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Våtrengöring i produktionsområdet

Rengöringsutmaning: lim, fetter, färger, 
tuggummi, beläggningar, produktionsrester, 
fasta ämnen.

Ytor som ska rengöras: produktionshallar, 
golv, väggar, alla typer av ytor.

Rengöringslösning: kallt och varmt vatten 
högtryckstvättar, skurmaskiner, 
ultrahögtryckstvätt.

Tillbehör: ex. dammsugarmunstycken, olika 
högtrycksmunstycken och spolhandtag, samt 
ytrengörare.

Rengöringsmedel: högtryckstvätt: 
PressurePro Active Cleaner, alkalisk RM 81, 
PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra 
RM 31; Golv: FloorPro Industrial Cleaner RM 
69, Intensiv Deep Cleaner RM 750.

Rengöring av infrastruktur 

Rengöringsutmaning: infrastruktur måste 
underhållas så att ingen smuts hamnar i 
produktionen. Genom att rengöra de yttre 
ytorna minskas rengöringsbehovet i det 
invändiga området, vilket också sparar 
kostnader.

Ytor som ska rengöras: alla ytor utanför, 
lagerutrymmen, entréer, lastzoner, stigar, 
vägar och parkeringsplatser, grönområden.

Rengöringsmedel: lövblåsare, kedjesågar, 
kommunala redskapsbärare, industriella 
sopmaskiner, dammsugare, skurmaskiner, 
högtryckstvättar för kallt och varmt vatten.

Tillbehör: spolsystem, bevattningssystem, 
snöplogar, gräsklippare, sidoborstar, 
ogräsborttagare.

LÖSNINGAR FÖR INDUSTRIN

Industrin producerar en mängd olika basämnen och slutprodukter. Olika 
råvaror och system används för detta ändamål. En avgörande faktor för 
smidiga och pålitliga processer är professionell och effektiv rengöring inom 
alla områden. Vi erbjuder dig pålitliga och effektiva rengöringslösningar 
som sparar både tid och pengar. Från standardmaskinen till den skräddar-
sydda helhetslösningen. Och från rådgivning och planering till driftsättning 
och service. 

Ytor i produktionsområdet

Rengöringsutmaning: flytande, fast, vid-
häftande smuts som måste avlägsnas. 
Beläggningar som måste avlägsnas. Damm 
som byggs upp under produktionen.

Ytor som ska rengöras: produktionshallar, 
produktionsutrustning, golv m.m.

Rengöringslösning: olika våta och torra 
dammsugare, olika industridammsugare för 
oljor, vätskor, produktionsavfall och rester, 
damm, även som Z22 och med M-filter, även 
valfritt H-filter, sopmaskiner, torrisblästring.

Tankar, silos och containers

Rengöringsutmaning: rengöring av tankar 
och behållare vid produktbyte eller regel-
bunden rengöring. Produktrester i och på 
containrar, tankar, silos och reaktorer.

Ytor som ska rengöras: tankar och silos.  
Alla typer av containrar och lagringstankar  
i produktionen.

Rengöringslösning: invändigt tankren-
göringssystem med tork för snabbare 
produktionsstart, stationära högtrycks-
rengöringssystem.

Tillbehör: olika högtrycksmunstycken, 
borstar och teleskoprör.

Rengöringsmedel: ex. TankPro Cleaner, sur 
RM 870, TankPro Cleaner, alkalisk RM 875, 
TankPro Cleaner, Polymer RM 880, TankPro 
Latex Remover RM 885.

Rengöring av värmeväxlare

Rengöringsutmaning: borttagning av tunga 
beläggningar och smuts för en högre 
effektivitet och förlängd livslängd för 
värmeväxlaren.

Ytor som ska rengöras: rengöring av 
värmeväxlare på plats eller vid tvättställe.

Rengöringslösning: ultrahögtryckstvätt.

Tillbehör: olika spolhandtag och 
munstycken, samt spolrör.

