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Kärcher K 3.150 t 200

✦ Minsta nya 
provade maskinen 
från Kärcher med 
en ny generation 
av vattenkylda 
pumpar. Förutom 
förbättrad kylning 
med förhopp-
ningsvis längre 
livslängd uppges 
de ha lägre ljud-
nivå. Till skillnad 
mot de andra 
nya maskinerna 
säljs denna bara 
med en mindre 
pumpstorlek, 
vilket siffran 3 i 
typbeteckningen 
visar. Tvättmedelbehållaren är av traditionellt 
Kärcher-snitt, ett löstagbart kärl som är inpas-
sat i maskinkroppen. Den ofta oregelbunda 
formen gör att de inte alltid är så lätt ställa 
upp för påfyllning. Vi saknar också bra hängare 
för slangen. Säljs nu i paket tillsammans med 
terasstvätten T-racer 200.

Motoreffekt 1 650 W
Vattentryck 120 Bar
Vattenflöde 5,5 l/min
Tvättkraft ✦✦✦

Slanglängd 6 m
Vikt 6,9 kg
Handtagshöjd 77 cm
Hjuldiameter 16 cm
Arbetskomfort ✦

Pris 2 000 kr ink T 200

Jämförelsevis lågt pris, terassvätt med-
följer, lätt.

Lågt handtag, svårt att hänga slangen.

Kärcher K 4.600

✦ Höljet till denna 
nya maskin säljs 
med tre pump-
storlekar i den nya 
vattenkylda serien. 
Den provade har 
mellanstorleken 
vilket framgår av 
siffran 4 i typbe-
teckningen. Denna 
maskin har ett 
nytt system att 
blanda in tvättme-
del. På maskinens 
baksida fins en 
holk där man 
klämmer fast en 
burk med tvätt-
medel. Burken 
fungerar både som förpackning i handeln och 
som tank på maskinen. Det är lätt att byta tvätt-
medel och burkarnas utformning gör påfyllning 
okomplicerad. Snabbkoppling av högtrycks-
slangen i båda ändar är en annan finess. Det 
underlättar att reda ut det nästan obligatoriska 
sladdtrasslet. Säljs nu i paket med terasstvätten 
T-racer 200.

Motoreffekt 1 900 W
Vattentryck 130 Bar
Vattenflöde 6,7 l/min
Tvättkraft ✦✦✦✦

Slanglängd 6 m
Vikt 13,0 kg
Handtagshöjd 87 cm
Hjuldiameter 19 cm
Arbetskomfort ✦✦✦

Pris 3 200 kr ink T200

Praktiskt tvättmedelsystem, snabbkopp-
ling av högtrycksslangen i båda ändar, 
terassvätt medföljer.

Rätt dyr.

Kärcher K 5.85

✦ Denna maskin 
har en intres-
sant historia. 
Lanserades 2004, 
testvinnare i flera 
sammanhang åren 
därefter. 2007 
bedömde Kärcher 
att den hade gjort 
sitt och tog bort 
den. Efter protes-
ter från handlare 
och kunder togs 
den tillbaka och är 
nu en storsäljare. 
Inte svårt att för-
stå, det en mycket 
tilltalande maskin. 
Handtaget sitter 
högt vilket gör den bekväm att flytta trots sin 
tyngd. Sladdvindan är ganska lågt placerad var-
för maskinen inte välter så lätt när man drar ut 
slangen. Dessutom sitter strömbrytaren relativt 
högt upp. Hade den kommit idag hade den san-
nolikt fått nya motorn och kanske större hjul. 

Motoreffekt 2 100 W
Vattentryck 130 Bar
Vattenflöde 7,5 l/tim
Tvättkraft ✦✦✦✦

Slanglängd 7,5 m
Vikt 16,5 kg
Handtagshöjd 90 cm
Hjuldiameter  cm
Arbetskomfort ✦✦✦✦

Pris 3 000 kr

Högt handtag, slangvinda.

