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Professionella rengöringslösningar från Kärcher
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Vårt företag har karakteriserats av innovation och upp-
finningsrikedom från allra första början. Uppfinnaren 
Alfred Kärcher startade företaget 1935 och fick då möj-
lighet att förverkliga sina banbrytande lösningar inom 
upphettningsteknik. Genom att offentliggöra den första 
hetvattenbaserade högtryckstvätten 1950, lade han hörn-
stenen för vad som kom att bli en världsledande till-
verkare av rengöringsutrustning. Med bas i Winnenden, 
nära Stuttgart, har Kärcher fortsatt som familjeföretag och 
har idag produktionsanläggningar och dotterbolag i över 
49 länder. Med över 10.000 anställda förses världens 
industrier och hushåll med rengöringskraft från Kärcher.

Hundratals patent och mängder av priser
Utveckling är den viktigaste framgångsfaktorn av alla. Där-
för investerar vi kraftigt i just utveckling och forskning. 
Mer än 500 ingenjörer och tekniker arbetar dagligen med 
att finna nya lösningar som sätter standarden inom 
rengöringsteknik. Hundratals patent och en mängd design-
priser, är kvittot på deras innovativa anda och enorma 
energi. Våra maskiner kombinerar funktionalitet med en 

attraktiv framtoning, vilket har belönats med fler än hun-
dra nationella och internationella priser för utmärkt 
design. 80 procent av våra maskiner har utvecklats under 
den senaste fyraårsperioden. Ett tydligt tecken på företa-
gets innovativa energi.

Alla kan skapa, men få gör det miljövänligt
Kärchers produktion är ISO 9001- och ISO 14001-certifi-
erade och vi har även undertecknat The Copenhagen Com-
muniqué on Climate Change. Vi tillämpar ”livscykeltänket” i 
utvecklingen av våra nya produkter. Detta innebär att vi 
beaktar hela produktlivscykeln (från råmaterial till använd-
ning av och borstskaffandet av produkten) och därmed till-
försäkrar att miljömässigt effektiva förbättringar sätts in 
på rätt ställe.

Upptäck skillnaden - upptäck Kärcher!

KÄRCHER - FÖRETAGET SOM GÖR SKILLNAD

Mount Rushmore, USA. Ett av många landmärken världen över som Kärcher fått förtroendet att rengöra.

youtube.com/KARCHERSE
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Högtryck
Överallt där stora ytor måste rengöras  
dagligen behövs en kraftfull högtrycks- 
tvätt. Kärcher har högtryckstvättar för  
alla typer av behov - inom jordbruk,  
hantverk, industri och kommun.

   ■ Vilket val är rätt för dig? Sid 5
   ■ Högtryckstvättar  Sid 6-7
   ■ Hetvattentvättar  Sid 8-9
   ■ Tillbehör   Sid 10-11

För säkerhet under 
dammsugning
Kärchers säkerhetsdammsugare  
bygger på väl beprövad och testad 
teknik i professionella våt- och  
torrdammsugare. Försedda med  
elektroniska säkerhetsfunktioner  
och specialtillbehör klarar dom de 
flesta krävande och kritiska rengör-
ingsuppgifterna dom ställs inför.

   ■ Säkerhetsdammsugare Sid 17

Service i hela Sverige
Arbetar du professionellt måste du 
kunna lita på att din maskinpark  
alltid är funktionsduglig. Det innebär  
att du behöver en partner som erb-
juder mer än bara maskiner. En  
partner som ger dig driftsäkerhet  
så att du kan fokusera på din kärn-
verksamhet.

   ■ Service  Sid 24-25

Grovdammsugare för  
vått och torrt
Våt- och torrdammsugare med optimala  
lösningar för industri, handel, hantverk,  
städbolag och byggbransch. De övertygar  
tack vare hög kvalitet, innovativ filterteknik 
och utomordentlig användningskomfort.

   ■ Vilket val är rätt för dig? Sid 13
   ■ Grovdammsugare  Sid 14-15
   ■ Tillbehör   Sid 16-17

Professionella  
tillbehör
Med rätt tillbehör blir rengöringen 
både effektivare och enklare.  
Dessutom utökar du din maskins 
användningsområden. Kärcher har  
ett brett utbud av professionella  
tillbehör som hjälper dig att hålla  
just din verksamhet ren. 

   ■ Tillbehör  Sid 10-11

Professionell golvvård
Kärcher är världsledande tillverkare av  
innovativa rengöringsprodukter och till- 
handahåller skräddarsydda helhetslösningar 
för alla behov. 

   ■ Sop- och kombiskurmaskiner Sid 18-21
   ■ Textilvård   Sid 21
   ■ Ångtvätt   Sid 21
   ■ Proffsdammsugare  Sid 21

Rengöringsmedel för  
ett optimalt resultat
Kärchers rengöringsmedel är högeffektiva  
och ger ett optimalt resultat. Kärchers 
rengöringssystem innebär att maskiner,  
tillbehör och rengöringsmedel matchar  
varandra och ger ett optimalt skydd både  
för ytorna som skall rengöras och för  
maskinen/tillbehöret som används.

   ■ Rengöringsmedel  Sid 22-23
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MASSOR AV 
MÖJLIGA 
ANVÄNDNINGS–
OMRÅDEN
Sedan Alfred Kärcher tog patent på den första 
högtryckstvätten 1950 har den här rengörings- 
principen haft en karriär utan motstycke. Idag 
finns det knappt några uppgifter som inte kan 
lösas med en Kärcher högtryckstvätt. Från ren- 
göring av stora ytor till borttagning av envis 
smuts och rengöring av svåråtkomliga hörn  
– Kärcher högtryckstvättar går hårt åt smutsen 
men är mild mot ytorna.

youtube.com/hogtryckstvattpro

HD
7/18 CX Plus
Namnet på Kärchers högtrycks- och 
hetvattentvättar (HD, HDS) anger de vikti-
gaste prestanda- och utrustningsupp-
gifterna.

1. Vattenflöde, 7=700 l/tim
2. Arbetstryck, 18=180 bar
3. Klass - Compact, Upright, Medium, Super
4. Utrustning:

X (Slangvinda)
Plus (Rotojetmunstycke)

2 3 4 41
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Tillbehör
Kärchers originaltillbehör ger större användnings-
möjligheter för din högtryckstvätt. Vi uppgraderar 
och förbättrar ständigt våra tillbehör så att de 
uppfyller våra kunders behov. Resultatet är inno-
vativa produkter som hjälper användarna i deras 
dagliga rengöringssysslor.

HD - Högtryckstvättar
Anslagstrycket är en särskild egenskap för hög-
trycks-tvättar – perfekt för att ta bort löst sittande 
smuts och för rengöring av stora mängder smuts, 
t.ex. damm, mossa och jord. Fördelarna med en 
högtryckstvätt från Kärcher är bl.a:

   ■ Mindre dyr
   ■ Inga höga uppvärmningskostnader
   ■ Färre komponenter
   ■ Kompakt konstruktion
   ■ Låga service- och reparationskostnader

HDS - Hetvattentvättar
HDS ökar vattnets temperatur till så mycket som 
155 °C – för borttagning av hårt sittande smuts, t.ex. 
olja, fett och rost. Fördelarna med HDS är:

   ■ Samma rengöringseffekt med lägre arbetstryck
   ■ Bättre rengöringsresultat med samma arbetstryck
   ■ Effektivare upplösning av smörjmedelsrester
   ■ Korta rengöringstider och lägre arbetskostnader
   ■ Kortare torktid
   ■ Mild mot känsliga ytor

Vilket val är 
rätt för dig?
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Smutstyp

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Högtryckstvättar HD 5/11 P Plus HD 5/15 C Plus HD 6/13 CX Plus HD 7/18 C Plus | CX Plus HD 7/18-4 MX Plus HD 9/19 MX plus HD 9/20-4 MX plus HD 13/18-4 SX plus

   ■ Enfas
   ■ Powermunstycke
   ■ Spolrör rostfritt 840 mm
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Enfas
   ■ Trefunktionsmunstycke
   ■ EasyPress
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Enfas
   ■ Trefunktionsmunstycke
   ■ EasyPress
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ 10 m slang | 15 m på vinda