LÖSNINGAR  
FÖR EN TUFF 
INDUSTRI 

KÄRCHER KNOW HOW Vi ger svar på 
professionella rengöringsfrågor och 
tipsar om lämplig rengöringsutrustning. 
Läs mer på karcher.se



 ■ Upp till fyra gånger längre batteritid  
med enastående prestanda.

 ■ Korta laddningar och mellanliggande  
laddning kan utföras när som helst utan  
att skada batteriet.

 ■ Fem års tillverkargaranti.

Litiumjonbatterier i våra 
Classic-modeller

Skurmaskin 
Ytkapacitet 2040 m²/h
BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-069.0

En prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen 
kombiskurmaskiner. Lätt att använda via EASY-
manöverpanelen. Utrustad med långlivade Li-Ion 
batterier.

   ■ Långlivade lithium-ion batterier
   ■ Kompakt och robust design
   ■ Stor tankvolym med kompakta dimensioner

Skurmaskin 
Ytkapacitet 3550 m²/h
BD 70/75 W Classic Bp Pack - 1.127-066.0

Mångsidig skurmaskin som är extremt enkel att 
använda. Kommer med 115Ah AGM batteri och 
möjlighet till Kärcher Fleet uppkoppling. Utrustad 
med långlivade Li-Ion batterier. 

   ■ Långlivade lithium-ion batterier
   ■ Extremt robusta och tåliga komponenter
   ■ Mycket enkelt och intuitivt driftkoncept
   ■ Med pålitlig och vältestad skurhuvudsteknik

Skurmaskin 
Ytkapacitet 1720 m²/h
BD 43/25 C Classic Bp Pack - 1.515-409.0

En perfekt basmaskin med en arbetsbredd och 
tankvolym som gör den optimal till de flesta 
mindre städobjekt. Enkel att hantera, underhålla 
samt äga. Utrustad med långlivade Li-Ion batterier. 

   ■ Långlivade lithium-ion batterier
   ■ Enkel användning med EASY-manöverpanel
   ■ Effektiv planskursteknik
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Upp till fyra gånger batteriets livslängd: en 
livslängd på upp till 3 800 (70% urladdningsdjup 
DOD) cykler, blysyra endast 500 till 900 vid 70% 
urladdningsdjup, färre utbytesprocedurer, färre 
urladdningsprocedurer, lägre TCO.

Optimerad produktivitet: Tack vare (tillval) effek-
tiv snabbladdning reduceras tomgångstiderna till 
ett minimum, utmärkt rengöringsflexibilitet, maski-
nen är alltid redo att användas.

Förenklad hantering: ingen omständig utbildning 
eller hantering av laddningen krävs, ingen utgas-
ning under laddning, underhållsfri.

FÖRDELAR  
MED LI-ION 
Ökad produktivitet med färre driftstopp och 
batteribyten samt lägre total ägandekostnad. 
Hållbart och effektivt! Kärchers nya li-ion-
batterier för utvalda skurmaskiner tar din 
produktivitet till en ny nivå och minskar dina 
driftskostnader.
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Sju års maskinlivslängd

Kostnader

På grund av den specifika cellkemin och det ökande inre motståndet
av batteriet minskar inte batteriets körtid linjärt under användning.

Blybatteri byte: ökande kostnader och oväntade driftstopp.
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Order no. Description

Böj Adv, elektriskt 
ledande

2.889-168.0
Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig 
för höga koncentrationer av fint damm.

  (Böj std. ingår)

Anslutningsmuff för 
elverktyg

2.889-151.0
Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. 
Passar alla förekommande elverktyg.



Golvmunstycke Adv 2.889-152.0
360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. 
Inklusive borstlister och sugramper.

  (Golvmunstycke std. ingår)

Fleecefilterpåse x 5 2.889-217.0 Fleecefilterpåse, rivhållfast, Certifierad för dammklass L   (1 påse ingår)

Borrdammsmunstycke 2.679-000.0 Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. 

