
Grovdammsugare för vått & torrt
MV 4

Kraftfull och energisnål: MV 4 grovdammsugare är idealisk vid rengöring i bilen, garaget, källaren,
hobbyrummet och snickarboden. MV 4 är utrustad med en slagtålig plastbehållare på 20 liter och en ny
patenterad filterrengöringsteknik.

Ingår i standardutrustningen:
• Sugslang 2.2 m 35 mm
• Sugrör 2 st 0.5 m 35 mm
• Våt/torr-golvmunstycke Clips

with 2 rubber and 2 brush
inserts

• Fogmunstycke
• Filterpåse i fleece 1 st
• Stötlist
• Parkeringsposition
• På/av vred
• Tillbehörsförvaring på maskinen
• Fack för verktyg

Best. nr.: 1.348-111.0

Tekniska data
Sugeffekt motsvarande* (W) 1600

Energiförbrukning (W) 1000

Kabellängd (m) 5

Nominell tillbehörsstorlek (mm) 35

Behållarvolym/material l 20

Nätspänning (V) 220-240

Vikt (kg) 7

Mått (l x b x h) (mm) 385x365x530



Detaljer

Beskrivning
Energieffektivitet möter hög sugkraft: MV 4 är en grovdammsugare för vått och torrt med en
strömförbrukning på endast 1000 W, men en sugeffekt på 1600 W*. Dammsugare har ett modernt
utseende, en robust och slagtålig plastbehållare på 20 liter och ett planfilter i kassett som gör det lätt och
enkelt att byta filter; bara dra ut kassetten och ta bort filtret - klart! Inget filterbyte behöver göras mellan
torr- och våtsugning. Med den nyutvecklade sugslangen och det innovativa golvmunstycket medföljer 2
gummi- och 2 borstlister som suger upp alla olika typer av smuts. Tack vare det avtagbara handtaget kan
tillbehör fästas direkt på sugslangen. Andra utrustningsdetaljer är till exempel det ergonomiska
bärhandtag och den praktiska kabel- och tillbehörsförvaringen.
* Jämfört med Kärchers grovdammsugare 2013 (uppmätt vid golvmunstycke)

Användningsområde
• Garage
• Verkstad
• Hobbyrum
• Källare
• Entre eller hall
• Bilvårdsset, invändigt
• Små mängder av vatten
•

* Jämfört med Kärchers grovdammsugare 2013



Passande tillbehör

Filter

Best. nr. 2.863-005.0

Best. nr. 2.863-006.0

Munstycken
Extra långt fogmunstycke (350 mm)
Fogmunstycke: idealisk vid rengöring av svåråtkomliga områden, t ex mellan
bilsäten, dörrfack, etc.
Best. nr. 2.863-144.0

Bilmunstycke
Bilvårdsmunstycke, för snabb rengöring av bilsäten och stora mattbelagda ytor
som bagage- och fotutrymmen.
Best. nr. 2.863-145.0

Sugborste med mjuk borst
För skonsam rengöring av ömtåliga ytor, exempelvis instrumentbrädan i bilen.
Best. nr. 2.863-147.0

Best. nr. 2.863-000.0



Munstycken
Sugborste med hård borst
Sugborste, för grundlig rengöring av mattor och bilklädsel. Torkad smuts tas
enkelt bort.
Best. nr. 2.863-146.0

Turbo möbelmunstycke
Best. nr. 2.903-001.0

Övriga tillbehör
Grovavskiljare/askfilter
Med tvättbart finfilter. Passar alla dammsugare. Rekommenderas där aska (t.ex.
från öppna spisen, pelletsbrännaren eller grillen) och grovsmuts behöver
avlägsnas. 20 l behållare, 1 m flexibel metallsugslang. TÜV-godkänd.
Best. nr. 2.863-161.0

Fogmunstycke i metall
Extra långt (360 mm), robust fogmunstycke i metall för effektiv uppsugning av
aska från svåråtkomliga ställen som t.ex. öppna spisen, bastuaggregatet och
grillen.
Best. nr. 2.640-951.0

Best. nr. 2.863-001.0

Förlängningssugrör, 35 mm
För rengöring av svåråtkomlig ställen, exempelvis tak.
Best. nr. 2.863-148.0



Tillbehörssats
Bilvårdsset, invändigt, 8 delar
Set för invändig rengöring i bilen. Består av: 1,5 m sugslang, extra långt
fogmunstycke, bilmunstycke, hård sugborste, mjuk sugborste, universell
mikrofiberduk, sämskskinn (syntet) och bilrengöringsguide. (Förlängningsslangen
passar ej till SE 4002)
Best. nr. 2.862-128.0

Best. nr. 2.863-002.0

Flexibel sugslang för elverktyg, 2 delar, NW 35
Flexibel sugslang (1 m) med adapter för anslutning till elverktygens dammutsug
(t.ex. sticksågar, slipmaskiner, borrar, hyvlar etc.)
Best. nr. 2.863-112.0