   ■ 4-polig trefasmotor
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ Refillsystem för rengöringsmedel
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ 4-polig trefasmotor. Luft/vattenkylning
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ Refillsystem för rengöringsmedel
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ 4-polig trefasmotor. Luft/vattenkylning
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ 20 m högtrycksslang på vinda

Tekniska data

Max. tryck bar - 180 160 215 215 220 220 198

Arbetstryck bar 110 150 130 20-175 30-180 40-185 40-200 30-180

Vattenkapacitet l/tim 500 500 570 240-700 240-700 450-890 460-900 650-1300

Motoreffekt kW 2,2 2,8 2,9 4,7 5 6,8 7 9,2

Max. matartemperatur °C 60 60 60 60 60 60 60 60

Art.nr 1.520-191 1.520-142 1.520-161 1.151-614  | -657 1.524-225 1.524-327 1.524-407 1.292-500

LÄTTARE, SÄKRARE OCH 
SMARTARE
 
Med en vikt på knappt 20 kg flyttar du enkelt Kärchers nya högtryckst-
vätt HD 5/11P Plus mellan olika arbetsplatser. Arbeta med maskinen i 
horisontell eller stående läge beroende på din situation. Perfekt för dig 
som t.e.x. arbetar på byggnadsställningar där arbetet blir både säkrare 
och stabilare om maskinen ligger ner. Maskinen levereras välutrustad 
redan från start!

 ■ Automatiskt tryckavlastningssystem
 ■ Extra bärhandtag för enkel lastning och transport
 ■ För vertikal och horisontell drift
 ■ Praktiskt tillbehörslagring

NYHET

HÖGTRYCKSTVÄTT

Fler maskiner och tillbehör hittar du på www.karcher.se
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Smutstyp

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Högtryckstvättar HD 5/11 P Plus HD 5/15 C Plus HD 6/13 CX Plus HD 7/18 C Plus | CX Plus HD 7/18-4 MX Plus HD 9/19 MX plus HD 9/20-4 MX plus HD 13/18-4 SX plus

   ■ Enfas
   ■ Powermunstycke
   ■ Spolrör rostfritt 840 mm
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Enfas
   ■ Trefunktionsmunstycke
   ■ EasyPress
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Enfas
   ■ Trefunktionsmunstycke
   ■ EasyPress
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ 10 m slang | 15 m på vinda

   ■ 4-polig trefasmotor
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ Refillsystem för rengöringsmedel
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ 4-polig trefasmotor. Luft/vattenkylning
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ Refillsystem för rengöringsmedel
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ 4-polig trefasmotor. Luft/vattenkylning
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ 20 m högtrycksslang på vinda

Tekniska data

Max. tryck bar - 180 160 215 215 220 220 198

Arbetstryck bar 110 150 130 20-175 30-180 40-185 40-200 30-180

Vattenkapacitet l/tim 500 500 570 240-700 240-700 450-890 460-900 650-1300

Motoreffekt kW 2,2 2,8 2,9 4,7 5 6,8 7 9,2

Max. matartemperatur °C 60 60 60 60 60 60 60 60

Art.nr 1.520-191 1.520-142 1.520-161 1.151-614  | -657 1.524-225 1.524-327 1.524-407 1.292-500
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Redo för alla strapatser.

 

HD 600 är framtagen med tanke på fasadrengöring och måleri och arbet-
suppgifter där det gäller att komma åt. Mycket mobil tvätt som klarar 
strapatser och enkelt kan lyftas med sling, bäras i trappor, byggnadsställ-
ningar och tar liten plats i bilen. Formatet till trots har HD 600 impon-
erande prestanda: Max.tryck 125 bar, vattenkpc. 650 l/h, effekt 3 kW, 
max matartemp. 60°, enfas 230V. Levereras med 10 m högtrycksslang 
och 600 mm spolrör.

Art.nr 1.284-100

Mellanklassen (M): 
När du har större tvättbehov och tvättar dagli-
gen och vill att jobbet ska gå fort.

Superklassen (S): 
För dig med riktigt stora tvättytor där maskinen 
får gå långa pass dagligen.

Kompaktklassen (C): 
Maskiner för dig med högre krav och i behov av 
en smidig maskin i jobbet.

Lös

Mängd

RÄTT VAL 
FÖR DIG?
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KOMPAKTKLASSENS  
TESTVINNARE! 
 
Lågvarvig hetvattentvätt med ångsteg som löser fett och olja. Tryck- och 
vattenkapacitet som klarar ingrodd och tjocka lager med smuts. HDS 
8/18-4 CX är en het resurs för dig som arbetar inom t ex industri, jord-
bruk, fordonsvård och bygg/anläggning.

Ekonomi
   ■ Tillgänglig service
   ■ Energiförbrukning
   ■ Lång livsläng

Mobilitet
   ■ Kompakt och låg vikt
   ■ Passar i personbil
   ■ Kort ställtid

Smutstyp

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös       Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Hetvattentvättar för olja, fett och rost HDS 5/11 U HDS 5/15 UX HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX HDS 8/18-4 CX HDS 9/18-4 M HDS 10/20-4 MX HDS 12/18-4 S

   ■ Std.utrustning för C, M och S-modeller
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ Mässingspump

   ■ Enfas (230 V)
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Enfas (230 V)
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas
   ■ Superpowermunstycke
   ■ 10 m högtrycksslang | 15 m på vinda

   ■ 4-polig, vattenkyld elmotor
   ■ Superpowermunstycke
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefasmotor: luftkyld
   ■ 2 st rengöringsmedelstankar
   ■ 10 m Longlife-högtrycksslang

   ■ Trefasmotor: vattenkyld
   ■ Superpowermunstycke
   ■ 20 m högtrycksslang på vinda

   ■ 4-polig, luft- & vattenkyld motor
   ■ Keramiska kolvar
   ■ 10 m högtrycksslang

Tekniska data

Max. tryck bar - 150 175 - 195 215 190

Arbetstryck bar 110 150 30-160 30-180 30-180 30-200 30-180

Vattenkapacitet l/tim 450 450 270-660 300-800 450-900 500-1000 600-1200

Motoreffekt kW 2,2 2,7 4,7 6 6,4 7,8 8,4

Max. temperatur - Ångsteg                  °C 80 80 80-155 80-155 80-155 80-155 80-155

Art.nr 1.064-030 1.064-044 1.173-216 | -220 1.174-226 1077-810 1.071-456 1.071-620

HETVATTENTVÄTTAR

NYHET HDS Compact, NR 12, 2012

Bäst i Test! 
koneviesti

Löser olja / fett Vattenkyld motor

 

Fler maskiner och tillbehör hittar du på www.karcher.se
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Effektivt & ekonomiskt:
Med eco!efficiency anpassas maskinens ren-
göringsegenskaper till det mest kostnadsef-
fektiva läget, utan att göra avkall på resulta-
tet. I detta temperaturområde är brännaren 
optimerad för att minska bränsleförbruknin-
gen med 20% jämfört med max kapacitet. 
För dig innebär detta lägre kostnader, effek-
tivare arbete och ett aktivt miljöskydd.