PES-patronfilter 2.889-219.0
Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. 
Certifierad för dammklass L.



 Ingår i standardutrustningen.   Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på karcher.se

Tillbehör till din grovdammsugare

GROVDAMMSUGARE

FLEECEFILTERPÅSEANSLUTNINGSMUFF 
FÖR ELVERKTYG

GOLVMUNSTYCKE ADV.BÖJ ADV. BORRDAMMS- 
MUNSTYCKE

LITET  
KRAFTPAKET 
FÖR HANT- 
VERKAREN

Rek. ord. pris 2 547:- 

1 999:- 
Rek. kampanjpris

Grovdammsugare 
Med uttag för elverktyg
NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sug- 
effekt och semi-automatisk filterrengöring.  
En kompakt och lätt byggdammsugare som  
är perfekt för t.ex. hantverkare.

   ■ Luftmängd 71 l/s
   ■ Vakuum 255 bar
   ■ Max. effekt 1350 W
   ■ Effektiv semi-automatisk filterrengöring
   ■ Uttag för automatisk start för elverktyg
   ■ Fuktbeständigt PES-patronfilter



Värme är en viktig faktor för rengöring. Värmen accele-
rerar den kemiska processen; varje ökning vid en tempe-
ratur på 10°C fördubblar reaktionshastigheten. En tem-
peraturökning på 20 °C ger därför en fyrfaldig ökning av 
reaktionshastigheten. Oljor, fetter eller sot löses upp på 
grund av värmepåverkan och kan då lättare avlägsnas. 
Emulsionen av oljor och fetter i vatten accelereras. Slutli-
gen torkar en uppvärmd yta snabbare. I praktiken inne-
bär det att högre vattentemperaturer kan minska ren-

göringstiden med upp till 35 procent – med betydligt 
bättre resultat. Genom att minska vattenvolymen kan en 
ångtemperatur på max. 155 °C uppnås. Tack vare kombi-
nationen av ånga och tryck kan även den mest envisa 
smutsen tas bort. Detta garanterar en hög rengöringspres-
tanda även när inga kemiska tillsatser används. Ångsteget 
är extremt väl lämpat för att ta bort bituminösa belägg-
ningar, färg i allmänhet, sotavlagringar, lavar och alger.

HETVATTEN  
ÄR DEN STORA 
SKILLNADEN

0C ⁄ 0F

min

Bättre rengöringsresultat
Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och 
fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas.
Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner 
och fetter i livsmedelsindustrin.

Spara tid
Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge tidsbesparing 
på upp till 35%. Det innebär att ett stort antal rengörings-
uppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.
 

Mindre kemikalier
Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt vatten. 
Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget rengörings-
medel alls. 

Förbättrad hygien 
Kombinationen av högt tryck och varmt vatten upp till 85°C 
kan minska antalet bakterier avsevärt. Det är möjligt vid 
ångstadiet att eliminera upp till 99% av t.ex. bakterier.

Snabbare torktid 
Ytor som rengörs med varmvatten torkarsnabbare tack vare 
värmen och blir redo för efterföljande behandling eller 
användning.
 

Skyddar ytor
Genom att använda varmt vatten kan du tvätta med ett lägre 
tryck jämfört mot en kallvattentvätt. Det lägre trycket gör 
rengöringen mer skonsamt mot ytorna som rengörs.

HETVATTENTVÄTT

Rek. ord. pris 57 028:- 

44 999:- 
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

Hetvattentvätt 
Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!
HDS 10/20 -4M - 1.071-900.0

Vår kraftfullaste tvätt i mellanklassen. Unikt ECO-lä-
ge som sparar förbrukningskostnader och skonar 
miljön. Trecylindrig axialpump med rostfria kolvar/ 
keramiska hylsor. 4-polig elektrisk motor. Fästpunk-
ter för hantering med gaffeltruck. Maskinen är 
utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

