
Den nya K 5.585 har mycket att erbjuda den flitiga användaren med mycket hjälpsamma utrustningsdetaljer som till exempel 
vattenkyld motor, en smidig slangupprullare, Variopowerspolrör, Rotojetmunstycke och tvättborste. Den vattenkylda motorn 
förlänger livslängden, höjer energieffektiviteten, sänker vikten och ger framförallt högtryckstvätten en tystare gång. Att rengöra 
fasaden, mossbelagda stenplattor, bilen eller båten utan att grannar eller omgivningen störs nämnvärt är en frihet i sig.
Den praktiska slangvindan håller ordning på den nio meter långa högtrycksslangen med Quick Connect, snabbkoppling av klick-
typ som förenklar i- och urkoppling av spolhandtaget.

Medföljande tillbehör
Rotojetmunstycke som sätter vattenstrålen i rotation och ökar anslagskraften avsevärt. 
Variopowerspolrör där trycket enkelt justeras genom att vrida spolröret, perfekt när man vill anpassa trycket efter rengöringsbehov. 
Tvättborste som ger en skonsam rengöring av känsliga ytor. 
Tack vare den höga prestandan i kombination med välutvecklade tillbehör förvandlas även de största rengöringsuppdragen till en 
enkel match. 

Tekniska data för Kärcher högtryckstvätt K 5.585: 
- arbetstryck på 140 bar, 
- vattenkapacitet på 460 l/tim 
- effekt på 2,1 kW.
- högtrycksslang 9 m

Kärcher K 5.585 - för bästa resultat!

Kärcher lanserar ny högtryckstvätt - K 5.585
När våren nu börjar närma sig lanserar Kärcher en helt ny högtryckstvätt i K5-serien,
K 5.585 - uppföljaren till den legendariska testvinnaren K 5.85.
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Kort om Kärcher
Kärchers produkter har funnits i Sverige sedan 1975 då man introducerade högtryckstvättarna på marknaden. Kärcher producerar bland annat 
högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, SteamCleaners, skur- och sopmaskiner. Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska 
moderbolaget. Tack vare 75 års erfarenhet av rengöring både inom industrin och för privatkonsumenter är Kärcher idag expert på området och 
också drivande av utvecklingen av nya produkter och innovationer.

För ytterligare information kontakta:
Per Dahne, försäljningsansvarig Kärcher AB, tel: 031-57 73 00, e-post: per.dahne@karcher.se

För hjälp med bilder kontakta:
Anna Wallin, marknadskommunikatör Kärcher AB, tel: 031-57 73 02, e-post: anna.wallin@karcher.se

Denna pressrelease och nedladdningsbara pressbilder finns även på vår hemsida: http://www.karcher.se/se/Press.htm

Med ett Variopowerspolrör kan trycket enkelt justeras genom attt vrida 
spolröret åt vänster eller höger, perfekt när man vill anpassa trycket efter 
rengöringsbehov

Tillsammans med Kärchers högtryckstvätt K 5.585 medföljer bl a en 
tvättborste som ger en skonsam rengöring för känsliga ytor.

Högtryckstvätten 5.585 har vattenkyld induktionsmotor, vilket ger längre 
livslängd, högre energieffektivitet och lägre vikt. Dessutom blir maskinen tystare!

Rotojetmunstycket sätter vattenstrålen i rotation och ökar på så sätt 
anslagskraften avsevärt.