Säker drift börjar med 
säker utrustning!
Maskiner kraftfulla nog för den tuffaste 
smutsen är också kraftfulla nog att orsaka 
skador på både människor och egendom. 
I vår säkerhetsfolder får du veta vilka 
regler som gäller och hur du bäst skyddar 
dig och dina medarbetare. Ladda hem 
den på karcher.se/kampanj

1

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning för 
professionell användning

Dags för en stationär 
högtryckstvätt?
Stationära system erbjuder stora  
fördelar när det är nödvändigt  
med stor rengöringskapacitet på 
bestämda platser, exempelvis vid 
rengöring av fordonsparken och 
inom livsmedelsindustrin. Kärcher 
har innovativa och beprövade  
lösningar för alla krav. Läs mer på 
www.karcher.se

Smutstyp

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Lös       Hård

Mängd

Lös Hård

Mängd

Hetvattentvättar för olja, fett och rost HDS 5/11 U HDS 5/15 UX HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX HDS 8/18-4 CX HDS 9/18-4 M HDS 10/20-4 MX HDS 12/18-4 S

   ■ Std.utrustning för C, M och S-modeller
   ■ EasyPress / ServoControl
   ■ Mässingspump

   ■ Enfas (230 V)
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ 10 m högtrycksslang

   ■ Enfas (230 V)
   ■ Anti-twist-system (AVS)
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefas
   ■ Superpowermunstycke
   ■ 10 m högtrycksslang | 15 m på vinda

   ■ 4-polig, vattenkyld elmotor
   ■ Superpowermunstycke
   ■ 15 m högtrycksslang på vinda

   ■ Trefasmotor: luftkyld
   ■ 2 st rengöringsmedelstankar
   ■ 10 m Longlife-högtrycksslang

   ■ Trefasmotor: vattenkyld
   ■ Superpowermunstycke
   ■ 20 m högtrycksslang på vinda

   ■ 4-polig, luft- & vattenkyld motor
   ■ Keramiska kolvar
   ■ 10 m högtrycksslang

Tekniska data

Max. tryck bar - 150 175 - 195 215 190

Arbetstryck bar 110 150 30-160 30-180 30-180 30-200 30-180

Vattenkapacitet l/tim 450 450 270-660 300-800 450-900 500-1000 600-1200

Motoreffekt kW 2,2 2,7 4,7 6 6,4 7,8 8,4

Max. temperatur - Ångsteg                  °C 80 80 80-155 80-155 80-155 80-155 80-155

Art.nr 1.064-030 1.064-044 1.173-216 | -220 1.174-226 1077-810 1.071-456 1.071-620

För ett långt och bekymmersfritt arbetsliv!
Med kontinuerlig användning av RM 110 i din hetvattentvätt 
(3-fas) förhindrar du avlagringar i värmeslingorna och säker-
ställer många års problemfri drift.

Opt
im
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3

Skyddsglasögon för proffs.
Kärchers skyddsglasögon är framtagna tillsammans 
med den välkända tillverkaren UVEX. Modern teknik 
och sportig design gör att de inte bara skyddar väl 
under arbetet utan även kan användas för fritidsak-
tiviteter.

   ■ Anpassade för arbeten med vatten och vattenånga
   ■ Imfria på insidan
   ■ Reptålig beläggning på utsidan
   ■ Maximalt skydd mot alla mekaniska risker 
   ■ Förvrängningsfri sikt
   ■ 100 % UV-skydd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.nr. 6.025-488
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Artikel nr. Max. arbetstryck ID  Beskrivning H
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Högtrycksslang stålarmerad Standard

10 m 6.391-238.0 250 bar ID 6 HT-slangar med patenterad 
AVS-anslutning i spolhandtaget 
(svirvlande infästning) och förskruvning. 
M 22 x 1.5 med brytskydd.

L L L L L
15 m 6.391-394.0 250 bar ID 6 L
15 m 6.390-185.0 315 bar ID 8 L L
20 m 6.390-171.0 315 bar ID 8 L
Högtrycksslang stålarmerad standard med anslutning i båda ändar

15 m Högtrycksslang DN 6, 
för slangvinda

6.391-417.0 250 bar ID 6 Med patenterad AVS-anslutning i 
spolhandtaget (svirvlande infästning). L L L

Högtrycksslang stålarmerad Longlife 400

10 m 6.391-351.0 400 bar ID 8 Med patenterad AVS-anslutning i 
spolhandtaget och förskruvning. 
M 22 x 1.5 med brytskydd.

L
20 m 6.390-208.0 400 bar ID 8 L L

EasyPress-spolhandtag

EasyPress-spolhandtag med
Softgripp-inlägg

4.775-463.0 Tryckavlastat för bästa ergonomi.
För ID 6/ID 8-slangar med 11 mm i 
diameter svirvel.

L L L L L L L L L L

EasyPress-spolhandtag med 
Softgripp-inlägg, M 22 x 1.5

4.775-466.0 Tryckavlastat för bästa ergonomi.
M 22 x 1,5-anslutning för högtycks-slan-
gar.

L L L

Förlängt EasyPress-spolhandtag 4.775-529.0 För högtrycksslangar med 
AVS-anslutning. L L

Servo Control

4.775-526.0 0–750 l/h Exakt reglering av tryck och vatten-
kapacitet direkt på spolhandtaget. 
Slitstarka keramiska lager för extra 
lång användarlivslängd.

L L L
4.775-470.0 750–1100 l/h L L L L L
4.775-471.0 > 1100 l/h L

Spolrör Artikel nr. Längd

4.760-665.0 550 mm Rostfritt med förskruvning. L L
Spolrör vridbart

4.760-664.0 300 bar 600 mm Rostfritt med förskruvning. 
 Ergonomiskt utformat handgrepp för 
optimalt handhavande. Vridbart 360° 
under tryck.

L
4.760-663.0 300 bar 850 mm L L L L
4.760-660.0 300 bar 1050 mm L L L L L L L L

Superpowermunstycke Artikel nr. Storlek

2.883-397.0 40 Ger en distinkt stråle som rengör 
utan tryckbortfall i kanterna. 
Ger upp till 40% större rengöringskraft 
än en traditionell flatstråle. 

L
2.883-829.0 43 L
2.883-400.0 52 L
2.883-927.0 54 L
2.885-133.0 68 L

Trefunktionsmunstycke, manuell omkoppling

4.767-144.0 300 bar 28 Växling mellan punkt-, flat- och 
lågtryckstråle/kemstråle sker genom 
vridning av munstycket

L
4.767-190.0 300 bar 30

4.767-195.0 300 bar 32 L L
4.767-148.0 300 bar 36 L
4.767-149.0 300 bar 38 L
4.767-150.0 300 bar 40 L
4.767-151.0 300 bar 42 L
4.767-154.0 300 bar 50 L
4.767-155.0 300 bar 53 L

Trefunktionsmunstycke, beröringsfri omkoppling

4.767-065.0 50 M18 x 1.5 anslutning. L
4.767-068.0 80 L

Rotojet, liten

4.767-041.0 180 bar 30 Rotojet – roterande punktstråle –  
Tio gånger så stor rengöringskraft. 
Keramiskt munstycke och keramiska 
lager för bästa livslängd. Max. 180 
bar/18 MPa, 60ºC.

l
4.767-022.0 180 bar 35 l l l
4.767-023.0 180 bar 40

l l L l

Rotojet, stor

Ej omställbar 4.763-931.0 300 bar 35 Rotojet – roterande punktstråle – tio 
gånger så stor rengöringskraft. Keramiskt 
munstycke och keramiska lager för bästa 
livslängd. Max. 300 bar/30 MPa, 85ºC.

l l
4.763-252.0 300 bar 40 l l l l
4.763-253.0 300 bar 50 L l
4.763-250.0 300 bar 55 l L l
4.763-254.0 300 bar 70 l l

Ångstrålemunstycke

2.885-046.0 45 Ångmunstycke med flatstråle 50°, för 
rengörings- och upptiningsarbeten med 
ångstråle - som tining av sand och grus, 
avisning av byggnadsmaterial och 
avkonservering av fordon.

L
2.885-040.0 60 L L
2.885-042.0 80 L
2.885-120.0 85 L

HÖGTRYCKSTVÄTT TILLBEHÖR

L Ingår i standardutrustningen  l Passande tillbehör    Fler maskiner och tillbehör hittar du på www.karcher.se
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Teleskoprör i aluminium  
Steglöst utdragbar 1,8-5,6m. inklusive  
HP pistol, M 22 x 1,5 förening.  
Art nr 6.394-561

Munstycke till FRV 30
Med FRV 30 ytrengörare kopplad på spolhandtaget/
spolröret får du ett jämnt och bra tvättresultat samtidigt 
som du undviker stänk och där avloppsvattnet sugs upp 
direkt. 

