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NUL KRAFTANSTRENGELSE. FULD STYRKE 
Vores nye EASY!Force-højtrykspistol





DU HAR  
STYRKEN!
Kun en enkelt ting kan komme mellem dig 
og din opgave: Vores EASY!Force-højtryks- 
pistol. Den giver dig kraften til at anvende 
højtryk uden anstrengelse. EASY!Force- 
pistolens revolutionerende koncept er 
baseret på højtryksstrålens tilbageslags-
kraft, og du behøver ikke længere anvende 
kræfter for at holde pistolen aktiveret. 
Udviklet til ubesværet, ergonomisk og 
stressfri brug. Prøv vores EASY!Force-pistol 
– du vil slet ikke have lyst til at lægge den 
fra dig.



. 

Et spørgsmål om ergonomi. At arbejde med en højtryks-
renser er fysisk krævende. Derfor er ergonomi vigtig. 
Når man uafbrudt skal holde en traditionel højtrykspistol 
aktiveret, bliver man hurtigt træt, får ondt i hænderne 
og en forkrampet arbejdsstilling. Længerevarende rengø-
ring er vanskelig uden hyppige pauser; alternativt må en 
anden operatør træde til. Det ændrer vores EASY!For-
ce-teknologi én gang for alle på. Kraftanstrengelse er 
ikke længere nødvendig. Aldrig har højtryksrensning 
været så let. 

Få en helt ny ergonomisk oplevelse, når du højtryks-
renser. Med den nye EASY!Force-højtrykspistol skal du 
ikke bruge kræfter til at holde pistolen aktiveret og kan 
rengøre nemt og mindre stressende.

ALDRIG FØR HAR 
DET VÆRET SÅ 
NEMT AT KON-
TROLLERE TRYK-
KET.



Sikkert arbejde gennem intuition. Sikkerheden ved den 
nye EASY!Force-pistol forebygger utilsigtet brug og giver 
derfor maksimal sikkerhed under brug – uden at gå på 
kompromis med brugervenligheden. Du skal kun aktivere 
pistolen en enkelt gang for at starte højtryksstrålen – 
intuitivt og nemt. EASY!Force-pistolen er åben, så længe 
den er aktiveret. Når du slipper udløseren, slukker den 
omgående. 

Keramisk ventil sikrer længere levetid. Når en højtryk-
spistol svigter, skyldes det primært, at ventilen er blevet 
beskadiget på grund af partikler. Med vores EASY!Force 
er det også slut med det. Ventilen består nemlig af en 
keramisk kugle, der er modstandsdygtig over for alle 
partikler, der kan medføre beskadigelser. Det betyder en 
levetid, der er fem gange så lang som hos pistoler med 
traditionel ventil.



Vi sikrer god ergonomi, så du kan føle 
dig tryg i enhver situation. Med vores 
EASY!Force-teknologi er du sikret opti-
male ergonomiske forhold og let betje-
ning i alle arbejdsstillinger. I visse situati-
oner – især når du arbejder over 
hovedhøjde eller i forskellige vinkler – 
kan du benytte et ekstra håndtag. 

BEKVEM UNDER 
ALLE FORHOLD



Få styr på dine opgaver.  
Et valgfrit håndtag til strålerøret til vores nye 
EASY!Force-teknologi gør arbejdet let, idet du 
kan tilpasse din arbejdsstilling, så den passer til 
den pågældende opgave. Ved regelmæssigt at 
ændre din arbejdsstilling kan du arbejde i læn-
gere perioder og mere afslappet. 

Det ekstra håndtag kan fastgøres på strålerøret. 
Håndtaget kan indstilles, så det passer perfekt 
til operatørens kropshøjde og til arbejdsvinklen. 
Det er hurtigt og bekvemt ved hjælp af en sim-

pel justeringsskrue. Håndtagets ergonomi-
ske design byder på to ekstra gribeflader, 
så det kan bruges af både venstre- eller 
højrehåndede. Takket være strålerør, der 
kan drejes 360° rundt - også under tryk, 
kan det ekstra håndtag let drejes, mens du 
arbejder med det, hvilket giver større flek-
sibilitet i arbejdet.



