Se vårt kompletta 
bevattningssortiment 
på www.karcher.se



VÄLKOMMEN HEM

UPPLIVANDE…
Ogräset är bortrensat, gräsmattan är klippt, rabatterna 
frodas: det är dags att slappna av.  

Kärcher tillhandahåller kompetent ”markpersonal” för att 
hjälpa dig att hålla din trädgård grönskande. Våra uppli
vande produktinnovationer är gjorda för att ge liv åt din 
gräsmatta, ditt grönsaksland, dina rabatter och din nyplan
terade häck: helt enkelt genom att förflytta vattnet dit 
det behövs bäst. 

Trots allt kan livet lätt bli mer bekvämt och behändigt. 
Med Kärcher. 
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DAGS ATT LIVA UPP 
TRÄDGÅRDEN?

BEVATTNING

4



Hej, grönska! Som vi har väntat på dig. Och med Kärchers innovativa 
bevattningsprodukter är det varken svårt eller betungande att bevara 
den härliga känslan och dofterna av en välmående trädgård. Nyvattnat, 
nyklippt och nyrensat – utomhus känns som hemma. Det är dags att ta 
fram hängmattan och börja slappna av.
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VÅRT 
TIPS
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BEVATTNING

    Det säger bara klick! Så enkelt är det att använda Kärchers 
anpassbara slangkopplingar. En och samma koppling passar 
alla vanliga slangdimensioner (1/2 tum, 5/8 tum, 3/4 tum).  
De är väldigt stabila, klarar höga dragkrafter och är brytsäkra 
och är kompatibla med alla traditionella klicksystem.   
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FÖRBÄTTRAD 
BEVATTNING.
Automatisk bevattning.
Nytta före nöje? Det behöver inte 
vara så. Automatiska bevattnings
lösningar från Kärcher låter dig 
njuta av din trädgård utan att 
behöva jobba för hårt. Passar per
fekt i de tider vi har nu, eftersom 
fritid blir allt mer värdefullt. 

Manuell bevattning.
Vrid bara på vattnet och slappna av! 
Många anser att trädgårdsarbete är 
den bästa formen av avslappning. 
Våra sofistikerade bevattningspro
dukter säkerställer att hela din träd
gård är grön och blomstrande, så att 
trädgårdsarbete inte alls kommer 
att kännas som arbete. 

    Jag rekommenderar utan tvekan 
Kärchers bevattningsprodukter.   

Automatisk? Manuell?  
Du hittar alla våra  
bevattningslösningar här:  
www.karcher.se
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AUTOMATISK BEVATTNING

ALLT HANDLAR OM RÄTT TIMING.

Vattning av trädgården är en vetenskap i sig. Och det hela handlar om 
tid. Din egen tid och den bästa tiden för bevattning – som under till 
exempel högsommaren inträffar under de svalare timmarna på natten.  
Med våra appstyrda bevattningstimrar och Kärcher Rain System® får 
dina plantor och din gräsmatta precis rätt mängd vatten vid precis rätt 
tidpunkt. Exakt anpassat till deras individuella behov och beroende på 
vädret. Även när du är på semester.
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Flexibel användning
Vattning mellan de pro
grammerade bevattnings
tiderna är också möjligt 
när som helst.

Stor räckvidd
Alla dina apparater är trådlöst 
sammankopplade. Räckvidden till 
gateway är upp till 100 m.

Bevattningsstyrning Duo Smart Set

Trådlös räckvidd för gateway: max. 100 m

Vattenutgångar: 2

Tryck: max. 10 bar

Anslutningsgängor: G1" och G3/4"

Art.nr: 2.645-309.0

Separerade 
bevattningsområden
Med två vattenutgångar som 
programmeras var för sig 
kan du till och med fastställa 
två bevattningsområden, till 
exempel för att vattna 
rabatter och gräsmatta vid 
olika tider.

Full åtkomst. Alltid. 
Vare sig du är på kontoret eller på 
semester är din trädgård och bevatt
ningssystemet bara ett klick bort 
med vår app. 

Vattenbesparande
Systemet kontrollerar om bevattning 
behövs utifrån befintliga väderdata. 
Och den hoppar gärna över en dag 
efter att det har regnat.

Enkel programmering
Programmering av obegränsade bevatt
ningstider för varje vattenutlopp, införa 
pauser, få frostvarningar – alla dessa 
funktioner kan justeras tydligt och 
enkelt med vår app.

NYHET
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AUTOMATISK BEVATTNING

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Exakt, väderbaserad bevattning 
för att spara vatten 

 ■ Enkel installation och första  
igångsättning 

 ■ Den intuitiva appen Kärcher 
Home & Garden och röstkom
mandon för enkel styrning.

Okej, vårt bevattningssystem innefattar en del teknik, och 
det finns vissa saker som måste tas med i beräkningen. Men 
den inledande installationen är inget att vara rädd för efter
som allt är väl utformat och väldigt lätt att göra själv.

Gateway, som utgör systemets hjärta, kopplar trådlöst sam
man upp till 30 enheter och har en räckvidd på 100 m.  
Hela systemets alla funktioner styrs sen enkelt och bekvämt 
med den sofistikerade, intuitiva Kärcher Home & Garden 
appen men även via röstkommandon, till Alexa i dags läget, 
om så önskas.

JA, DET ÄR VERKLIGEN SÅ ENKELT.
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Behovsbaserad 
Möjlighet till individuell programmering. Väder
baserad bevattning för att spara vatten.

Enkel och innovativ 
Full åtkomst till alla funktioner via app eller röst
kommandon, var du än är.

1

2
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AUTOMATISK BEVATTNING

Bevattningsautomat SensoTimer  
ST 6 Duo eco!ogic

 ■  Mäter fuktigheten i jorden innan varje  
bevattningstillfälle.

 ■  eco!ogicfunktion: fördröjer bevattningstiden 
(1–7 dagar).

 ■  Avtagbar display för bekväm programmering.
 ■  Två programmerbara vattenutgångar och två  
trådlösa fuktsensorer

Bevattningstimer WT 5

 ■ Precis programmering för specifika veckodagar.
 ■ Två bevattningstillfällen per dag.
 ■ Manuell bevattning är möjlig.
 ■  Avtagbar display för bekväm programmering.