FRV Ytrengörare  Art.nr 2.642-169
Munstyckesats 035 FRV 30  Art.nr 2.642-430
Munstyckesats 040 FRV 30  Art.nr 2.642-431
Munstyckesats 045 FRV 30  Art.nr 2.642-432
Munstyckesats 050 FRV 30  Art.nr 2.642-433

Slangvinda 
HDS Compact  
Art.nr 2.642-756

Set Justerbart spolrör/kemtank 1 L
För rengöring av svåråtkomliga ställen. Med snabban-
slutningar för snabbt byte mellan spolutrustningar.

Snabbanslutning hane 3 st Art.nr 6.401-459
Snabbanslutning hona 1 st Art.nr 6.401-458
Spolrör justerbart 1500 mm Art.nr 6.394-559
Skumpåläggare 1 L Art.nr 6.394-668

Set justerbart spolrör
För rengöring av svåråtkomliga ställen. Med snabban-
slutningar för snabbt byte mellan spolutrustningar.

Snabbanslutning hane 2 st Art.nr 6.401-459
Snabbanslutning hona 1 st Art.nr 6.401-458
Spolrör justerbart 1500 mm Art.nr 6.394-559

Biltvättsset
För bilverkstäder och  
anläggningar med hög tvättfrekvens. 

Tvättborste Art.nr 4.762-016
Biltvätt RM 81, 10 L Art.nr 6.295-556

Rörrensset till  
högtryckstvätten
Rensa igentäppta rör 
 - utan kemikalier!

Rörrensslang 20m Art.nr 6.391-479
Rörmunstycke Art.nr 5.763-053

Skumläggningsset
Med medföljande snabbanslutningar så du snabbt kan 
byta mellan spolutrustningar.

Biltvätt RM 81, 10 L Art.nr 6.295-556
Snabbanslutning hane 2 st Art.nr 6.401-459
Snabbanslutning hona 1 st Art.nr 6.401-458
Skumpåläggare 1 L Art.nr 6.394-668

Set blästersand
För borttagning av lack, rost och annan hårt sittande smuts. 

Blästersand, Grov 25 kg Art.nr 6.295-565
Spolrör 1090 mm Art.nr 4.760-660
Blästermunstycke 050 Art.nr 2.637-902
Våtsandsbläster utan mängdreglering Art.nr 4.762-022

Rotojetmunstycke
Munstycket som ökar tvättkraften 
tiofalt! För Kallvatten- och het-
vattentvättar HD/HDS se tabell 
till vänster

RÄTT TILLBEHÖR FÖR  
ARBETSUPPGIFTEN
 
Kärcher har ett omfattande tillbehörspaketet och ett mångsidigt utbud av specialtillbehör för  
att hjälpa dig att snabbt, grundligt och effektivt ta itu med de svåraste rengöringsproblemen.

Slangvinda set i rostfritt eller komposit

Slangvinda set rostfritt
Slangvinda rostfri Art.nr 6.391-520
Väggfäste svängbart Art.nr 6.391-545
HT slang 20 M K/ Art.nr 6.391-843
Adapter Art.nr 4.421-739

Slangvinda set komposit
Slangvinda K/parts Art.nr 6.392-203
Väggfäste svängbart K/parts  Art.nr 6.392-204
HT slang 20 M K/parts  Art.nr 6.391-843
Adapter Art.nr 4.421-739

Scanna in QR- 
koden med en 
smartphone 
och se tillbe-
hören i action!
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NT
35/1 Tact Te
Namnet på Kärchers grovdammsugare 
(NT) anger de viktigaste prestanda- och 
utrustningsuppgifterna.

1. Behållarens volym L (35 liter)
2. Antal sugmotorer
3. Utrustning: 

Adv (Våt- torr- och fogmunstycke ingår)
Ap (Semiautomatisk filterrengöring)
Me ( Rostfri behållare)
Tact (Automatisk filterrengöring) 
Eco (Filtersystem för övergång mellan 
våt- och torrsugning utan filterbyten)
Te (Eluttag för elhandverktyg)

1 2 3 3GROV- 
DAMMSUGARE 
FÖR ALLA 
ÄNDAMÅL
Våt- och torrdammsugare är perfekt lämpade för 
att ta bort fuktig smuts och vätska men också 
fint och till och med hälsofarligt damm.  Det finns 
dammsugare med olika prestationsnivåer och 
egenskaper och ett omfattande utbud av tillbe-
hör. Sortimentet omfattar allt från universella 
dammsugare till specialdammsugare för stora 
mängder fint damm och säkerhetsdammsugare 
för hälsofarligt och explosivt damm. Det finns 
också skräddarsydda lösningar för specifika 
målgrupper, t.ex. dammsugare för bagerier, 
brandkårer, hantverkare och byggarbetsplatser.

youtube.com/grovdammsugarepro
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Tact-modell: Helautomatiskt filtersystem

För stora mängder fint  
damm, smuts och vätska
Med Tact-dammsugare garanteras maximal effekt vid 
borttagning av all slags smuts – särskilt när fokus  
ligger på fint damm och “dammhantering”. Det hel-
automatiska filterrengöringssystemet medger bort-
tagning av stora mängder fint damm. Tactdamm- 
sugarna ger en kontinuerlig luftmängd utan att  
planfiltren behöver bytas.

Säkerhetsdammsugare

För kritiska rengörings-
uppgifter
Kärchers säkerhetsdammsugare bygger på beprövad 
och testad teknik i professionella våt- och torr-
dammsugare. De är försedda med elektroniska säker-
hetsfunktioner och specialtillbehör för krävande och 
kritiska rengöringsuppgifter.

   ■ Säkerhetsdammsugare i klass M och H.

Ap-modell: Halvautomatiskt filtersystem

För långa arbetsperioder  
utan avbrott
Utrustade med planfilter för optimalt utnyttjande av 
behållarkapaciteten. Filtret är monterat i sughuvudet 
och är enkelt att byta. Filtret rengörs med ett enkelt 
tryck på knappen så att maskinen kan användas 
längre utan avbrott. Det är dessa och flera andra pro-
fessionella funktioner som gör Ap-dammsugarna per-
fekta för borttagning av vätska och fint damm.

Vilket val är 
rätt för dig?
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UTRUSTA DEN FÖR  
DINA BEHOV!
NT 35/1 är i grunden en kraftfull  
grovdammsugare med kapacitet för  
både vått och torrt. Utrusta den som  
det passar dig!

Grovdammsugare NT 25/1 Ap NT 35/1 Utrustad med A +AP AP +Te +Tact Tact +Te Tact Te +M Tact Te +H NT 611Eco K NT 65/2          Utrustad med A +AP +Tact 2

   ■ Semiautom. filterrengöringssystem
   ■ Elektroniskt överfyllnadsskydd
   ■ 2,5 m sugslang med böj
   ■ 2 x 0,5 m metallrör

   ■ Elektroniskt 
   ■ överfyllnadsskydd
   ■ 2,5 m sugslang med böj
   ■ 2 x 0,5 m metallrör

   ■ Semiautomatisk
filterrengöring

   ■ Eluttag för elhand-
verktyg med start- 
och stoppautomatik

   ■ Automatisk
filterrengöring

   ■ Eluttag för elhand-
verktyg med start- 
och stoppautomatik

   ■ Filterklass M
Tillämpning: Trädamm 
(bok, ek), färg- keramik 
och plastdamm 

   ■ Hepafilter klass H (H14).
Tillämpning: Cancerfram-
kallande damm (bly, kol, 
nickel, tjära, mögel etc.