   ■ 3-fas / 400 V / 50 Hz
   ■ Vattenkapacitet 500–1000 l/tim.
   ■ Arbetstryck 30–200 bar
   ■ 10 m högtryckslang
   ■ Max. 155 °C



HÖGTRYCKSTVÄTT

PÅLITLIG,
KRAFTFULL,
KOMPAKT 
OCH MOBIL

Varmt eller kallt?
Högtryckstvättar utan uppvärmning, 
även kallade kallvattentvättar är 
idealisk för att ta bort ickevid- 
häftande smuts och stora mängder 
smuts som damm, mossa och jord. 
För kallvattentvättar är trycket 
avgörande. Effektivitet är i huvud-
sak en optimal matchning mellan 
effekt och uppgiften som ska utföras. 
Kärchers kallvattentvättar finns till-
gängliga i olika prestandaklasser och 
modeller och kan därför erbjuda rätt 
maskin för praktiskt taget varje oper-
atör och syfte. Fördelarna med HD är: 

 ■ Lägre inköpskostnader
 ■ Inga energikostnader för varmvatten-

produktion
 ■ Färre komponenter
 ■ Mer kompakt design
 ■ Billigare underhåll och reparation

Högtryckstvätt 
Bättre energieffektivitet och rengöringsprestanda
HD 7/17 M Plus - 1.151-932.0

Högtryckstvätt med trefasmotor som kombinerar lång livstid, 
enkel service, maximal flexibilitet och bekvämt arbete i en 
högeffektiv högtryckstvätt som är konstruerad för stående och 
liggande användning. Tack vare den nya pumpkonstruktionen 
ökas även energieffektivitet och rengöringsprestanda med runt 
20 procent.

   ■ Vattenkapacitet 700 l/tim.
   ■ Arbetstryck 170 bar
   ■ 10 m högtryckslang premiumkvalitet
   ■ Smart förvaring av tillbehör
   ■ Enkel service
   ■ Utmärkt mobilitet
   ■ Kolvar i härdat rostfritt stål

Rek. ord. pris 13 674:- 

10 900:- 
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ÄNNU MER  
RENGÖRING:  
KÄRCHER  
ORIGINAL  
TILLBEHÖR

Avhärdare för hetvattentvätt  
RM 110 förhindrar kalkavlag-
ringar upp till 150°C i 
värmeslingor. Med kontinuerlig 
användning av RM 110 säker-
ställer du en problemfri drift.
 
6.295-331.0 (1 L)

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel 
utökar användningsområdet för högtryckstvätten – 
från rengöring och underhåll av entreprenad-
maskiner och arbetsförberedelser till restaurering av 
fasader och golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör 
för att kunna möta dina höga krav vid varje given 
tidpunkt. Resultatet är innovativa produkter som 
hjälper dig optimalt i dina dagliga städuppgifter.

1 2 4 5 6 7 83

1 2 3 4 5 6 7 8 Skumpåläggare DUO Advanced
DUO Advanced 1 skumlans har 
en två liters behållare för 
rengöringsmedel och direktväx-
ling till högtrycksrengöring. Välj 
skumläggare efter vilket flöde 
din tvätt har.

4.112-067.0  (400-600 l/tim)
4.112-068.0  (700-800 l/tim)
4.112-069.0  (900-2500 l/tim)

LED arbetsbelysning 
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för 
direkt montering på spolröret 
till EASY!Force högtrycksspol-
handtaget. Bättre sikt i ogynn-
samma ljusförhållanden i upp 
till 5 arbetstimmar. 

2.680-002.0

Effektiv ytrengöring 
Ytrengörare FRV 30 ME suger 
automatiskt upp smutsvattnet 
för effektiv ocg grundlig 
rengöring. Max. 250 bar, 1000 
l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang.
Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0

Rörrensningsslang EASY!Force
Innehåller rörrengöringsslang 
som är tryckbeständig upp till 
250 bar. (20 m) och rotojetmun-
stycke 800–1000 L. Obs! Mun-
stycket anpassas till maskinens 
storlek.