Från små lösningar för krukväxter till det allomfattande paketet för stora 
trädgårdar, från den perfekta lösningen för semestrar till permanent 
användning: våra bevattningssystem anpassas till de faktiska behoven.

Bevattningsstyrning Duo Smart Set

 ■  Enkel styrning via Kärcher Home & Gardenappen  
eller röstassistenter.

 ■  Enskild programmering av två fristående  
vattenutgångar.

 ■  Resurssparande, väderbaserad bevattning. Manuell 
bevattning kan ske när som helst.

 ■  Detaljerad bevattningsstatistik för kontroller  
och övervakning.NYHET

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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Bevattningssystem Rain System®  
Krukbevattning

 ■ Startset för anpassad bevattning.
 ■ För upp till 15 krukväxter på balkong eller uteplats.
 ■ Perfekt för krukväxter och blom/balkonglådor.
 ■ Enkel montering utan verktyg.

Bevattningssystem Rain System® Start Set

 ■  Perfekt startpaket för effektiv bevattning.
 ■ Systemet fungerar i alla typer av trädgårdar.
 ■  Bevattningsalternativ för häckar, buskar,  
blomsterrabatter och grönsaksland.

 ■ Inklusive praktisk förvaringslåda i plast.
 ■  Inkl 15 m slang för droppmunstycken och  
10 m droppslang.



PRESSURE WASHERS
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AUTOMATISK BEVATTNING

EN ÖVERSIKT: BEVATTNINGSSYSTEM 
OCH AUTOMATISK BEVATTNING

A
rt

.n
r.

Bevattningsstyrning Duo Smart Set 2.645309.0

Bevattningsautomat SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic 2.645214.0

Bevattningsautomat SensoTimer ST 6 eco!ogic 2.645213.0

Bevattningstimer WT 5 2.645219.0

Bevattningstimer WT 4 2.645174.0

Bevattningstimer WT 2 2.645209.0

Fuktsensorer, utbytbara 2.645242.0

Automatisk bevattning

Bevattningssystem Rain System® Start Set 2.645238.0

Bevattningssystem Rain System® Krukbevattning 2.645276.0

Droppmunstycken (5 st.) 2.645234.0

Mikrospraymunstycken (1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°) 2.645236.0

Förseglingshylsor (5 st.) 2.645235.0

Slanghållare (5 st.) 2.645237.0

Tillförselslang 1/2", 10 m 2.645227.0

Droppslang 1/2", 10 m 2.645229.0

Droppslang 1/2", 25 m 2.645228.0

Partikelfilter 2.645225.0

Tryckutjämnaren med filter 2.645226.0

Tkoppling med inbyggd vattenreglering (2 st.) 2.645231.0

Ikoppling med inbyggd vattenreglering (2 st.) 2.645232.0

Slangstopp (2 st.) 2.645233.0

Sprayerset, mikro 2.645239.0

Slangkopplingset 2.645240.0

Droppslangset 2.645241.0 

Bevattningssystem Rain System®

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se



15



16

KONTROLL ÖVER VARENDA DROPPE.

MANUELL BEVATTNING

Säg adjö till blöta händer! Vårt nya flerfunktionella spolhandtag 
med innovativ membranteknik förhindrar vatten från att 
droppa vid byte av spolbild eller avstängning av vattenflödet. 
Detta säkerställer att varenda droppe hamnar där den behövs: 
hos dina växter.
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Enkelt byte 
av spolbild 
beroende på  
bevattningsbehov.

Smidig och kontinuerlig 
bevattning 
tack vare enkel låsning 
av utlösarhandtaget.

Hög kvalitet 
och hållbar
Metallkomponenter 
för lång livslängd och 
snygg utformning.

Bekvämlighet  
och skydd
Mjuka komponenter 
av hög kvalitet möjlig
gör halkfritt, ergono
miskt arbete som även 
skyddar spolhand taget 
från skada.

Torra händer 
tack vare innovativ 
membranteknik: inget 
droppande vid byte av 
spolbild eller avstäng
ning av vattnet.

Smidig flödesreglering
Vattenmängden kan 
justeras med en hand.

Flexibelt handtag
Det vridbara handtaget 
kan enkelt justeras för 
att passa användaren.

Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall

Fyra spolbilder:  dusch, platt stråle, luftad stråle  
och fin dimstråle.

Ergonomisk reglering av flödets hastighet  
på munstycket med bara en hand.

Art.nr: 2.645-271.0
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FLERFUNKTIONELLT SPOLHANDTAG PREMIUM I METALL

Allt handlar om rätt inställning: dusch, platt stråle, luftad 
stråle och fin dimstråle – det stilrena flerfunktionella spol
handtaget Premium i metall är vad den heter och ger den 
bästa bevattningsprestandan med fyra spolbilder som snäp
per i läge. Skräddarsydd för flexibel bevattning av växter, 
och rabatter. Helt droppfri tack vare innovativ membran
teknik. Smidig och anpassningsbar handtagsjustering. De 
hållbara metallkomponenter är av premiumkvalitet, något 
som verkligen märks.

FÖRDELAR SOM 
GÖR SKILLNADEN:

 ■ Byt spolbild eller stäng av vatt
net utan att behöva bekymra dig 
över ett massa droppande.  
(Stoppas av två separata mem
bran inuti munstycket.)  

 ■ Det vridbara handtaget möjliggör 
smidig, användarvänlig hantering. 

 ■ Fyra olika spolbilder och rätt 
vattenflöde för alla bevattnings
uppgifter.

ANPASSAT BEVATTNINGSNÖJE
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Helt droppsäker 
genom innovativ membranteknik.

Enkel handtagsjustering 
tack vare ett roterbart handtag.

Anpassningsbara spolbilder 
inklusive luftad stråle för vattning av kruk
växter och påfyllning av vattenkannor.