   ■ Utkastarpump med auto start/stopp
för kontinuerlig vattensugning

   ■ Dräneringsslang
   ■ Förvaring för verktyg

   ■ Dubbla motorer för extra kraft
   ■ Semiautomatisk filterrengöring
   ■ Ergonomisk
   ■ Elektroniskt överfyllnadsskydd

   ■ Semiautomatisk
filterrengöring

   ■ Automatisk
filterrengöring

Tekniska data

Effekt Max W 1 380 1 380 2 350 2 760

Luftmängd l/sek 61 61 57 2 x 74

Vakuum mbar 230 230 235 254

Kabellängd m 7,5 7,5 10 10

Behållarens volym liter 25 35 55 65

Art.nr 1.184-503 1.184-505 1.184-506 1.184-850 1.184-856 1.184-857 1.184-858 1.146-209 1.667-291 1.667-286

Ekonomi
 ■ Hög fyllnadsgrad
 ■ Lång filterlivslängd
 ■ Tillgänglig service

Intelligent eluttag (Te-modell)
 ■ Startfördröjning klarar säkring
 ■ Elverktyg styr start & stopp
 ■ Stoppfördröjning suger klart

GROVDAMMSUGARE

Fler maskiner och tillbehör hittar du på www.karcher.se

Alla NT 35/1 har M-klassade filter som ger bra skydd.  
Överskrids gränsvärdena ska dock hela sugaren vara  
säkerhetsklassad!

Tact Te +M

Tact

Ap Tact Te
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Dubbelt så innovativt - Tact2 filtersystem.
De innovativa planfilter kan tas ut från den rena sidan och är uppdelad i två halvor som rengörs väx-
elvis med utblås av luft. Fint damm kommer inte att blockera filtret. Luftströmmen är konstant hög 
under långa tidsperioder. Det innebär att över 1000 kg kategori A mineraldamm kan dammsugas utan 
att du ens behöver tänka på att byta filtret.

För kontinuerlig våtsugning
NT 611 Eco K är utrustad med utkastarpump för kontinuerlig våtsugning. Levereras med våtfilter 
men kan utrustas med Eco-filtersystem som möjliggör övergång för våt- och torrsugning utan  
filterbyten. Automatisk frånkoppling av sugturbin vid risk för överfyllnad. Två stora hjul bak  
och två länkhjul fram ger hög stabilitet och god manövreringsförmåga.

Grovdammsugare NT 25/1 Ap NT 35/1 Utrustad med A +AP AP +Te +Tact Tact +Te Tact Te +M Tact Te +H NT 611Eco K NT 65/2          Utrustad med A +AP +Tact 2

   ■ Semiautom. filterrengöringssystem
   ■ Elektroniskt överfyllnadsskydd
   ■ 2,5 m sugslang med böj
   ■ 2 x 0,5 m metallrör

   ■ Elektroniskt 
   ■ överfyllnadsskydd
   ■ 2,5 m sugslang med böj
   ■ 2 x 0,5 m metallrör

   ■ Semiautomatisk
filterrengöring

   ■ Eluttag för elhand-
verktyg med start- 
och stoppautomatik

   ■ Automatisk
filterrengöring

   ■ Eluttag för elhand-
verktyg med start- 
och stoppautomatik

   ■ Filterklass M
Tillämpning: Trädamm 
(bok, ek), färg- keramik 
och plastdamm 

   ■ Hepafilter klass H (H14).
Tillämpning: Cancerfram-
kallande damm (bly, kol, 
nickel, tjära, mögel etc.

   ■ Utkastarpump med auto start/stopp
för kontinuerlig vattensugning

   ■ Dräneringsslang
   ■ Förvaring för verktyg

   ■ Dubbla motorer för extra kraft
   ■ Semiautomatisk filterrengöring
   ■ Ergonomisk
   ■ Elektroniskt överfyllnadsskydd

   ■ Semiautomatisk
filterrengöring

   ■ Automatisk
filterrengöring

Tekniska data

Effekt Max W 1 380 1 380 2 350 2 760

Luftmängd l/sek 61 61 57 2 x 74

Vakuum mbar 230 230 235 254

Kabellängd m 7,5 7,5 10 10

Behållarens volym liter 25 35 55 65

Art.nr 1.184-503 1.184-505 1.184-506 1.184-850 1.184-856 1.184-857 1.184-858 1.146-209 1.667-291 1.667-286

Sugsystem för Industriella behov.
Ringlers mobila- och stationära sugenheter är speciellt 
framtagna för hantering av metallspån, gjutsand, blästersand, 
slam och olika typer av vätskor inom industriella applika-
tioner. Ringler hanterar även dammpartiklar uppkomna inom 
tillverkningsindustrin samt farmaceutisk- och kemisk industri. 
Ringler ingår sedan 2010 i Kärcher Group.

Sauberer Filter Konstante Saugleistung

Tact  2
Auto Filter Clean System

Cleaner �lter Constant cleaning performance 
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Pappersfilterpåsar 2-skikts Artikel nr. Antal ID Längd Bredd Beskrivning

Pappersfilterpåsar 6.904-290.0 5 st. L
6.904-285.0 5 st. Dammklass M, 3-skikts, förstärkt yttre skikt, 

Slitstarkt. L L

6.904-210.0 5 st. L L L
Storpack 6.904-224.0 300 st. Dammklass M L L

6.904-208.0 5 st. BIA-C dammklass M L

Fleecefilterpåsar

6.904-315.0 10 st. Fleecefilterpåsar, 3-skikts, Slitstarkt, dammklass M. L
Storpack 6.904-321.0 200 st. Fleecefilterpåsar, 3-skikts, Slitstarkt, dammklass M. L

Planfilter

6.904-367.0 1 st. Papper, dammklass M. L L L
6.904-283.0 1 st. Papper, dammklass M. L
6.907-276.0 Papper, dammklass M. L

Grovfilter för våtsugning

6.904-287.0 1 st. Metall, perforerat, ej lämplig för torrsugning. L

Huvudfilterkorg

4.731-011.0 1 st. Förstärkt polyester nål-fleece.
Tvättbart upp till ca 40 °C. L

Frånluftsfilter

Standard frånluftsfilter 6.414-802.0 3 st. L
Motorskyddsfilter 6.414-611.0 5 st. L

Sugmunstycken

Universalmunstycke
(vått/torrt), metall

6.906-512.0 1 st. 35 mm 300 mm
L L L L

Universalmunstycke
(vått/torrt), plast

6.906-554.0 1 st. 40 mm 360 mm
L L L

Kombimunstycke (torrt)

6.906-696.0 1 st. 32 mm 285 mm Plast med rostfri glidande bottenplatta och rullar, 
växlande funktion. L

Fogmunstycke

6.900-385.0 1 st. 35 mm 210 mm Plast L L L L
6.903-033.0 1 st. 40 mm 290 mm Plast L L L

Sugrör, rostfritt

6.902-154.0 1 st. 35 mm 0.5 m Främst för våtsugning eller dammsugning av 
korrosiva medier. L

Sugrör, metall

6.900-514.0 1 st. 35 mm 0.5 m Metal förkromade. L L L
6.900-275.0 1 st. 40 mm 0.5 m L
6.906-618.0 1 st. 32 mm 0.5 m Metall, svartlackerad. L

Plastböj

5.031-718.0 1 st. 35 mm Plast med C-35 clip-system. L L L L
5.032-427.0 1 st. 40 mm Plast med C-40 clip-system. Elektriskt ledande L
4.408-051.0 1 st. 32 mm Plast med C-32 clip system. L
5.031-904.0 1 st. 40 mm Plast med C-40 clip system. L L

Sugslang, komplett

4.440-626.0 1 st. 35 mm 2.5 m Med böj, C ID-35 L L L L
4.440-653.0 1 st. 35 mm 2.5 m Med böj. Elektriskt ledande, C ID-30. L
4.440-678.0 1 st. 40 mm 4 m Med böj, C ID-40. L L
4.440-907.0 1 st. 32 mm 2.5 m För torrdammsugare, klick-anslutning och C-ID 32 böj. L

Sugslang (Clip system)

4.440-911.0 1 st. 32 mm 2.5 m För torrdammsugare, klick-anslutning, C-32. L
6.906-321.0 1 st. 40 mm 4 m Med bajonett- och klick-anslutning, C 40. L
6.906-714.0 1 st. 40 mm 4 m Med bajonett- och klick-anslutning, C 45. L
6.906-546.0 1 st. 40 mm 4 m Med bajonett- och klick-anslutning, 

Elektriskt ledande, C 40. L

GROVDAMMSUGARE TILLBEHÖR

L  Ingår i standardutrustningen. Fler tillbehör hittar du på www.karcher.se
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Tillbehörsset Artikel nr. ID Beskrivning