6.110-008.0  Rörrensslang 20m
5.763-015.0  Munstycke (1-fas)  
5.763-016.0  Munstycke (3-fas)

Tillbehör för fasad, solpanel, 
fönster och golvrengöring
Den nya systemlösningen för 
fasad-, glas-, solcellssystem och 
golvrengöring. Vår nya system-
lösning omfattar borstar, tele-
skoprör, tillbehör och adaptrar 
möjliggör nu flexibel använd-
ning av olika rengöringstyper 
för olika rengöringsuppgifter. 
Oavsett om det är med lågt, 
medelhögt eller hög tryck eller 
för dammsugning: rengöringen 
av fasader, glasytor, solpaneler 
och golv har aldrig varit mer 
flexibel, bekväm och grundlig 
på ställen som är svåra att 
komma åt. Lär mer på 
karcher.se/fasadrengoring

EASY!Force spolhandtag
Spolhandtag med det revolu-
tionerande konceptet EASY!-
Force möjliggör arbete utan 
ansträngning. Högtrycksstrålens 
rekylkraft används för att min-
ska kraften som användaren 
brukar för att hålla emot till noll. 
Uppdatera din högtryckstvätt 
på karcher.se/easyforce

Mer rengöringskraft! 
Med roterande punktstråle för 
bättre rengöringskraft. Kerami-
skt munstycke och lager för 
lång livslängd. EASY!Lock 
anslutning.
 
4.114-040.0  (035)   
4.114-041.0  (040)
4.114-027.0  (050)   
4.114-030.0  (070)



Grovdammsugare NT 30/1 Ap NT 30/1 Tact
 ■ Semi-automatisk filterrengöring
 ■ Planfilter med filterhölje

 ■ Planfilter (PES)
 ■ Länkhjul i metall
 ■ Tact automatiskt filterrengöringssystem

Behållarkapacitet l 30 30

Kabellängd m 7,5 7,5

Nominell standardbredd ID 35 ID 35

Elkabel m 5 7,5

Beställningsnummer 1.148-221.0 1.148-201.0

Utrustning
Sugslang m 2,5 / med böj 2,5 / med böj

Rör Del(ar)×m 2 × 0,55 / Metall 2 × 0,55 / 35 / Rostfritt stål

Filterpåse Del(ar) 1 / Fleece 1 / Fleece

Våt/torr-golvmunstycke mm 300 360

Fogmunstycke

  Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se

Rek. ord. pris 4 601:- 
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LÅT INTE 
LUNGORNA  
ERSÄTTA  
FILTRET!
Våra filter är färgkodade för att tydligt visa deras 
användningsområde. Brunt betyder trä- och fiber-
damm. Rött indikerar HEPA. Svart betecknar de 
tuffaste applikationerna. Blått betyder att de kan 
användas var som helst. Och grönt indikerar torrt 
damm och hög kostnadseffektivitet. Läs mer om 
hur du skyddar dig och dina kollegor från skadligt 
damm på karcher.se.

GROVDAMMSUGARE

VÅTT & TORRT

PLANFILTER 
Nano Dammklass: M + L 
6.907-662.0

Fördelar
   ■ Beständigt mot fukt och röta.
   ■ Ännu mer kostnadseffektivt tack  

     vare längre livslängd hos filtret.
   ■ Idealiskt för frekvent växling mellan  

     våt- och torrsugning.

Fördelar
   ■ Stor sugförmåga vid dammsugning  

     av fint damm.
   ■ Hög filtreringsgrad.
   ■ Filtret måste torkas efter uppsugning   

     av vätska.

TORRT

PLANFILTER   
Papper Dammklass: M + L 
6.904-367.0

Fördelar
   ■ Beständigt mot fukt och röta
   ■ Ännu mer kostnadseffektivt tack  

     vare längre livslängd hos filtret
   ■ Garanterat hög sugförmåga  

     (ingen igensättning).