1

2

3
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MANUELL BEVATTNING: MUNSTYCKEN, SPOLRÖR OCH VATTENSPRIDARE

Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall

 ■ Droppsäkert.
 ■ Hållbara metallelement för lång livslängd.
 ■ Vridbart handtag för individuell anpassning.
 ■  Fyra spolbilder: dusch, platt stråle, luftad stråle och  
fin dimstråle.

 ■ Ergonomisk vattenreglering med en hand.
 ■ Enkel låsning för kontinuerlig bevattning.

Spolhandtag Premium i metall

 ■ Vridbart handtag för individuell anpassning.
 ■ Hållbara metallelement för lång livslängd.
 ■  Steglös inställning av spolbilden från hård stråle till  
konisk stråle.

 ■ Ergonomisk vattenreglering med en hand.
 ■ Enkel låsning för kontinuerlig bevattning.

Spolrör Premium

 ■  Justering av vattenflöde med en hand, inklusive  
på/avfunktion.

 ■ Sex olika spraymönster.
 ■ Vridbart spolhuvud (180°).
 ■ Praktisk krok vid förvaring.
 ■ Teleskoprör (70–105 cm).

Ingen trädgård är den andra lik, därför behöver varje trädgård 
en individuell bevattningslösning. Smidig vattenjustering, mun
stycken med vridbara handtag och vattenspridare för stora, 
små, jämna och lutande mark ytor gör trädgårdsarbetet enklare 
och mer behagligt. Livet blir bekvämare.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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Impuls-, cirkulations- och  
sektorvattenspridare PS 300 

 ■ Bevattningsvinkel från 30–360°.
 ■ Reglerbar spolvinkel, till exempel bevattning under träd.
 ■  Robust spets för ojämn mark och sluttningar.
 ■ Maximal bevattningsyta* 706 m2.

Flerfunktionell vattenspridare MS 100  
med 6 olika spridningsytor

 ■  Olika bevattningstyper tack vare sex olika munstycksformer.
 ■ Väggfäste för enkel förvaring.
 ■ Maximal bevattningsyta* 78 m2.

Oscillerande vattenspridare  
OS 5.320 SV Premium

 ■ Steglös justering av spridningsbredden.
 ■ Högkvalitativ konstruktion som ger lång livslängd.
 ■ Stänkskydd för bekväm och torr inställning.
 ■ Justerbar vattenvolym (från noll till fullt).
 ■ Maximal bevattningsyta* 320 m2.

* All information gällande bevattningsyta är baserad på ett vattentryck på 4 bar.



PRESSURE WASHERS
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MANUELL BEVATTNING: MUNSTYCKEN, SPOLRÖR OCH VATTENSPRIDARE

ETT URVAL: MUNSTYCKEN, SPOLRÖR  
OCH VATTENSPRIDARE:

A
rt

.n
r.

Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall 2.645271.0

Spolhandtag Premium i metall 2.645270.0

Flerfunktionellt spolhandtag Plus 2.645269.0

Spolhandtag Plus 2.645268.0

Flerfunktionellt spolhandtag 2.645266.0

Spolhandtag 2.645265.0

Munstycke med reglering 2.645267.0

Munstycke 2.645264.0

Munstycke i mässing 2.645054.0

Flerfunktionellt spolhandtag Plusset 2.645290.0

Munstycke med regleringset 2.645289.0

Munstyckeset 2.645288.0

Munstycken och spolhandtag

Trädgårdsdusch 2.645181.0

Stavsprinkler Premium 2.645137.0

Stavsprinkler 2.645157.0

Väggfäste 2.645182.0

Trädgårdsdusch och stavsprinklers

Roterande vattenspridare RS 130/3 2.645019.0

Cirkulerande vattenspridande RS 120/2 2.645020.0

Vattenspridare CS 90 Vario 2.645025.0

Flerfunktionell vattenspridare MS 100, 6vägs 2.645026.0

Impuls, cirkulations och sektorvattenspridare PS 300 2.645023.0

Roterande vattenspridare CS 90 med markspik 2.645024.0

Oscillerande vattenspridare Premium OS 5.320 SV 2.645135.0

Oscillerande vattenspridare Plus OS 5.320 S 2.645134.0

Oscillerande vattenspridare Bas OS 3.220 2.645133.0

Vattenspridare

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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MANUELL BEVATTNING: SLANGKOPPLINGSSYSTEM OCH SLANGAR

Krananslutning G1"  
med G3/4" reduceringsnippel

 ■  Perfekt för Kärchers trädgårdspumpar.
 ■ Mycket hållbar anslutning.
 ■  Reduceringsnippel för anslutning till två olika gängstorlekar.

Slangkoppling i mässing,
1/2" och 5/8" med Aqua Stop

 ■ Slangkoppling av hög kvalitet för krävande trädgårdsbruk.
 ■ Mycket hållbar tack vara mässingskonstruktion av hög kvalitet.
 ■ Mjuk plastring gör kopplingen bekväm att hantera.
 ■  Pålitlig frånkoppling utan stänk tack vare Aqua Stopfunktion.
 ■ Kompatibel med slangar på 1/2 tum och 5/8 tum.

Anpassbar slangkoppling Premium  
med Aqua Stop

 ■  En och samma koppling passar alla vanliga dimensioner av 
trädgårdsslangar, så som 1/2", 5/8" och 3/4".

 ■ Hållbart slangfäste i aluminium.
 ■  Pålitlig frånkoppling utan stänk tack vare Aqua Stopfunktion.
 ■ Infällda grepp för enkel användning.

Slangar med hög kvalitet från Kärcher. Hållbara, flexibla, knut och trassel
fria utan skadliga mjukgörare. Våra anpassbara slangkopplingar kan 
användas på tre olika slangtjocklekar. De är extra kraftiga och säkerställer 
korrekt anslutning, samt passar på andra kopplingar med klicksystem.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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Slang Performance Plus

 ■ För trädgårdsmästare på mellannivå.
 ■  Förstärkt struktur med inflätade fibrer.
 ■ Tre lager.
 ■ Flexibel och beständig mot veck och vridningar.
 ■ Texturyta för bättre grepp.
 ■ 15 års garanti.