HURTIG OG NEM 
TILSLUTNING

Hurtigere klar – hurtigere færdig. Indtil nu har det været 
meget tidskrævende at gøre en højtryksrenser klar til 
brug. Den skulle tilsluttes eller frakobles forskellige inter-
faces. Det samme var tilfældet, når der skulle skiftes til-
behør. Men det hører fortiden til. Vores EASY!Lock-sy-
stem kombinerer kvikkoblingens og den almindelige 
skruetilslutnings fordele. Samtidig spares 80 % tid, som 
nu kan bruges på selve arbejdet. Eller på andre vigtige 
ting.

Med vore patenterede EASY!Lock-kviklås foregår tilslut-
ningen nemt og hurtigt. Hele fem gange hurtigere end 
almindelige skruetilslutninger. Vores EASY!Lock-kviklås 
er holdbar og robust. 



Fremskridt er nemt. Med vores innovative EASY!Lock-sy-
stem er vægten ikke noget problem. Det vejer nemlig 
ikke mere end traditionelle skruetilslutninger. En lille for-
bedring med stor virkning – dyselåsen på strålerøret. Det 
er nu anbragt radialt lige foran fikseringsgevindet, hvil-
ket gør låsen mere holdbar og fastlåst.

Enestående, hurtig, sikker og robust. Intet er mere sik-
kert, pålideligt og holdbart end en skruetilslutning. Intet 
er mere tidsbesparende end en kviklås. Men én ting er 
lige så god som kombinationen af de to, nemlig vores 
EASY!Lock. Den er lige så stærk som en traditionel  
skruetilslutning og lige så fleksibel som en kviklås. Bare 
drej den 360° for at tilslutte enhver form for tilbehør – 
fra højtryksrenser til dyser. Hurtigt og sikkert. Igen og 
igen. 



ALT ER  
KOMPATIBELT.



For at dække de forskellige interfaces – fra højtryksren-
ser til dyse samt fremad- og baglænskompatibilitet – kan 
du få hele otte forskellige adaptere. Det sikrer, at de eksi-
sterende maskiner og alt eksisterende tilbehør fortsat kan 

anvendes sammen med de nye maskiner og det nye tilbe-
hør takket være EASY!Lock-tilslutninger. Alle adaptere og 
deres anvendelsesområder er nævnt nedenfor.*

* Alle højtryksrensere med M 22 × 1.5 tilslutning kan for eksempel hurtigt  
konverteres til det nye EASY!Lock system ved hjælp af adapter nr. 2.

DET ER SÅDAN, PERFEKTE 
TILSLUTNINGER SER UD.
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Det mest solgte tilbehør finder du i tabel-
len nedenfor med angivelse af både det 
tidligere og det nye varenummer. 

DET MEST 
SOLGTE TIL-
BEHØR

 Pistoler og Servo Control

Produktbetegnelse Tidligere varenr. Nyt varenr.

EASY!Force Advanced – 4.118-005.0

Easy Press 4.775-466.0 –

Servo Control op til 750 l/t 4.775-526.0 4.118-007.0

Servo Control 750–1100 l/t 4.775-470.0 4.118-008.0

Servo Control fra 1100 l/t 4.775-471.0 4.118-009.0

Højtryksslanger

Produktbetegnelse Tidligere varenr. Nyt varenr.

Højtryksslange DN 6, 10 m, 250 bar 6.391-238.0 6.110-034.0

Højtryksslange  DN 6, 15 m, 250 bar 6.391-417.0 6.110-036.0

Højtryksslange  DN 8, 10 m, 315 bar 6.391-342.0 
6.390-025.0

6.110-031.0

Højtryksslange  DN 8, 15 m, 315 bar 6.390-185.0 6.110-033.0

Højtryksslange  DN 8, 20 m, 315 bar 6.390-171.0 6.110-032.0

Højtryksslange  DN 8, 10 m, 400 bar 6.388-083.0
6.391-351.0

6.110-038.0

Højtryksslange  DN 8, 20 m, 400 bar 6.390-208.0 6.110-028.0

Højtryksslange  DN 8, 20 m, 400 bar 6.390-027.0 6.110-027.0

Slangekobling 4.403-002.0 4.111-037.0

Lanser

Produktbetegnelse Tidligere varenr. Nyt varenr.