ULTIMAT

PLANFILTER 
Teflon Dammklass: M + L 
6.907-455.0

Fördelar
   ■ Möjliggör uppsugning av fiberdamm  

     utan filterpåse
   ■ Garanterat hög sugförmåga  

     (ingen igensättning)
   ■ Beständigt mot fukt och röta

TRÄ

PATRONFILTER
Teflon Dammklass: M + L 
2.414-000.0

  TRÄ Patronfilter som passar i alla enmo-
toriga Tact-dammsugare från Kärcher. De 
åtta patronerna med PTFE-beläggning tar 
effektivt hand om trä- och fiberdamm av 
alla slag. Certifierat för dammklasserna M 
och L. Garanterad filtreringsgrad för klass 
M 99.9%.
 

  HEPA Det första rengöringsbara H-filtret 
för våt- och torrsugare. Enstegsfilter som 
endast finns hos Kärcher. Certifierat för 
dammklass H. Garanterad filtreringsgrad för 
klass H 99.995%.

  ULTIMAT Den bästa filterlösningen för 
användningsområden som ger upphov till 
mycket damm, t.ex. slipning av betong eller 
arbete med pigment: vårt PTFE-filter. Kan 
användas i alla nya NT Tact-modeller. Certi-
fierat för dammklasserna M och L. Garant-
erad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

  VÅTT & TORRT NT Tact-dammsugare har 
dessa PES-filter som standard. De erbjuder 
utmärkta resultat vid både våt- och torr-
sugning. Certifierat för dammklasserna M 
och L. Garanterad filtreringsgrad för klass 
M 99.9%. 

  DRY Dessa pappersfilter är ett utmärkt 
val för torrsugning. Kan användas i alla nya 
NT Tact-dammsugare. Certifierat för dam-
mklasserna M och L. Garanterad filtrerings-
grad för klass M 99.9%.

HEPA

PLANFILTER 
Glasfiber/PTFE Dammklass: H 
6.907-671.0

Fördelar
   ■ Lämpligt för uppsugning av farligt och  

     explosivt damm.
   ■ Det nya PTFE H-filtret är det första  

     rengöringsbara H-filtret på marknaden.  
     Filtret kan därigenom användas för  
     dammsugning av stora mängder fint  
     damm utan filterpåse.

   ■ En säkerhetsfiltersats eller engångs- 
     påse för dammsugning av farligt damm.

Skanna och läs mer



 

Generatorer PGG 6/1 PGG 8/3

 ■ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
 ■ Vikbart körhandtag och punkteringssäkra däck
 ■ Robust skyddsram

 ■ Säker tillförsel av trefasström (400 V)
 ■ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
 ■ Robust skyddsram

Nätspänning (antal faser) Ph/V 230 (1) 3 / 400

Nominella prestanda kW 5 2

Drifttid vid 50 % effekt h 10 7

Drifttid vid 100 % effekt h 6,5 5,5

Motoreffekt kW/hk 8,5 / 11,6 9 / 12,2

Tankvolym l 25 25

Bränsleförbrukning l/h 3,8 4,5

Beställningsnummer 1.042-208.0 1.042-209.0

Utrustning
Driftlägesdisplay

Säkerhetsklass IP 23

Skydd för överbelastning och låg oljenivå

Bränslemätare

Automatisk spänningsreglering (AVR)

Enfasuttag typ F (Schuko)

Trefasuttag CEE (16 A)

  Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se.

Rek. ord. pris 12 100:- 

10 990:- 
Rek. kampanjpris

Rek. ord. pris 15 042:- 

12 999:- 
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

   ■ Pålitliga, synkrona generatorer   
     med bensinmotorer i enlighet med  
     EU STAGE V och elektrostart.

   ■ Kontinuerlig effekt mellan 2,8 och  
     7 kW - en- eller trefas beroende  
     på maskinversion.