Slang PrimoFlex®

 ■ För nybörjarträdgårdsmästare.
 ■ Struktur av flätade fibrer.
 ■ Tre lager.
 ■ Flexibel och beständig mot veck och vridningar.
 ■ 12 års garanti.

Slang Performance Premium

 ■ För den erfarna trädgårdsmästaren.
 ■  Innovativ spiralvävt textillager för optimal prestanda.
 ■ Fem lager.
 ■  Mycket flexibel och beständig mot veck och  
vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik.

 ■ Texturyta för bättre grepp.
 ■ 18 års garanti.

NYHET

NYHET

Samma koppling 
till tre olika 
slangtjocklekar.

1/2" = 13 mm

5/8" = 15 mm

3/4" = 19 mm



PRESSURE WASHERS
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MANUELL BEVATTNING: SLANGKOPPLINGSSYSTEM OCH SLANGAR

ETT LITET SMAKPROV: VÅRA SLANGKOPP-
LINGSSYSTEM OCH SLANGAR

A
rt

.n
r.

Anpassbar slangkoppling Premium 2.645195.0

Anpassbar slangkoppling Premium med Aqua Stop 2.645196.0

Anpassbar slangkoppling Plus 2.645193.0

Anpassbar slangkoppling Plus med Aqua Stop 2.645194.0

Anpassbar slangkoppling 2.645191.0

Anpassbar slangkoppling med Aqua Stop 2.645192.0

Anpassbar slangskarv 2.645197.0

Slangkoppling med mängdreglering 2.645198.0

Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel 2.645006.0

Krananslutning G1" med G3/4" reduceringsnippel 2.645007.0

Krankoppling utan gänga, utomhus 2.645256.0

Krankoppling, inomhus 2.645010.0

2vägsfördelare 2.645199.0

3vägsfördelare 2.645200.0

2vägskoppling 2.645008.0

3vägskoppling 2.645009.0

Krankoppling G1/2" 2.645098.0

Krankoppling G3/4" 2.645099.0

Packningssats 2.645073.0

Oringssats 2.645074.0

Slanganslutningssystem

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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A
rt

.n
r.

Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8" 2.645015.0

Slangkoppling i mässing, 1/2" och 5/8", med Aqua Stop 2.645017.0

Slangkoppling i mässing, 3/4" 2.645016.0

Slangkoppling i mässing, 3/4", med Aqua Stop 2.645018.0

Slangskarv i mässing, 1/2" och 5/8" 2.645102.0

Slangskarv i mässing, 3/4" 2.645103.0

2vägskoppling i mässing 2.645100.0

3vägskoppling i mässing 2.645101.0

Krananslutning G3/4" i mässing med G1/2" reduceringsnippel 2.645013.0

Krananslutning G1" i mässing 2.645014.0

Slanganslutningssystem

Slang Performance Premium, 1/2", 20 m 2.645324.0

Slang Performance Premium, 1/2", 50 m 2.645325.0

Slang Performance Plus, 1/2", 20 m 2.645318.0

Slang Performance Plus, 1/2", 50 m 2.645319.0

Slang Performance Plus, 3/4", 25 m 2.645322.0

Slang Performance Plus, 3/4", 50 m 2.645323.0

Slang PrimoFlex®, 1/2", 20 m 2.645138.0

Slang PrimoFlex®, 1/2", 50 m 2.645139.0

Spiralslang sats 5/16", 10 m 2.645178.0

Anslutningsslang för högtryckstvätt, 3/4", 10 m 2.645156.0

Anslutningssats, 5/8", 1.5 m 2.645122.0

Slangar
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MANUELL BEVATTNING: SLANGFÖRVARING OCH SLANGVAGNAR

Kompakt slangvinda  
CR 3.110

 ■  För bevattning på balkonger, takterrasser och  
mindre odlingsytor.

 ■ Tar liten plats vid förvaring, perfekt för lägenheter.
 ■ Ingen risk för nedsmutsning eller vattenstänk.
 ■ Snabb och smidig att rulla in och ut.

Slangvinda Premium bevattningsstation 
HR 7.320

 ■  Avtagbar slangvinda (2i1) för mobil eller stationär  
användning. 

 ■  Rymlig förvaringsbox för trädgårdshandskar, sekatörer, 
planteringsverktyg, m.m.

 ■ Tillbehörshållare för spolhandtag eller munstycken.
 ■ Inkl 20 meter slang, munstycken, kopplingar, m.m.

Automatisk slangvinda vägghängd 
Premium CR 7.220

 ■ För bekväm bevattning av din trädgård.
 ■ Välordnad automatisk slangindragning.
 ■ Platt, utrymmessnål väggkonsol.
 ■ Har en svängradie på 0° till 180°.
 ■  Justerbart svängningstopp skyddar närliggande  
väggar och föremål. 

 ■  Bekväm tillbehörsförvaring och kan skyddas från  
stöld med hänglås.

Undanstuvad men inom räckhåll! Slangvagnar och förvaringssystem 
som ger ett rent och säkert hem för slangar. Detta förhindrar onödiga 
snubbelrisker, och du slipper den tråkiga uppgifter att släpa och dra 
runt på slangar.

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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Slangvagn i metall 
HT 80 M

 ■ Hållbar, beständig mot rost och med lång livslängd.
 ■ Ergonomiskt, halkfritt handtag.
 ■ Höjdjusterbart handtag.
 ■ Slangstyrning och frihjulsvev.
 ■  Inkl 20 meter slang, spolhandtag, kopplingar  
och krananslutning.

Slangvagn HT 3.420

 ■ Kompakt och lättmanövrerad slangvagn.
 ■ Innovativ hopfällbar funktion för platsbesparande förvaring.
 ■ Höj och sänkbart handtag.
 ■ Vinklad slanganslutning och frihjulsvev.
 ■  Inkl 20 meter slang, munstycke, kopplingar  
och krananslutning.

Slangvagn HT 4.520

 ■ För mobil trädgårdsbevattning.
 ■  Bekväm bevattning med kort slangdel precis vid  
användningsområdet.

 ■ God manövreringsförmåga: undvik enkelt hinder.
 ■ Höjdjusterbart handtag.
 ■ Hopfällbar för utrymmessnål förvaring.
 ■ Fästsystem för spolrör eller munstycke.
 ■  Inkl 20 meter slang, munstycke, kopplingar  
och krankoppling.

