
TILBEHØRSGUIDE
Få mest mulig ut av din Kärcher høytrykksvasker 
og tilbehør

HOME & GARDEN | HØYTRYKKSVASKERE
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PLATTING/TERRASSE
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Bruk Vario-Powerlansen for grovrengjøring

Overflaterengjøreren T-Racer med steinrens

Still inn på HARD

Skyll med Vario-Powerlansen
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Steinoverflater

Bruk Vario-Powerlansen for grovrengjøring

Overflaterengjøreren T-Racer med trerens

Still inn på SOFT

Skyll med Vario-Powerlansen
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Treoverflater
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HAGEMØBLER
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Bruk Vario-Powerlansen for grovrengjøring

Legg på rengjøringsmiddel for tre/plast med  
skumdysen Connect’n’Clean og la det virke

Vask med en myk vaskebørste

Skyll med Vario-Powerlansen
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KJØRETØY
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Legg på insektsrens der det er nødvendig og la 
det virke en stund

Spyl bilen nedenfra og opp med bilshampo og 
skumdysen Connect ’n’ Clean

Vask bilen med Powerbørsten

Spyl bilen nedenfra og opp med Vario-Power-
lansen 
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Bruk Vario-Powerlansen for avspyling av hele 
bilen

Legg felgrens på felgene og la det virke en 
stund

Rengjør felgene med felgbørsten
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RØRRENGJØRING

Rørrengøring: Løft av risten, før inn slangen og 
klem inn avtrekkeren på pistolen. Trykket får 
slangen til å bevege seg fremover og fjerner 
smuss og blokkringer på veien

Rengjøring av takrenner: Fest holderen i renna 
og sett på sleden, klem inn avtrekkeren på 
pistolen

Sil for å fange opp smuss og større partikler
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UTENDØRS GLASSOVERFLATER
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Skyll først vinduene med en myk eller roterende 
vaskebørste og universalrengjøringsmiddel

Bruk teleskoplansen for å komme til på vanskelige 
steder

Spyl av rengjøringsmiddelet med Vario-Powerlansen 
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Legg på glassrengjøringsmiddel med lavt trykk

Skyll raskt rent vinduet med Vario-Powerlansen 
innstilt på høyt trykk

La vinduet tørke
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SØPPELSPANN

Anvend den korte Vario-Powerlansen stilt inn 
på MIX for å spyle plastrengjøringsmiddel på 
søppelspannets inn- og utside

La rengjøringsmiddelet virke en stund

Spyl rent søppelspannet med den korte Vario- 
Powerlansen og forlenger eller regulerbart ledd
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HJØRNER/TRAPPER
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For hjørne- og kantrengjøring, bruk overflate-
vaskeren T-Racer T 450/ T 550 og slå på hjørne-
rengjøringen med fotpedalen

For rengjøring av trapper, velg skrubbebørsten 
som med sine tre høytrykksdyser gjør trappe-
rengjøringen rask og enkel
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VANNFORSYNING

K2 og  K3: Koble en hageslange mellom vann-
kranen og maskinen

K4 til  K7: Koble en sugeslange til vanninntaket 
på maskinen

Plassér sugeslangen i en tønne e.l. for å suge 
opp vannet

Sett i gang med rengjøringen 
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T 550, T-Racer Overflatevasker 
2.643-251.0
T-Racer Overflatevasker for sprutfri 
rengjøring av store overflater. Med 
kjemidoseringssystem, kraftdyse for 
hjørner/kanter, gitter for rengjøring av grus, 
trykkjustering og håndtak.

PS 40 kraftskrubber
2.643-245.0
PS 40 kraftskrubber har 3 integrerte 
høytrykksdyser, som raskt og effektivt 
fjerner fastsittende skitt fra alle typer 
flater. Ideell for trapper og kanter. 