   ■ DC-utgång (12 V).
   ■ Display som visar driftsstatus.
   ■ Stora bränsletankar under driftstid  

     från 5,5 till 12 timmar.

   ■ AVR-teknik håller spänningen  
     konstant.

   ■ Punkteringssäkra däck och ett  
     vikbart körhandtag gör den lätt  
     att transportera och förvara.

   ■ Överbelastningsskydd och  
     oljenivåkontroll.

   ■ Mångsidig användning, t.ex. för  
     att använda elverktyg och el- 
     drivna högtryckstvättar.

MAXIMAL
FRIHET!
Generatorer för oberoende kraftförsörjning och 
drift, exempelvis på byggarbetsplatsen, inom 
industrin eller jord- och skogsbruket. Kärchers 
bensindrivna generatorer är det givna första-
handsvalet för proffsen som behöver oberoende 
tillgång till el, var- och när som helst. Maximal 
frihet, helt enkelt.

Lätt att använda

Lågt underhållsbehov

Driftsäker

För mångsidig användning, t.ex. att pumpa vatten ur ex. gräv-
hål och källare. Här ovan med Kärchers vattenpump WWP 45 
med en kapacitet på 750 l/min.



SOPSUGMASKIN

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR: 

 ■ Sopbehållare med transportgrepp – enkel att avlägsna och tömma.  
Korta tömningstider.

 ■ Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion - 1,8 m² filteryta för 
långa arbetsintervall. Mekanisk filterskakfunktion med ergonomiskt handtag.

 ■ EASY Operation - Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.

 ■ Byte av borstvalsen utan verktyg.

 ■ Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.

Skanna och läs mer

SOPA DAMM-
FRITT INNE 
ELLER UTE
Sopsugmaskin 
Batteridriven och självgående.
KM 75/40 W Bp Pack - 1.049-207.0

För effektiv och ekonomisk sopning från 600 kvm. och uppåt. Damm som 
uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack 
vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via 
ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till 
ytan. Behändig mobil sopbehållare. Levereras med batteri och laddare.

   ■ Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
   ■ Sopbehållare med transportgrepp
   ■ EASY Operation - koncept
   ■ Byte av borstvalsen utan verktyg

Rek. ord. pris 56 175:- 

51 999:- 
Rek. kampanjpris



Slang PVC DN40 5 m 9.989-614.0 DN 40 Lättviktig och flexibel design. Lämplig för damm, lätta fasta ämnen och klumpiga material. 
Temperaturbeständig upp till max 85 °C.Slang PVC DN50 5 m 9.989-616.0 DN 50

Sugrör 850 mm 9.977-525.0 DN 40
Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.

Sugrör 850 mm 9.977-531.0 DN 50

Reducer DN70–DN50 9.977-772.0 DN 70

Reducer DN70–DN40 9.989-690.0 DN 70

Reducer DN50–DN40 9.981-231.0 DN 50

Standardmunstycke PVC 9.989-674.0 DN 40
Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard.

Standardmunstycke PVC 9.989-673.0 DN 50

Golvmunstycke 9.989-683.0
Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt icke-ledande.

Golvmunstycke 9.989-664.0

Tillbehör  Art.nr.                     Diameter

SLANG PVC STANDARDMUNSTYCKE 
PVC

SUGRÖR REDUCER GOLVMUNSTYCKE

industriell sugare 
För vätskor och/eller svarvspån
IVR-L 40/12-1 - 9.986-054.0

IVR-L 40/12-1 är den minsta modellen i vårt 
industriella IVR-L sortiment. Den är perfekt 
för uppsugning av vätskor och/eller svarv-
spån i exempelvis metallbearbetning.