Slangvinda med väggkonsol 
HR 4.525

 ■  Praktisk slangförvaring för mobil eller  
stationär användning.

 ■ Smidig att rulla ut och linda upp.
 ■  Inkl 25 meter slang, munstycke, kopplingar  
och krananslutning.

Med praktisk 
slangstyrning!

Smart hållare 
för munstycket!



PRESSURE WASHERS
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MANUELL BEVATTNING: SLANGFÖRVARING OCH SLANGVAGNAR

EN ÖVERSIKT: SLANGFÖRVARINGS SYSTEM  
OCH SLANGVAGNAR

A
rt

.n
r.

Slangvagn i metall HT 80 M 2.645042.0

Slangvagn i metall HT 80 Mset 2.645043.0

Slangvagn HT 3.400 2.645180.0

Slangvagn HT 3.420set, 1/2" 2.645166.0

Slangvagn HT 4.500 2.645170.0

Slangvagn HT 4.520set, 1/2" 2.645168.0

Automatisk slangvinda Premium CR 7.220, vägghängd 2.645218.0

Slangvinda med väggkonsol HR 4.525 2.645281.0

Kompakt slangvinda CR 3.110 2.645210.0

Slangvinda Premium HR 7.300 2.645163.0

Slangvinda Premium HR 7.320, 1/2", bevattningsstation 2.645223.0

Slanghängare Premium med förvaringsbox 2.645162.0

Slanghängare Plus 2.645161.0

Slangförvaring och slangvagnar

Se vårt kompletta bevattningssortiment på www.karcher.se
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   För att uppnå full kapacitet med din dränkbara pump behöver 
tryckslangen hållas kort men med så stor dimension som möjligt. 
Det reducerar förluster i sugkapacitet.  

PUMPAR

VÅRT 
TIPS

32



Dränkbara pumpar. 
Översvämmade källare. Överfyllda 
gropar. Ibland måste stora vatten
volymer tömmas ut eller förflyttas 
snabbt och säkert. Robusta smuts
vattenpumpar hjälper till med 
detta. Oavsett om tvättmaskinen 
läcker eller om du tömmer en ute
pool så gäller devisen att ju mindre 
kvarvarande vatten, desto bättre. 
Våra dränkbara vattenpumpar med 
låg insugshöjd möjliggör tömning 
av vatten så endast 1 mm återstår, 
vilket ger ett resultat som kan 
moppas upp. Och våra nya dränk
bara smutsvattenpumpar med låg 
insugshöjd tar sig till och med an 
båda dessa uppgifter.

Bevattningspumpar. 
Vatten är värdefullt. Det är synd 
att slösa ens en droppe. Regn och 
grundvatten kan tas från tunnor, 
cisterner och djupa brunnar med 
hjälp av bevattningspumparna. 
Och med tillräckligt tryck kan  
vattnet transporteras precis dit 
man vill ha det, för att försörja  
ditt hem med vatten eller för att 
vattna växter och gräsmattor  
i din trädgård. 

   En riktig höjdare. En riktig Kärcher. 
Enkel att använda. Högklassig prestanda. 
Helt enkelt en toppmodern apparat!  

VATTEN ÄR VÅRT 
ELEMENT.

Du hittar hela vårt utbud  
av pumpar på:  
www.karcher.se
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ETT VATTENTÄTT FALL.

DRÄNKBARA PUMPAR

Våra dränkbara pumpar har lång livslängd och kan hantera tung belastning. 
Tack vare de keramiska glidringstätningarna, samma som används i Kärch
ers professionella pumpar, har våra maskiner enastående barriär. Tätningen 
gör också att de kan arbeta med väldigt tung belastning. Bästa förutsätt
ningarna för en lång livslängd för pumpen under vatten.

34



Quick Connect-koppling 
mellan slang och pump.

2-i-1 filterkorg
När du behöver suga 
upp smutsvatten eller 
har låg insugshöjd:  
justera bara filter
korgen efter behov. 

Kompromisslöst noggrann
Även förorenat vatten med 
smutspartiklar upp till 20 mm 
storlek kommer pålitligt att 
pumpas ut.

Keramisk  
glidringstätning
Skyddas av en 
oljekammare vilket 
ökar tätningens 
livslängd och pum
pens förmåga att 
hantera belastning.  
Fem års garanti 
vid registrering.

Moppningsklara resultat
Med inställning för låg 
insugshöjd pumpas allt ut 
ner till en nivå på 1 mm och 
lämnar kvar så lite vätska 
att det kan moppas upp.

Flottörbrytare justerbar  
i höjdled 
För maximal flexibilitet 
vid justering av brytarens 
på/avslagningspunkt. 
Skyddar mot torrkörning.

Flottörbrytare
Användbar detalj för väx
ling till kontinuerlig drift 
vid låg insugshöjd.

SP 5 Dual

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar

Partikelstorlek: max. 20 mm

Resterande vattenhöjd: ≤1 mm

Art.nr: 1.645-580.0
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DRÄNKBARA PUMPAR

Kärcherpumpar: för alla vattenuppdrag. Våra dränkbara pumpar med låg insug
ningshöjd är utformade för klart till måttligt smutsigt vatten och lämnar kvar så 
lite vätska att det kan moppas upp. Kärchers smutsvattenpumpar kan till och 
med hantera förorenat vatten. Och med smutspartiklar upp till 30 mm i storlek. 

Läs om fler storlekar och modeller av pumpar på kommande sidor.

Dränkbar smutsvattenpump 
SP 7 Dirt Inox
 ■  Perfekt för pooler och dammar, översvämningar och mindre gropar 
(max. 100 m3).

 ■  För vatten med smutspartiklar upp till 30 mm. 
 ■ Med integrerat förfilter i rostfritt stål.
 ■ Elektroder som styr vattennivån.

Dränkbar pump med låg insugshöjd 
SP 6 Flat Inox
 ■  Perfekt för läckande tvättmaskiner, grundvatten intrång, pooler  
och dräneringsschakt.