Tung.

✦ nu är det högsäsong för högtryckstvät-
tar, roliga och nyttiga maskiner för att 
tvätta bilen, båten, trädgårdsmöbler, altaner 
med mera. vi bilägare har provat sex aktu-
ella högtryckstvättar. 

text & foto håkan hardenborg

Få tycker städning och rengörning är kul. Men 
att köra effektiva maskiner tycker många är 
roligt, så högtryckstvättar har blivit storsäljare. 
Högtryckstvätten är en effektiv maskin som gör 
tvättjobbet snabbare och mer lustbetonat. Inte 
minst spar den på vattnet. En trädgårdsslang 

kan släppa ut 20–30 liter/minut och tvättkraften 
i strålen är måttlig. En högtryckstvätt skickar ut 
en stråle med rejäl tvättkraft medan vattenåt-
gången reduceras till fem till åtta liter/min. 

Vad ska man köpa för högtryckstvätt? Det 
finns små maskiner för en bit under tusenlap-
pen och det finns stora för professionellt bruk. 
Och hela skalan däremellan. Ett fantasilöst 
men tryggt råd är att man ska köpa en så stor 
maskin som man har råd med och plats för. 
Men den stora skiljelinjen går mellan att ha en 
högtryckstvätt och ingen alls vilket mycket väl 
motiverar köp av en liten maskin.

En liten maskin är i regel lätt att transportera 
och stuva undan, men man får ha rimliga för-
väntningar på vad den kan åstadkomma. Går 
man upp i pris ökar tvättkraften och den lilla 
maskinens ibland lite leksaksmässiga reglage och 
munstycken ersätts med mer rejäla grejer. En stor 
maskin är dyrare, tyngre och tar mer plats. Men 
den gör jobbet snabbare. Något som man säkert 
är glad för när exempelvis båten ska tvättas under 
besvärliga arbetsställningar i höstrusket.

Två munstycken följer med högtryckstvät-
tarna. Den ena har en flat stråle vars bredd man 
ofta kan justera. I det andra beskriver strålen en 

snabb roterande rörelse vilket påtagligt ökar 
effekten. Det är inte tillrådigt att spruta med 
dessa munstycken direkt på träytor eller putsade 
fasader. Kraften i strålen slår sönder ytan och 
dessutom skvätter det förfärligt. En terasstvätt 
fördelar kraften och kapslar in strålen så arbe-
tet blir stänkfritt. De är effektiva och roliga att 
arbeta med. Några av de provade maskinerna 
säljs i paket med en terasstvätt. 

Förmåga och komfort 

Vi har provat sex lite större maskiner och har 
bedömt dem utifrån prestationsförmågan som 

beror på kombinationen vattnets tryck och den 
mängd som skickas ut. I tabellerna har vi kallat 
detta ”tvättkraft”. 

Vi har också bedömt arbetskomforten. Här är 
flera faktorer inblandade. Högtrycksslangens 
utformning och upphängning är viktig. Dessa 
är ofta hårda och bångstyriga och trasslar stän-
digt till sig. På mer påkostade maskinerna är 
slangarna mjukare. Stora hjul gör det lättare 
att dra maskinen på ojämnt underlag. Med rejäl 
höjd på handtaget slipper man dra den med 
krum rygg. En tung maskin är dock bökigare 
att lyfta över trösklar mm. Om det är lätt att 

hänga upp slang och sladd är också en viktig 
komfortdetalj.