WB 150, Powerbørste
2.643-237.0
Powerbørste for sprutfri rengjøring av  
sensitive flater som bil- eller motorsykkel-
lakk, glass, garasjedører, etc. Den effektive 
kombinasjonen mellom høytrykk og børste-
trykk sparer energi, vann og opp til 30% tid.

WB 60, Myk vaskebørste
2.643-233.0
Myk vaskebørste for rengjøring av store 
overflater som bil, campingvogner, båter og 
persienner. God arealdekning med en 
arbeidsbredde på 248 mm.

WB 100, Roterende vaskebørste med ledd
2.643-236.0
Roterende vaskebørste for rengjøring av 
sensitive flater som malte overflater, glass 
eller plastikk. Med roterende, myk bust og 
180° justerbart ledd for rengjøring av  
vanskelig tilgjengelig områder. 

Felgbørste
2.643-234.0
Vaskebørste for 360° effektiv rengjøring av 
felger og andre steder det er vanskelig å 
komme til. 

Sprutbeskyttelse
2.640-916.0
Sprutbeskyttelse for kraftdyser. Pålitelig 
beskyttelse mot vannsprut - særlig ved 
rengjøring av hjørner og kanter. Kan festes 
på alle Kärchers kraftdyser (med unntak av  
4.763-184.0).

Organisator
2.641-630.0
Vegghengt organisator for praktisk og 
organisert oppbevaring av Kärchertilbehør.  
Med to moduler for fleksibel montering. 

Overflatevaskere og vaskebørster

MP 145, Multi-Power Strålerør for K 3 – K 5
2.643-239.0
Multi-Power Strålerør med fem stråletyper: 
såpeutlegger, viftestråle, rotojet, punktstråle 
og bred vanningsstråle. Bare vri for å velge 
riktig innstilling. 

MP 160, Multi-Power Strålerør for K 6 – K 7
2.643-238.0
Multi-Power Strålerør med fem stråletyper: 
såpeutlegger, viftestråle, rotojet, punktstråle 
og bred vanningsstråle. Bare vri for å velge 
riktig innstilling. 

Underspylingsrør
2.638-817.0
Ekstra langt vinklet strålerør (ca. 1 m) for 
rengjøring av f.eks takrenner og bilens 
understell. 

Teleskoplanse
2.642-347.0
Teleskoplanse (1.20 - 4 m) for enkel ren-
gjøring av vanskelig tilgjengelig områder. 
Med skulderstropp, bajonettkobling og  
integrert, ergonomisk justerbar pistol. 

FJ 10 C, Foam Jet Connect ’n’ Clean Ultra Foam 
2.643-143.0
Quick-change-system for kjemi. Du bytter 
enkelt mellom ulike kjemityper med et 
klikk. Sett med dyse og Ultra Foam. Til-
gjengelig med ulike typer rengjøringsmidler.  

H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist
2.643-585.0
Innovativ PremiumFlex høytrykksslange 
med anti-twistsystem. 10 m. Inkludert 
Quick Connect adapter.

SH 5, Sugeslange eco!ogic
2.643-100.0
Tilbehør til K4 - K7 for å suge opp vann fra 
basseng, sisterner, brønner, tønner og andre 
vannkilder. Til bruk ved høytrykksrengjøring. 
5 m lang, med filter. Uten phthalater og PVC 
og opp til 90% resirkulerbar.

PC 15, Rørrengjøringssett, 15 m 
2.637-767.0
Praktisk rørrengjøringssett som fjerner 
blokkeringer i rør, sluk og takrenner. Høyt 
trykk og dyse med 4 stråler bakover gjør at 
slangen presses framover av egen kraft.

Sandvaskesett 
2.638-792.0
Brukes sammen med sandvaskemiddel for 
fjerning av rust, maling og vanskelig, fast-
stittende skitt. 

Strålerør / lanser og slanger
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Sandvaskemiddel, 25 kg
6.280-105.0
Fint rengjøringsmiddel (granulat 0,2 - 0,8 
mm) for skånsom rengjøring av mur- og 
brostein, fliser, stål, tre og betong. Perfekt 
for fjerning av rust- og maling. 