 ■  För rent eller lätt nedsmutsat vatten med smutspartiklar upp  
till 5 mm.

 ■ Rester ner till 1 mm som kan moppas upp.
 ■ Elektroder som styr vattennivån.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 8/0,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 15500 l/tim*

Partikelstorlek: max. 30 mm

Resterande vattenhöjd: >35 mm

On/Off-switch

Art.nr: 1.645-506.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 9/0,9 m/bar

Pumpkapacitet: max. 14000 l/tim*

Partikelstorlek: max. 5 mm

Insugningshöjd: ≤1 mm

On/Off-switch

Art.nr: 1.645-505.0

INOX: Reglerar vattennivån  
med hjälp av elektroder.

INOX: Reglerar vattennivån  
med hjälp av elektroder.
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FÖRLÄNGD GARANTI
Den keramiska glidringstätningen 
gör våra dränkbara pumpar robusta 
och hållbara. Det är bra, och inte 
bara för pumparna. Det är även bra 
för våra kunder. Du kan förlänga din 
garanti till 5 år genom att registrera 
dig på www.kaercher.com/guarantee. 

Smuts- och renvattenpump med låg insugningshöjd 
SP 5 Dual
 ■  Idealisk för dammar, översvämning, läckor från tvättmaskiner, 
grundvattenintrång, pooler.

 ■ 2i1funktion för rent och smutsigt vatten. 
 ■ Låg insugningshöjd för moppningsklara resultat.

*  Tips: Pumpens kapacitet beror på både matningshöjden och de anslutna slangarna.  
Ju lägre matningshöjd och större slangdiameter, desto högre vattenkapacitet.

Olika typer av brytare beroende på prestandaklass:

 ■ Flottörbrytare (SP 1–3)

 ■ Vertikalt justerbar flottörnivågivare ger en lägre vatten
nivå innan pumpen bryter. (SP 5 och SP 7 Dirt)

 ■ Nivåsensorn reagerar direkt – även vid låga vattennivåer. 
Brytnivån kan enkelt justeras genom att skjuta nivågivare 
upp eller ner på skenan (SP 6 Flat Inox och SP 7 Dirt Inox).

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 7/0,7 m/bar

Pumpkapacitet: max. 9500 l/tim*

Partikelstorlek: max. 20 mm

Insugningshöjd: ≤1 mm

Vikt: 4,9 kg

Art.nr: 1.645-580.0
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DRÄNKBARA PUMPAR

FÖRDJUPA DIG I VÄRLDEN AV  
KÄRCHER-PUMPAR.

Dränkbara pumpar av märkeskvalitet. För varje syfte. 
För varje uppgift. Rätt lösning för alla.  
Våra maskiner erbjuder varierande alternativ gällande 
pumpkapacitet, tryckhöjd och utrustning. En översikt 
över prestanda.
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SP 7 Dirt Inox 1.645506.0  ■   ■  – – 30 35 Integrerat  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 7 Dirt 1.645504.0  ■  –  ■  – 30 35 Integrerat  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"

SP 5 Dirt 1.645503.0  ■  –  ■  – 20 25 Finns som tillbehör  ■  1 1/4"

SP 3 Dirt/ 
SP 1 Dirt

1.645502.0 / 
1.645500.0

 ■  – –  ■  20 25 Finns som tillbehör  ■  1 1/4"

Dränkbara smutsvattenpumpar

SP 6 Flat Inox 1.645505.0  ■   ■  – – 5 1 Avtagbar  ■  1", 1 1/4",  
1 1/2"  
inklusive 
backventil

SP 2 Flat 1.645501.0  ■  – –  ■  5 1 Finns som tillbehör  ■  1 1/4"

Dränkbara pumpar

SP 5 Dual 1.645580.0  ■  –  ■  – 20 1 –  ■  1 1/4"

Dränkbar smutsvattenpump med låg insugningshöjd



7,000 max.

350 max.

20 max.

6 / 0.6 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

4.5  /  0.45 max.

5,500 max.

250 max.

20 max.

W

mm

m/bar

l/h

25 min.
mm

5 / 0.5 max.

1 min.

250 max.

6,000 max.

W

mm

m/bar

l/h

5 max.
mm

500 max.

9,500 max.

20 max.

7 / 0.7 max.

W

mm

m/bar

l/h

1 min.
mm
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Prestanda Damm Översväm-
ning

Mindre 
gropar  
(max.  
100 m3)

Läckor  
från tvätt-
maskin/ 
grundvat-
tenintrång

Pool Dränerings-
kammare

Dränkbara smutsvattenpumpar

SP 7 Dirt 
Inox

   – – –

SP 7 Dirt    – – –

SP 5 Dirt   – – – –

SP 3 Dirt  – – – – –

SP 1 Dirt  – – – – –

Dränkbara pumpar med låg insugshöjd

SP 6 Flat
Inox

– – –   

SP 2 Flat – – –   –

Dränkbar smutsvattenpump med låg insugshöjd

SP 5 Dual   –   –



VATTEN: HEMMAGJORT.

BEVATTNINGSPUMPAR

Låt oss sluta att slösa på dricksvatten och börja använda grund, 
regn, och källvatten. Till bevattning av trädgården. Till tvättma
skinen. Till toaletten. Gör plånboken glad. Använd vatten från 
alternativa vattenkällor – med pumpautomater och bevattnings
pumpar från Kärcher. De gör det kul att spara vatten!
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Två separata 
vattenutgångar
Går att använda 
parallellt tack vare 
medföljande två
vägskoppling.Säker och 

hållbar
Förfilter, back
ventil och torr
körningsskydd 
medföljer 
som standard.

Smart automatiskt 
system
Automatisk start  
och stopp. Allt efter 
vattenbehovet.

Ergonomiskt handtag
Bekväm hantering.  
Smidig att förflytta.

Felindikering
Om fel uppstår visar 
en display var stop
pet har uppstått (sug 
eller trycksidan).

Väldigt tyst 
och effektiv
Tack vare flerstegs
pumptypen.