Hästvårdsset 1 2.637-248.0 40 mm Hästvårdsset, elektriskt ledande 1 l l l
Våt- & torrsugsats 2 2.638-147.0 40 mm Elektriskt ledande 2 l l l l
Slipning tillbehörsset 3 2.862-167.0 27 mm Elektriskt ledande 3 l
Bussats 5 2.640-560.0 40 mm 5 l
Universalsats för handel och 
industri

7 2.637-595.0 35 mm 7
l l l

Oljepannesats 8 2.638-852.0 35 mm 8 l l l
Byggset 9 2.637-352.0 40 mm 9 l l l
Proffsrengöringsset 10 2.637-353.0 40 mm 10 l l l l
Bilrengöringssats 11 2.862-166.0 35 mm 11 l l l l
Brandkårssats 12 2.637-360.0 40 mm 12 l
Industrisats 13 2.637-355.0 61 mm 13 l
Spånsugsats 14 2.640-760.0 61 mm 14 l
l Passande tillbehör. Mer tillbehör på www.karcher.se

 1  2  3  5  7  8  9-10  11  12  13  14

Rätt tillbehör till varje användningsområde.
Med rätt tillbehör blir rengöringen effektivare och enklare. Tillbehör utökar dessutom maskinernas  
användningsområden. Kärcher har tillbehör för varje rengöringsuppgift!

Säkerhetsklass Hygiensiktgräns-
värde mg/m3

Riktlinjer för användning Visste du? AFS 2011:18

>1 Städning av skräp, jord, grus, sten och lera. Upp till 1% av allt damm som sugs in  
blåser ut i din andningsluft.

>=0,1 Rivning, sågning, kapning av trä, sten 
(kvarts), betong (kvarts), plast och eldfasta 
skivor.

Tryckimpregnerat trä har gränsvärde  
0,5 mg/m3 under en arbetsdag.

<0,1 Damm som innehåller cancerframkallande 
eller patogena ämnen t.ex. (MRC-ämnen).

Damm från hårda träslag är  
cancerframkallande.

Skydda dig och dina arbetskamrater.
Rätt sugare på rätt plats.
Vid t.ex. rivningsarbete, slipn-
ing och kapning använd en 
säkerhetsklassad sugare certi-
fierad enligt IEC 60335-2-69. 
Arbetar du i dammiljö med trä, 
metall, betong, sten, plast eller 
eldfasta skivor krävs många 
gånger en godkänt M-klassad 
sugare. Utsätts du för cancer-
risker skall du använda en 
H-klassad sugare. Godkända 
sugare är alltid tydligt märkta. 
 
Din arbetsplats är unik  
Varje arbetsplats är unik och 
halterna av kvartsdamm vari-
erar. Kärcher kan med bakgr-
und av det bara rekommend-
era lämplig säkerhetsdamm- 
sugare. Arbetsgivaren är skyl-
dig av utföra exponeringsmät-
ningar så att rätt klassning på 
dammsugare används.
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EKONOMISK 
RENGÖRING 
OCH SKÖTSEL AV 
ALLA GOLV
När golven ska skina och vara hygieniskt rena 
är Kärcher kombiskurmaskiner den effektiva 
lösningen för städfirmor. Perfekta för rengöring 
och underhåll av hårda och mjuka ytor och täcker 
allt från grundrengöring och underhållsrengöring 
till polering. Kärcher sopmaskiner bygger alltid 
på den allra senaste tekniken. Från manuella till 
industriella sopmaskiner, alla har de imponerande 
praktiska detaljer och en effektiv sop- och sug-
teknik. De ger perfekta rengöringsresultat, både 
inomhus och utomhus.

youtube.com/golvvarda
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Ångtvätt
Rengöring med ånga är ett naturligt, hygieniskt och 
miljövänligt sätt att rengöra och det fungerar helt 
utan kemikalier.  Ånga, tränger in i mikroskopiska 
mellanrum mellan smuts och yta och lösgör på så sätt 
envisa smutspartiklar på bara några sekunder utan 
varken skrubbning, polering eller rengöringsmedel.

   ■ Rengöring utan kemikalier

Textilvård
Kärcher textilvårdsmaskiner är perfekta för grund-
rengöring av alla typer av textila ytor – från mattor 
till bilklädslar. De rengör ända in i fibrerna. Förde-
larna med Kärchers textilrengöringsmaskiner är bl.a:

   ■ Snabba torktider
   ■ Överlägsen uppsugningsförmåga
   ■ Ergonomiska
   ■ Lätta och kompakta

Golvvård
Kostnadseffektiva och användarvänliga rengörings–
lösningar som ger dig maximal effektivitet till minimal 
ansträngning.

   ■ Kompakta kombiskurmaskiner
   ■ Sopmaskiner
   ■ Sopsugmaskiner
   ■ Proffsdammsugare
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Teoretisk kpc m2/h 2800 m2/h 2800 m2/h 6000-7800 m2/h 400 m2/h 1400 m2/h 1600 m2/h 3300-4500 m2/h

Sop- och kombiskurmaskiner KM 70/20 C KM 70/30 C Bp KM 100/100 R Bp Pack BR 40/10 C Adv BR 35/12 C Bp Pack BR 40/25 C Bp Pack B 90 R Bp Pack

   ■ Stabil konstruktion / slagtålig behållare
   ■ Drivning av huvudborste på båda hjulen 

     – sopar både i höger- och vänstersväng
   ■ Findammsavskiljare

   ■ Sugfunktion
   ■ Filterrengöringssystem
   ■ Polyesterplanfilter
   ■ Inbyggd laddare

   ■ Justerbar sugeffekt
   ■ Automatisk filterskakfunktion
   ■ Timräknare
   ■ Enkelt underhåll

   ■ Skurar och suger torrt framåt och bakåt
   ■ Kan utrustas med fyra olika borstalternativ

   ■ Inbyggd laddare
   ■ eco!efficiency
   ■ Kompakt konstruktion
   ■ Roterbart skurhuvud +/- 200°

   ■ Inga verktyg fordras för borstbyte
   ■ Tank-i-tank-system, enkel rengöring
   ■ Kraftiga avbärare skyddar borsthuvudet
   ■ Automatisk borst- och vattenstopp

   ■ Inbyggd laddare
   ■ 2-tank system
   ■ Användarvänlig

Tekniska data

Arbetsbredd mm 480 480 700 400 350 400 550-750

Ren-/smutsvattentank l 42/0 42/0 100 10/10 12/12 25/25 90/90

Varvtal rpm - - - 1 100 700 - 1500 1 350 R 600-1300 / D 180

Skurtryck g/cm2 - - - 100-200 150 250 R 200-315 / D 20-35

Vikt Kg 23 47 540 30 35 117 272

Art.nr 1.517-106 1.517-213 1.280-112 1.783-311 1.783-450 1.515-304 1.161-307

KOMBISKURMASKIN 
MED DET LILLA EXTRA
BR 35/12 är en kompakt och flexibel kombiskurmaskin med 
borstvalsteknik. Tack vare ett skurhuvud som kan rotera upp till 
200 grader har du full flexibilitet och kan göra rent i de mest 
svåråtkomliga vrårna och t.o.m. skura baklänges!

PROFESSIONELL GOLVVÅRD

Fler maskiner och tillbehör hittar du på www.karcher.se
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Ta hand om dina  
textilier så håller  
dom längre!
Textilvårdsmaskin Puzzi 8/1 C för pro-
fessionell rengöring av möbler, bilkläd-
slar, paneler och övriga textilier, så som 
heltäckningsmattor. Grundlig rengöring 
ända ner i fibrerna.