Lanse, drejeligt, 600 mm 4.760-664.0 4.112-007.0

Lanse, drejeligt, 840 mm 4.760-663.0 4.112-006.0

Lanse, drejeligt, 1,050 mm 4.760-660.0 4.112-000.0

Lanse, drejeligt, 1,550 mm 4.760-661.0 4.112-018.0

Lanse, drejeligt, 2,050 mm 4.760-662.0 4.112-021.0

Ekstra håndtag – 4.321-380.0

Gevindmuffe 4.402-002.0 4.111-038.0

Dyser

Produktbetegnelse Tidligere varenr. Nyt varenr.

Powerdyse  25050 2.883-399.0 2.113-023.0

Powerdyseforskruning 5.401-210.0 4.112-011.0

3-vejs dyse  034 4.767-147.0 4.117-029.0

Dirtblaster Performance 035 4.767-230.0 4.114-019.0

Dirtblaster Professional 050 4.763-253.0 4.114-027.0

Specialtilbehør

Produktbetegnelse Tidligere varenr. Nyt varenr.

Skumstrålerør  025 6.394-968.0 2.112-017.0

Skumstrålerør  042 6.394-969.0 2.112-018.0

FR 30 Me 2.640-355.0 2.111-013.0

FRV 30 2.642-999.0 2.111-010.0

EASY!Lock – M 22 × 1.5 Varenr.  4.111-029.0 
 
Adapter til tilslutning af højtryksslanger med EASY!Lock
og højtryksslanger med M 22 × 1.5 tilslutning.

EASY!Lock – M 18 × 1.5 Varenr. 4.111-035.0 
 
Adapter til tilslutning af strålerør med M 18 × 1.5 tilslutning og 
dyser med EASY!Lock.

EASY!Lock – M 18 × 1.5 Varenr. 4.111-036.0 
 
Adapter til tilslutning af strålerør med EASY!Lock og dyser med  
M 18 × 1.5 tilslutning.

EASY!Lock – AVS Varenr. 4.111-032.0 
 
Adapter til tilslutning af højtrykspistoler med AVS-drejeled  
og EASY!Force-højtrykspistol..

EASY!Lock – M 22 × 1.5 Varenr. 4.111-033.0 
 
Adapter til tilslutning af EASY!Force-højtrykspistol og strålerør 
med M 22 × 1.5 tilslutning.

EASY!Lock – M 22 × 1.5 Varenr. 4.111-034.0 
 
Adapter til tilslutning af højtryksslanger med M 22 × 1.5
tilslutning og EASY!Force-højtrykspistol / højtryksrensere med 
EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 × 1.5 Varenr. 4.111-030.0 
 
Adapter til tilslutning af højtryksrensere/højtrykspistoler med  
M 22 x 1.5 tilslutning og højtryksslanger med EASY!Lock.

EASY!Lock – M 22 × 1.5 Varenr. 4.111-031.0 
 
Adapter til tilslutning af højtrykspistoler med M 22 × 1.5 og 
strålerør eller Servo Control regulator med EASY!Lock.



Vort EASY!Lock-system er starten på bedre rengøring, 
ikke afslutningen på dine tilbehørsmuligheder. Med de 
specielt udviklede adaptere kan alle maskiner og alt til-
behør med metrisk gevind (M 22 x 1,5) anvendes sam-
men med EASY!Lock-tilslutningen. Og vi har gjort det let 
for dig at vælge den rigtige adapter med de passende 
tilslutninger. Alle adaptere har en tofarvet hætte med 
påtrykt nummer. Den antracitgrå tilslutning er den nye 
EASY!Lock-tilslutning; den sorte er beregnet til alminde-
lig metrisk gevind.

EASY!Lock-tilslutning 
Firedobbelt, trapezfor-
met gevind med konisk 
lås

Påtrykt nummer  
Hver adapter har sit eget 
nummer. Tydelig og slet 
ikke til at tage fejl af.

Antracitgrå = EASY!Lock  
Farvekoder til 
EASY!Lock-tilslutning

Sort = gevind M 22 × 1.5 
Farvekoder til traditionelle tilslut-
ninger med gevind

Gevind M 22 × 1.5  
Metrisk gevind til tilbe-
hør uden EASY!Lock

ALT ER LET.



For yderligere information 
kontakt os venligst.

Danmark

Kärcher A/S 
Slotsherrensvej 411 C 
2610 Rødovre 
 
Tel. +45 70 20 66 67 
  
info@karcher.dk 
www.karcher.dk
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