BP 5 Home & Garden

Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sughöjd: max. 8 m

Art.nr: 1.645-355.0

41
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BEVATTNINGSPUMPAR

Alternativa vattenkällor gör att du sparar resurser och pengar. Oavsett 
om det är regnvatten från tunnan eller grundvatten från brunnen: 
Kärcher har bevattningspumpar och pumpautomater för alla uppgifter 
och användningsområden.  

Läs om fler storlekar och modeller på kommande sidor.

BP 5 Home & Garden
 ■ Perfekt för hem och trädgård.
 ■  Extra lång livslängd, ökad energieffektivitet och tystgående  
(flerstegsmodell).

 ■ Automatisk start/stopp.

BP 5 Home
 ■  Perfekt för alternativ bruksvattenförsörjning till hushållet.
 ■  Med integrerat tryckutjämningsbehållare på 24 liter.
 ■  Maximal säkerhet tack vare överhettningsskydd och  
torrkörningsskydd.

BP 4 Garden Set
 ■ Perfekt att använda i trädgården.
 ■  Verktygsfri anslutning tack vare en optimerad kopplingsadapter, 
lång livslängd.

 ■ Med överhettningsskydd.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 48/4,8 m/bar

Pumpkapacitet: max. 6000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sughöjd: max. 8 m

Vikt: 12,7 kg

Art.nr: 1.645-355.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 50/5,0 m/bar

Pumpkapacitet: max. 4500 l/tim

Motoreffekt: max. 1100 W

Sughöjd: max. 8 m

Vikt: 14,7 kg

Art.nr: 1.645-370.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 45/4,5 m/bar

Pumpkapacitet: max. 4000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Sughöjd: max. 8 m

Vikt: 8,8 kg

Art.nr: 1.645-352.0
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BP 1 Barrel
 ■ Bekväm ersättare till vattenkannan.
 ■  Flexibelt klämfäste till tunnan. Med förfilter och integrerad brytare 
i flottören.

BP 6 Deep Well
 ■  Perfekt för djupare nivåer, t.ex. vid pumpning av brunnsvatten, 
grundvatten och källvatten.

 ■  Flerstegshydraulik ger tillräckligt tryck för en tryckhöjd upp  
till 55 m.

BP 2 Cistern
 ■  Perfekt för alternativa vattenkällor, som cisterner.
 ■  Flexibel tack vare flottör med justerbar brytnivå.

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 11/1,1 m/bar

Pumpkapacitet: max. 3800 l/tim

Motoreffekt: max. 400 W

Nedsänkningsdjup: max. 7 m

Vikt: 4,6 kg

Art.nr: 1.645-460.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 55/5,5 m/bar

Pumpkapacitet: max. 5000 l/tim

Motoreffekt: max. 1000 W

Nedsänkningsdjup: max. 27 m

Vikt: 8,1 kg

Art.nr: 1.645-422.0

Tekniska data

Tryckhöjd: max. 32/3,2 m/bar

Pumpkapacitet: max. 5700 l/tim

Motoreffekt: max. 800 W

Nedsänkningsdjup: max. 7 m

Vikt: 9,9 kg

Art.nr: 1.645-420.0



6000 max.

60/6 max.

1200 max.
W

l/tim

m/bar

6000 max.

48/4,8 max.

1000 max.
W

l/tim

m/bar

3800 max.

45/4,5 max.

950 max.
W

l/tim

m/bar

3300 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/tim

m/bar

4500 max.

50/5,0 max.

1100 max.
W

l/tim

m/bar

3000 max.

36/3,6 max.

800 max.
W

l/tim

m/bar
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BEVATTNINGSPUMPAR

HÖGT TRYCK – MEN ALLTID  
KRAFTFULL OCH PÅLITLIG.

För optimal tillförsel av vatten från alternativa källor till hemmet, träd
gården eller båda delarna rekommenderas Kärchers bevattningspumpar, 
med högsta nivå av pålitlighet, säkerhet och hållbarhet. 

Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera din pump på  
www.kaercher.com/guarantee. Registrera dig nu!

Försörjning av vat-
ten från alternativa 
källor till hem  
och trädgård Prestanda

Användning  
i trädgård

Användning  
i hemmet*

Användning i hem 
och trädgård*

Pumpar för hem och trädgård

BP 7** 
Home & Garden 

Max. 1200 m2
Max.  

12 personer
Max. 900 m2

+ max. 4 personer

BP 5** 
Home & Garden

Max. 1000 m2
Max.  

12 personer
Max. 800 m2

+ max. 4 personer

BP 4** 
Home & Garden 

Max. 800 m2
Max.  

10 personer
Max. 600 m2

+ max. 4 personer

BP 3** 
Home & Garden

Max. 500 m2
Max.  

8 personer
Max. 300 m2

+ max. 4 personer

Pumpar för hemmet

BP 5 Home –
Max.  

12 personer
–

BP 3 Home –
Max.  

8 personer
–



4000 max.

45/4,5 max.

1000 max.
W

l/tim

m/bar

3500 max.

40/4 max.

800 max.
W

l/tim

m/bar

3000 max.

35/3,5 max.

700 max.
W

l/tim

m/bar

3800 max.

11/1,1 max.

400 max.
W

l/tim

m/bar

5000 max.

55/5,5 max.

1000 max.
W

l/tim

m/bar

4600 max.

43/4,3 max.

700 max.
W

l/tim

m/bar

5700 max.

32/3,2 max.

800 max.
W

l/tim

m/bar
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FÖRLÄNGD GARANTI
Kärchers produkter är väldigt pålitliga och hållbara tack vare en rigorös 
urvalsprocess där bara de mest högkvalitativa materialen väljs ut. Därför ger 
vi våra kunder en extra lång garantiperiod, fem år efter registrering, för alla 
Home & Garden och Gardenmodeller på www.kaercher.com /guarantee.