Felgrens 3-i-1, 500 ml 
6.295-760.0
For effektiv, men skånsom fjerning av 
bremsestøv, vintertilskitning, veistøv o.l. fra 
alle typer stål- og lettmetallfelger. Farge- 
endring indikerer virketid. Enkel i bruk 
takket være effektiv gelkonsistens. 

Insektsfjerner 3-i-1, 500 ml
6.295-761.0
For skånsom fjerning av insekter fra lakk, 
radiatorgrill, utvendige speil, panaler og 
plastdeksler fra kjøretøy m.m.

Glassrengjøring 3-i-1, 500 ml 
6.295-762.0
For manuell rengjøring av glass- og speil-
flater, samt blanke, vannbestandige over-
flater. Fjerner fett og oljebestandig smuss.   
Gelkonsistens hindrer uønsket avrenning på 
vertikale flater.  

Motorsykkelrens 3-i-1, 500 ml
6.295-763.0
For manuell rengjøring av motorsykler. 
Skånsom og effektiv fjerning av bremse- 
støv, insekter, søle og olje. Gelkonsistens 
hindrer uønsket avrenning på vertikale 
flater. 

Universalvask, 1 L
6.295-753.0
Effektiv universalvask for bruk med Kärcher 
høytrykksvaskere. For fjerning av olje, fett 
og mineralflekker. Brukes på hagemøbler, 
bil, fasader og andre vannresistente over-

flater. 

Steinrens 3-i-1, 1 L
6.295-765.0
Effektiv steinrens med unik 3-i-1-formel for 
enestående rengjøringsresultat. Danner et 
vær- og vindbestandig lag. For effektiv 
rengjøring, behandling og beskyttelse i en 
og samme operasjon. Kan brukes på stein-
plattinger, -vegger og -fasader. 

Trerens 3-i1, 1 L 
6.295-757.0
Effektiv trerens med unik 3-i-1-formel for 
enestående rengjøringsresultat. Danner et  
UV-beskyttende lag. For effektiv rengjøring, 
behandling og beskyttelse i en og samme 
operasjon. Kan brukes på alle behandlede 
og ubehandlede treoverflater utendørs. 

Plastrens 3-i-1, 1 L
6.295-758.0
Effektiv plastrens med unik 3-i-1-formel for 
enestående rengjøringsresultat. Tar vare på 
farge og materialer. For effektiv rengjøring, 
behandling og beskyttelse i en og samme 
operasjon. Kan brukes på hagemøbler og 
andre overflater i plast. 

Glassrengjøringsmiddel 3-i-1, 1 L
6.295-474.0
Sparer tid og innsats: 3-i-1 glassrengjørings- 
middel sikrer varig rene vinduer uten 
striper og er særlig passende for store,  
vanskelig tilgjengelige vinduer (som vinter-
hager og glassfasader). Liten effekt på 
belagte glassflater.  

Bilshampo 3-i-1, 1 L
6.295-750.0
Effektiv Bilshampo med unik 3-i-1-formel 
for enestående rengjøringsresultat. Fjerner 
olje, fett og vintertilskitning. For effektiv 
rengjøring, behandling og beskyttelse i  
en og samme operasjon. For skånsom ren-
gjøring av alle typer kjøretøy.

Ultra Foam 3-i-1, 1 L
6.295-743.0
Skumleggingsmiddel for uanstrengt og 
enkel fjerning av olje og fett, så vel som 
vei- og vintertilskitning. Fosfatfri og skån-
som mot underlaget. 

Rengjøringsmidler



Ta kontakt med oss for mer informasjon:

Kärcher AS

Stanseveien 31 
0976 Oslo

Tlf +47 815 20 600 
Fax  +47 800 30 03

www.kaercher.com/no

karcher@karcher.no
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