   ■ Kompakt konstruktion som tar upp  
      väldigt lite golvyta

   ■ Avläsbar fyllnadsnivå
   ■ Flottör för överfyllnadsskydd
   ■ Otroligt smidig att förflytta
   ■ Högkvalitativt material

EXPERTEN PÅ 
INDUSTRIELLA 
LÖSNINGAR
Kärchers industridammsugare innebär en lösning 
för varje problem inom industridammsugning: 
För flexibel och mobil eller stationär användning. 
Vi är en partner vid din sida för varje utmaning 
inom industriell dammsugning. Kontakta oss på 
ivac@karcher.se

 INDUSTRIELL SUGARE - UPPSUGNING AV VÄTSKOR OCH SVARVSPÅN

Rek. ord. pris 26 622:- 

24 900:- 
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer



FlexoMate Swift
Swift är grundversionen av FlexoMate. Denna 
städvagn är perfekt för fastigheter med cirka 
35 kontor och är särskilt effektiv i små ut-
rymmen.

FlexoMate Expert
Tillräckligt med utrymme för de viktigaste 
rengöringsprodukterna och lite till: välj 
FlexoMate Expert för fastigheter med cirka 
10 hygienutrymmen och 10–15 kontor.

FlexoMate Expert Pro
Perfekt för fastigheter med 15–20 hygienu-
trymmen, 2–3 pentryn och cirka 15–20 kon-
tor: du kan utrusta Flexomate ExpertPro med 
allt du behöver för krävande uppgifter.

Läs mer på karcher.se/flexomate

Skanna och läs mer

TILLVERKAD  
FÖR  
ANPASSNING 
Ofta är det inte själva jobbet som ställer till med 
problem, utan utrustningen. För att säkerställa att 
din rengöringsutrustning inte utgör ett hinder för 
dig har vi tagit fram tre modeller som hjälper dig 
att lyckas med de mest varierande rengöringsupp- 
gifterna. Vilken modell passar dig bäst?



JOBBA 
INTE 
SJÄLV 
Rengöringsroboten KIRA B 50 från Kärcher är ett användbart 
tillskott till ditt rengöringsteam. Intelligent och, om så önskas,
helt autonomt, rengör den effektivt medelstora och stora 
områden i stil med en klassisk kombiskurmaskin. Som ett
resultat behöver lokalvårdare inte längre utföra tidskrävande 
golvrengöringsuppgifter och kan istället fokusera på mer 
komplext arbete. karcher.se/kira

Skanna och läs mer



FÅR VI GÖRA 
ETT BESÖK?
Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av 
att maskiner och verktyg ska fungera som det 
är tänkt när det är dags att använda dom. 
Kostnader för reparationer och stillestånd 
drar lätt iväg som ett resultat av bristande 
underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers 
servicetekniker till att dina maskiner levererar 
optimalt och minimerar stilleståndskostnader 
genom förebyggande underhåll. Ett kontroll-
avtal ger dig också rabatt på både reservdelar 
och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal pä nästa sida

 original spare parts



Kostnadsbesparingar Som servicekund 
får du rabatt på både reservdelar och till-
behör. Driftslängd och funktion optimeras. 
Säkerheten upprätthålls och onödiga re-
parationer och stillestånd undviks.

Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns 
alltid till hands och svarar på dina frå-
gor. Vår effektiva lagerhantering levere-
rar dina beställda delar oftast inom 48 
timmar.

Specialister utför säkerhetskontroller 
Utbildade Kärcherspecialister utför säker- 
hetskontroller, besiktningar och underhåll. 
Det innebär att du fortsatt kan lita på den 
höga Kärcherkvalitén som du är van vid.

SERVICE OCH  
SUPPORT  
FÖR PROFFS

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker 
från Kärcher kommer ut på plats och gör en 
säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner 
och inställningar på din maskin. Därefter får 
du förslag på eventuella åtgärder för att säker- 
ställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din 
maskin. Antal besök per år görs enligt behov. 

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla 
professionella maskiner. Varje kontrollbesök 
debiteras med 1495:-

Kontakta oss för mer information eller scanna 
QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan 
till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan 
även skräddarsy avtalspaket som passar för 
just dina behov.

mail: service@karcher.se · tel: 0770 456 123