   ■ Tillbehörshållare
   ■ Underhållsvänlig konstruktion
   ■ Korta starttider
   ■ 2,5 m sugutrustning
   ■ Möbel / handmunstycke
   ■ Sladdkrok

Art nr  1.100-225

Teoretisk kpc m2/h 2800 m2/h 2800 m2/h 6000-7800 m2/h 400 m2/h 1400 m2/h 1600 m2/h 3300-4500 m2/h

Sop- och kombiskurmaskiner KM 70/20 C KM 70/30 C Bp KM 100/100 R Bp Pack BR 40/10 C Adv BR 35/12 C Bp Pack BR 40/25 C Bp Pack B 90 R Bp Pack

   ■ Stabil konstruktion / slagtålig behållare
   ■ Drivning av huvudborste på båda hjulen 

     – sopar både i höger- och vänstersväng
   ■ Findammsavskiljare

   ■ Sugfunktion
   ■ Filterrengöringssystem
   ■ Polyesterplanfilter
   ■ Inbyggd laddare

   ■ Justerbar sugeffekt
   ■ Automatisk filterskakfunktion
   ■ Timräknare
   ■ Enkelt underhåll

   ■ Skurar och suger torrt framåt och bakåt
   ■ Kan utrustas med fyra olika borstalternativ

   ■ Inbyggd laddare
   ■ eco!efficiency
   ■ Kompakt konstruktion
   ■ Roterbart skurhuvud +/- 200°

   ■ Inga verktyg fordras för borstbyte
   ■ Tank-i-tank-system, enkel rengöring
   ■ Kraftiga avbärare skyddar borsthuvudet
   ■ Automatisk borst- och vattenstopp

   ■ Inbyggd laddare
   ■ 2-tank system
   ■ Användarvänlig

Tekniska data

Arbetsbredd mm 480 480 700 400 350 400 550-750

Ren-/smutsvattentank l 42/0 42/0 100 10/10 12/12 25/25 90/90

Varvtal rpm - - - 1 100 700 - 1500 1 350 R 600-1300 / D 180

Skurtryck g/cm2 - - - 100-200 150 250 R 200-315 / D 20-35

Vikt Kg 23 47 540 30 35 117 272

Art.nr 1.517-106 1.517-213 1.280-112 1.783-311 1.783-450 1.515-304 1.161-307

Proffsdammsugare  
för kontoret.
T 12/1 eco!efficiency är en effektiv och robust  
dammsugare för professionell lokalvård. Lämpar  
sig för rengöring av butiker, kontor etc.

   ■ Upp till 40% lägre energiförbruking
   ■ Stor sugkraft och låg ljudnivå
   ■ 285 mm golvmunstycke 

 
Art nr 1.355-135

Kemikaliefri ångtvätt.
Ångtvätten SG 4/4 är utrustad med två  
behållare som möjliggör påfyllning under drift.  
Kort uppvärmningstid. Steglös reglering av  
fukthalten i ångstrålen (VapoHydro). 

   ■ Behållarens volym 4 l
   ■ Ångtryck 4 bar
   ■ Rejält med tillbehör 

 
Art.nr  1.092-104

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

För ytor en vanlig ångtvätt  
inte klarar av.
För ett effektivt och snabbt resultat i exempelvis 
restaurangkök har vi tagit fram SGV 8/5. En kom-
binerad ångtvätt och våtsug som dessutom läg-
ger ut rengöringsmedel så att den feta smutsen 
löses upp snabbt, enkelt och fullständigt!



22

Produktbeskrivning Applicering och dosering Innehåll Frp. PU Art. nr.

Högtryckstvättar

RM 81 ASF
Superaktivt alkaliskt tvättmedel för effektiv rengöring av for-
don och maskiner. Löser svår nedsmutsning av olja, fett och 
mineraler. Aktiv rengöring vid alla temperaturer. Enkel olje-/
vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF).

För högtryckstvättar
Dosering  
Manuellt: 1+3 mix
Högtryckstvätt: 1-5 %
Temperatur upp till 100 °C

Alkalisk
pH-värde: 12,5
i koncentrat

2,5 l 4 L 6.295-555.0

Industrirent RM 31 ASF
Högkoncentrerat rengöringsmedel för rengöring med högtryck. 
Är mycket effektivt mot envisa fläckar av olja, fett, tjära, sot 
och kåda. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF).

För högtryckstvättar
Dosering  
Manuellt: 1+3 mix
Högtryckstvätt: 1-5 %
Temperatur upp till 100 °C

Alkaliskt
pH-värde: 13,5
i koncentrat

2,5 l 4 L 6.295-584.0

Universalrent RM 55
Ett milt allroundrengöringsmedel för alla ytor. Löser 
snabbt upp olje-, fett- och emissionsnedsmutsningar. 
Rengör och vårdar skonsamt. 

För högtryckstvättar
Dosering  
Manuellt:
Högtryckstvätt: 0,5-8%
Temperatur upp till 80 °C

Milt alkaliskt
pH-värde: 10
i koncentrat

2,5 l 4 L 6.295-579.0

Industrirent RM 25
Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med 
djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, 
toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggnin-
gar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

För högtryckstvättar
Dosering  
Manuellt: Högtryckstvätt: 1+3 mix 
och 5 % (kallt) Hetvattentvätt: 1+3 
mix och 1 % (80 °C)

Surt
pH-värde: < 1
i koncentrat

2,5 l 4 L 6.295-588.0

Desinfektion RM 735
Neutralt desinfektionsmedel för sanitär rengöring av 
t ex djurstallar och andra ytor som ställer höga krav på desin-
fektion. Skonsam mot ytor. Bakteriedödande, svampdödande, 
och i viss mån virusdödande egen-skaper (t.ex. Hepatit B). 

För högtryckstvättar
Dosering  
Manuell: 0,75-7,5 % kallt
RM-sprayer: 0,75-7,5 % kallt
FS 2000: 0,75-7,5 % kallt
Högtryck: 0,75-7,5 % kallt

Alkaliskt
pH-värde: 7,5
i koncentrat

2,5 l 4 L 6.295-585.0

Kalkskydd RM 110
Förhindrar kalkavlagringar upp till 150 °C i 
värmeslingor i hetvattentvättar. Med kontinuerlig 
användning av RM 110 säkerställer man många 
års problemfri drift.

För högtryckstvättar
Dosering Högtryck: Koncentrerat 6 
ml/°dH1 och per m³ vatten, 60-140 
°C. Cirkulationssystem: Koncentrerat 
6 ml/°dH1 och per m³ vatten, 
60-140 °C

Alkaliskt
pH-värde: ca 7
i koncentrat

1 l 6 L 6.295-331.0

Kalk- & korrosionsskydd RM 111
Förhindrar kalkavlagringar upp till 150 °C i värme-
slingor i hetvattentvättar. Vårdande tillsats för högtryck-
spumpen som skyddar mot korrosionsangrepp. 

För högtryckstvättar
Dosering 
Högtryck: 

Alkaliskt
pH-värde: 12,3
i koncentrat

1 l 6 L 6.295-339.0

Kallavfettning Herobiol Flash
Lågaromatiskt kallavfettningsmedel med lågt 
oljeindex. Fungerar bra på blöta ytor. Löser snabbt upp och 
avlägsnar olja, fett, asfalt, vax och dyligt.

Pålägges med 
koncentratspruta

Petroliumbaserat 25 l 1 9.551-598.0

Kärcher tar ansvar för miljön, människorna och maskinerna
För bästa möjliga skydd för användaren, maskinen och miljön undviker Kärcher konsekvent användningen av onödiga lösningsmedel, 
tungmetaller och andra miljöförstörande och ohälsosamma ämnen. Kärcher rengöringsmedel är också starkt koncentrerade och kräver 
därför mindre förpackningsmaterial. Detta sparar på våra naturresurser och underlättar omhändertagande av förpackningsmaterialet. 
Vill du ha fler skäl att använda Kärchers rengöringsmedel får du dom på www.karcher.se

RENGÖRINGSMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL FÖR  
OPTIMALT RESULTAT!
 
Kärchers rengöringsmedel är högeffektiva och underlättar ditt arbete avsevärt. Genom att använda Kärchers  
rengöringsmedel optimerar du resultatet, minskar behovet av högt tryck och minskar rengöringstiden.  
Kärchers rengöringssystem innebär: maskiner, tillbehör och rengöringsmedel som matchar varandra ger optimalt 
skydd både för ytorna som skall rengöras och för maskinen/tillbehöret som används.

L Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet



23

Produktbeskrivning Applicering och dosering Innehåll Frp PU Art. nr.

Rengöringsmedel för fasader

Fasadrent RM 43
Kraftfullt fasadrengöringsmedel i gelform. Tar bort sot, olja, 
fett och miljö fläckar. Lämplig för fasader klädda med sten, 
tegel, plast, trä och glas.

För högtryckstvättar
Dosering 
Högtryck: > 6 %

Alkaliskt
pH-värde: 
13,5
i koncentrat

20 l 1 L 6.295-447.0

Grund- och underhållsrengöring av hårda golvytor

Floor Deep Cleaner RM 69 ASF
Kraftfullt golvrengöringsmedel som effektivt tar bort hårt 
sittande smuts i form av olja, fett, sot och mineraler från 
industrigolv och andra utsatta golv.

 
Grundrengöring 10-25 %
Underhållsrengöring 0,5–1 %
Manuell rengöring 0,5-1 %

Alkaliskt
pH-värde: 
12,1
i koncentrat

2.5 l 4 L 6.295-582.0

10 l 1 L 6.295-120.0

20 l 1 L 6.295-415.0

200 l 1 L 6.295-416.0

1000 l 1 L 6.295-123.0

Fine Stoneware Cleaner RM 753 ASF
Speciellt rengöringsmedel för stengodsklinkers som effektivt 
löser upp smuts i form av olja, fett och mineraler. Påverkar 
inte de halkhämmande egenskaperna hos stengodsklinkers.

 
Grundrengöring 5-20 %
Underhållsrengöring 3–5 %
Manuell rengöring 3 %

Alkaliskt
pH-värde: 
10,5
i koncentrat

2.5 l 4 L 6.295-587.0

10 l 1 L 6.295-082.0

Borttagning

Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 ASF
Kraftfull grundrengöring för borttagning av glans-, 
vax- och polymerbeläggningar. Även lämplig för 
rengöring av golv inom industrin.

 
Polishborttagning 20-50%
Grundrengöring 10–20 %

Alkalisk
pH-värde: 
13,2
i koncentrat

10 l 1 6.294-996.0

200 l 1 6.295-407.0

10 l 1 L 6.295-813.0

200 l 1 L 6.295-814.0

Underhåll och rengöring av elastiska golv

Wipe Care Extra RM 780
Kraftfullt rengörande och vårdande medel för underhållande 
rengöring av alla vattenbeständiga, mjuka golv och beläggningar. 
De halkhämmande egenskaperna (i enlighet med DIN V 18032-
2:2001-04) gör medlet speciellt lämpligt för gym och liknande 
lokaler. Lågskummande RM 780 torkar utan ränder.

 
Underhållsrengöring 0,5–2 %
Manuell rengöring 1-3 %

Milt alkaliskt
pH-värde: 
9
i koncentrat

10 l 1 L 6.294-997.0

Universal Cleaner RM 743
lågskummande universalmedel för underhållsrengöring har ett 
speciellt brett användningsområde och passar både mjuka 
golv som hårda. Den är också lämplig för rengöring av lino-
leumgolv och stengodsklinker, med randfritt resultat.

 
Underhållsrengöring 0,5–2 %
Manuell rengöring - 0,5–2 %

Alkaliskt
pH-värde: 
10,5
i koncentrat

1 l 6 L 6.295-293.0

Speciella rengöringsuppgifter

press&ex Powder RM 760 ASF
Populärt grundrengöringsmedel i pulverform för 
rengöring av textilier. Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal 
miljövänlighet.

 
Grundrengöring 1 %
Interim cleaning 1 %

Milt alkaliskt
pH-värde: 
8,2
i 1 % lösning

0,8 kg 4 L 6.290-175.0

10 kg 1 L 6.291-388.0

Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776
Rengöringsaktivt specialmedel för borttagning av märken 
efter däck och arbetsfordon. Även lämplig för borttagning av 
hårt sittande olje- och sotfläckar samt polymer- och vaxbe-
läggningar.

Grundrengöring - Outspädd 40 ml/m2 Alkaliskt
pH-värde: 
13,3
i koncentrat

10 l 1 6.295-131.0
20 l 1 6.295-449.0
10 l 1 L 6.295-545.0
20 l 1 L 6.295-546.0

200 l 1 L 6.295-572.0
 

L Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet



24

SERVICE

Arbetar du professionellt måste du kunna 
lita på att din maskinpark alltid är funktion-
sduglig. Detta innebär att du behöver en 
partner som erbjuder mer än bara maskiner. 
En som ger dig driftsäkerhet så att du kan 
fokusera på din kärnverksamhet.

Service är en avgörande del av Kärchers 
framgång  i Sverige och internationellt. Ser-
vice är en konkurrensfaktor med ökande 
betydelse varför Kärcher investerar inter-
nationellt också i Sverige med att stärka 
vårt serviceerbjudande och serviceorgani-
sation. Våra kunder förlitar sig på våra 
produkters tillförlitlighet som genom kon-
struktion och tillverkning är god från bör-
jan. Förebyggande service under produk-
tens livscykel ökar driftsäkerheten och 
förlänger produktens förmåga att leverera 
förväntade resultat. Somliga fel kan ändå 
vara svåra att förebygga som när olyckan är 

framme, tex. transportskador. Då är tillgån-
gen på reservdelar och en snabb insatsser-
vice avgörande. Vårt servicenätverk över 
hela Sverige i kombination med de service-
produkter vi utvecklar ökar driftsäkerhet, 
funktion och snabba lösningar också när det 
oväntade uppstår.

Rikstäckande servicenät
De serviceverkstäder som auktoriserats har 
en hög kompetensnivå och får fortlöpande 
utbildning på nya produkter. Dessutom har 
de ett välfyllt reservdelslager, vilket säker-
ställer en snabb och effektiv efter-
marknadsservice. Kärcher har dessutom 
infört ”World Wide Warranty” en produkt-
garanti som underlättar för våra återförsäl-
jare och slutanvändare att sälja och äga en 
Kärcherprodukt.

Jonas Palmgren
VD

Service innebär förtroende  
- varje dag.
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HITTAR DU INTE VAD DU SÖKER?
 
Enkel och avskalad, eller stor och avancerad. Med marknadens bredaste produktprogram, kan vi tryggt lova att det 
finns en modell som passar för just din verksamhet. Kärcher tillhandahåller ett omfattande rengöringskoncept som 
innefattar bland annat dammsugare, fönstertvättar, pumpar, skurmaskiner, sopmaskiner, ångtvättar, textilvårdsmaski-
ner, isblästrar och stationära fordonstvättar. Vi har dessutom ett stort urval av både tillbehör och rengöringsmedel 
som utökar användningsområderna. På Kärcher hjälper vi dig att hitta rätt maskin, oavsett vilket behov du har.
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Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
Fax 031 57 51 49

info@.karcher.se 

www.karcher.se

Bara för proffsen! 
Som företagskund kan du få support närsomhelst 
och varsomhelst tack vare Kärcher Serviceapp. 
Här kan du enkelt skicka in felanmälan, begära 
underhållsservice eller säkerhetsinspektion. Ladda 
ner serviceappen på karcher.se och klicka dig 
vidare under Kundservice, eller så skannar du 
QR-koden nedan.

Rikstäckande servicenät
Kärchers servicenät sträcker sig över hela Sverige, med auktorise-
rade serviceverkstäder som fortlöpande utbildas på nya produkter 
och modeller. Dessutom har de alltid de mest omsatta reservdelarna 
i lager. För service och garantireparationer bör du alltid vända dig 
till din serviceverkstad! Mer information hittar du på vår hemsida. 
karcher.se

Boka en demonstration!
Vi hjälper dig att hitta rätt maskin för dina behov, utför kostnads-
fria behovsanalyser och demonstrationsvisningar på din arbetsplats. 
Skicka en intresseförfrågan eller kontakta närmaste återförsäljare.
karcher.se/demo

Hur fungerar det?
Räta ut dina frågetecknen och ta del av demo- 
filmer och branschspecifika rengöringslösningar  
för professionella användare.

youtube.com/user/karcherprofessional