Försörjning av vat-
ten från alternativa 
källor till hem  
och trädgård Prestanda

Användning  
i trädgård

Användning  
i hemmet*

Användning i hem 
och trädgård*

Pumpar för trädgården

BP 4** 
Garden Set

Max. 800 m2 – –

BP 3** 
Garden 
(finns även som  
BP 3 Garden Set Plus)

Max. 500 m2 – –

BP 2**
Garden
(finns även som  
BP 2 Garden Set Plus)

Max. 350 m2 – –

Dränkbar pump för fat/tunna

BP 1 
Barrel
(finns även som  
BP 1 Barrel Set)

Max. 100 m2 – –

Dränkbara tryckpumpar för brunnar

BP 6 
Deep Well

Max. 1100 m2

Max.  
12 personer

+ elektrisk tryck
brytare

Max. 500 m2 
+ max. 6 personer
+ elektrisk tryck

brytare

BP 4 
Deep Well

Max. 900 m2

Max.  
6 personer

+ elektrisk tryck
brytare

Max. 300 m2 
+ max. 4 personer
+ elektrisk tryck

brytare

Dränkbar tryckpump för cistern

BP 2 
Cistern

Max. 1200 m2

Max.  
6 personer

+ elektrisk tryck
brytare

Max. 600 m2 
+ max. 2 personer
+ elektrisk tryck

brytare

 * De rekommenderade värdena för försörjning till ett hushåll är baserade på en maximal höjd av tre våningar.  
** Du kan förlänga din garanti till 5 år genom att registrera dig på www.kaercher.com/guarantee.
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BEVATTNINGSPUMPAR
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BP 4 Garden Set 1.645352.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■

BP 3 Garden Set Plus 1.645357.0  ■   ■   ■   ■  –  ■  

BP 3 Garden Set 1.645351.0  ■   ■   ■   ■  – –

BP 2 Garden 1.645350.0  ■   ■   ■   ■  – –

Pumpar för trädgården
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BP 5 Home 1.645370.0 Rostfritt 
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BP 3 Home 1.645365.0 Rostfritt 
stål

 ■   ■   ■   ■  19 l  ■   ■   ■  

Pumpar för hemmet
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BP 7 Home & Garden 1.645373.0  ■   ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 5 Home & Garden 1.645355.0  ■  –  ■   ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 4 Home & Garden 1.645363.0  ■   ■  –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

BP 3 Home & Garden 1.645353.0  ■  – –  ■   ■   ■  ■  ■  ■  ■

Pumpar för hem och trädgård

DEN RÄTTA PUMPEN  
FÖR DINA BEHOV.
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BP 1 Barrel 1.645460.0  ■   ■   ■   ■   ■  ■ –

BP 1 Barrel Set 1.645465.0  ■   ■   ■   ■   ■  ■  ■

Dränkbara pumpar för fat/tunna
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BP 6 Deep Well 1.645422.0 Rostfritt 
stål

1", 3/4"  ■   ■  30 m

BP 4 Deep Well 1.645421.0 Rostfritt 
stål

1", 3/4"  ■   ■  15 m

Dränkbara pumpar för brunnar

A
rt

.n
r.

P
um

ph
us

 o
ch

 
an

sl
ut

ni
ng

sg
än

go
r

Sl
an

gk
op

pl
in

g 
 

m
ed

 s
la

ng
kl

äm
m

a

In
te

gr
er

ad
 b

ac
k-

v
en

ti
l

St
åb

en
 f

ör
  

in
st

al
la

ti
on

sh
jä

lp

Fä
st

re
p

BP 2 Cistern 1.645420.0 Rostfritt 
stål

1", 3/4"  ■  – –

Dränkbar pump för cistern

 ■ Ingår i standardutrustningen.
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Spiralslangar, sugslangset, förfilter, kopplingar, torrkörningsskydd med 
mera. Den optimala användningen av vatten från alternativa källor är 
inget problem med Kärchers originaltillbehör.

MÅNGA TILLVAL OCH 
MÖJLIGHETER.

Den snabbaste vägen till mer  
information om våra tillbehör:  
www.karcher.se
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PUMPTILLBEHÖR

De nya PerfectConnecttätningarna ger våra pumpar och tillbehör helt 
perfekta anslutningar. Supertäta och superenkla att montera, och tryggar 
för problemfri användning. 

PIMPA DIN PUMP.
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Skydda din pump 
Förfilter skyddar pumpen från grova smutspartiklar eller sand. 
Ett sugfilter med backventil gör att pumpen behåller trycket 
vid kontinuerlig användning.

Adaptrar, kopplingar och filter
Adaptrar och kopplingar för att ansluta slangar och ledningar 
eller vattenledningar med invändig gänga.  
Sugfilter med robust backventil i premiummodell. Lämplig för 
anslutning till tillskurna sugslangar för trädgårds och hög
tryckspumpar för hushållsanvändning.

Fler tillbehör för bevattningspumpar
För att anpassa pumparna för ditt VVSsystem erbjuder vi 
ytterligare tillbehör. Till exempel anslutningsslang för fasta rör
ledningar som är bullerdämpande. Eller torrgångsskyddet som 
skyddar pumpen och förhindrar torrkörning.

Tillbehör för dränkbara pumpar
För att pumpa stora volymer med vatten rekommenderar vi 
slangar med grövre diameter.  
Ett förfilter skyddar den dränkbara pumpen och förbättrar  
dess driftsäkerhet.

Sugslangar till bevattningspumpar
Få vatten från var som helst: från vattenledningar eller direkt 
från alternativa vattenkällor som vattentunnor. 

Plattslangset 
Art.nr. 2.997100.0

Sugslangset 3,5 m 
BPpumpar
Art.nr. 2.997110.0

Torrgångsskydd 
BPpumpar
Art.nr. 6.997355.0

Förfilter, litet
BPpumpar
Art.nr. 2.997211.0

Sugfilter, premium
BPpumpar
Art.nr. 6.997341.0

Förfilter, stort
BPpumpar
Art.nr. 2.997210.0

2-vägs anslutningsadapter
BPpumpar
Art.nr. 6.997474.0

Sugslangset 1,5 m för 
1-tums (25 mm) sugrör-
ledningar – BPpumpar
Art.nr. 2.997112.0

Förfilter för dränkbara 
pumpar, litet
Art.nr. 2.997201.0

Anslutningsslangset 1,5 m 
för rörledningar G3/4  
BPpumpar
Art.nr. 2.997125.0
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