
Grovdammsugare för vått & torrt
MV 5 Premium

MV 5 Premium är en extremt kraftfull och effektiv grovdammsugare för vått och torrt med 25-liters rostfri
behållare, planfilter i kassett, samt semiautomatisk filterrengöring och blåsfunktion.

Ingår i standardutrustningen:
• Sugslang 2.2 m 35 mm
• Sugrör 2 st 0.5 m 35 mm
• Fogmunstycke
• Filterpåse i fleece 1 st
• Blåsfunktion
• Stötlist
• Parkeringsposition
• Behändigt bärhandtag
• På/av vred
• Tillbehörsförvaring på maskinen
• Fack för verktyg

Best. nr.: 1.348-231.0

Tekniska data
Sugeffekt motsvarande* (W) 1800

Energiförbrukning (W) 1100

Kabellängd (m) 5

Nominell tillbehörsstorlek (mm) 35

Behållarvolym/material l 25

Nätspänning (V) 220-240

Vikt (kg) 8,7

Mått (l x b x h) (mm) 420x380x625



Detaljer

Beskrivning
MV 5 Premium är en grovdammsugare för vått och torrt. Strömförbrukningen är endast 1100 watt, även
om enheten har en enastående sugförmåga på 1800* watt. Grovdammsugaren är utrustad med en 25-
liters rostfri behållare och innovativ filterborttagningsteknik. Kärchers unika filterrengöringsteknik
avlägsnar smutsen från filtret genom en knapptryckning som ger starka pulser av luft, så att sugförmågan
snabbt blir återställd. Filtret kan bytas på några sekunder utan någon kontakt med smuts genom att helt
enkelt vika ut denna kassett. Du kan även växla mellan dammsugning av torr och våt smuts utan att byta
filtret. Den innovativa sugslangen och nya utbytbara golvmunstycket med 2 gummi och 2
borstlistergaranterar optimalt smutsintag. Antistatiskt handtag (särskilt användbart när du dammsuger fint
damm) är avtagbart och möjliggör infästning av tillbehör direkt till sugslangen. Ytterligare användbar
utrustning och funktioner: antistatiskt handtag, parkeringsläge, blåsfunktion, patenterad 3- i-1 justerbart
handtag, samt kabel- och tillbehörsförvaring.
* Jämfört med Kärchers grovdammsugare 2013 (uppmätt vid golvmunstycke)

Användningsområde
• Renovering
•
• Garage
• Verkstad
• Hobbyrum
• Källare
• Entre eller hall
• Bilvårdsset, invändigt
• Stora mängder vatten
•

* Jämfört med Kärchers grovdammsugare 2013



Passande tillbehör

Filter

Best. nr. 2.863-005.0

Best. nr. 2.863-006.0

Munstycken

Best. nr. 2.863-000.0

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



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

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

Grovsmutssats, 6 delar, NW 60
Omfångsrikt set för all slags grovsmuts, t.ex. träspån: 2 m sugslang, 2 x 0,5 m
sugrör, fogmunstycke, grovsmutsmunstycke, adapter.
Best. nr. 2.637-945.0

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