Bortsett från de största högtryckstvättarna så 
har tvättmedelsdistributionen hos Nilfisk-Alto 
skett via ett burkförsedd munstycke som man sät-
ter på handtaget. En enkel och lättskött lösning. 
Nu har Kärcher kommit med något liknande. 
Men för att inte härma huvudkonkurrenten så 
anges att munstycket endast är till för speciellt 
skumbildande tvättmedel (som inte ska använ-
das i det ordinarie tvättmedelssystemet). Det nya 
skumtvättmedlet ligger kvar och verkar längre 
än vanliga tvättmedel och är en intressant nyhet. 

test
Sex 

högtrycks- 
tvättar

Betygskala: ✦✦✦✦✦ = Utmärkt, ✦✦✦✦ = Mycket bra, ✦✦✦ = Bra, ✦✦ = Godkänt, ✦ = Underkänt.

BRA
KÖP

Terasstvättar. Till vänster 
nilfisk-altos Patio Plus, pris 
ca 700 kr, en finess är skaftet 
kan låsas i valfri vinkel. i mit-
ten kärcher T-racer 200 som 
följer med vid köpet av två av de 
provade tvättarna. Pris ca 700 
kr löst. Till höger marknadens 
kanske bästa, kärcher T-racer 
400 i vilken strålen också driver 
en fläktrotor som ger en viss 
”svävareffekt”. nya modellen 
kan också spruta i hörn. Pris 
strax under 1 000 kr.

”Sprutpistoler”. högst upp 
kärchers nya skumtvättsmun-

stycke, pris 300 kr. därunder 
nilfisk-altos tvättmedelsmun-

stycke som följer med alla min-
dre maskiner.

Tvätta med 
vattenkraft
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Kärcher K 5.700

✦ Ny maskin 
med slangvinda 
i ett hölje som 
säljs med två 
pumpstorlekar, 
klass 3 och klass 
5 som den pro-
vade maskinen. 
Merkostnaden 
för den starkare 
pumpen är cirka 
1 100 kr vilket 
många tycker är 
ganska mycket. Så 
lillebror Kärcher 
K 3.700 kommer 
säkert att sälja 
bättre. Båda dessa 
maskinerna har 
det nya tvättmedelssystemet. Jämfört med 
äldre klass 5-kollegan Kärcher K 5.85 ska den 
ge några decibel lägre ljud, något som Vi Biläga-
res testare dock hade svårt att höra. Däremot 
kunde vi märka att den lämnar högre tryck, 140 
istället för 130 bar. Detta sker också vid samma 
effektuttag vilket visar att den nya generationer 
pumpar innebär en intressant utveckling. 

Motoreffekt 2 100 W
Vattentryck 140 Bar
Vattenflöde 7,5 l/min
Tvättkraft ✦✦✦✦✦

Slanglängd 8,5 m på vinda
Vikt 13,3 kg
Handtagshöjd 87 cm
Hjuldiameter  19 cm
Arbetskomfort ✦✦✦

Pris 3 900 kr

Hög tvätteffekt, slangvinda, bra tvättme-
delsystem.

Tung, dyr.

Nilfisk-Alto C 125.3

✦ Denna nya 
maskin hoppas 
Nilfisk-Alto ska bli 
säsongen storsäl-
jare. Och så kan 
det mycket väl bil. 
Maskinen säljs i 
ett generöst paket 
med terasstvät-
ten Patio Plus, 
mjuk borste samt 
en rörrensare. 
Den senare är ett 
intressant och 
nyttigt tillbehör. 
Bakåtriktade vat-
tenstrålar pressar 
fram spetsen 
samtidigt som 
slammet i röret forslas bakåt. En rörrensare kan 
bespara husägarens dyrbara kontakter med 
slamsugningsfirmor vid stopp i avloppet. Kon-
kurrenten Kärchers maskiner är genomgående 
rätt tunga massiva saker, Nilfisk-Alto tillämpar 
en delvis annan filosofi. Många maskiner är 
påfallande lätta, vilket gör dem bekväma att 
hantera och flytta, men kanske vekare. Denna 
maskin är ett bra exempel. 

Motoreffekt 1 800 W
Vattentryck 125 Bar
Vattenflöde 5,8 l/tim
Tvättkraft ✦✦✦

Slanglängd 7,5 m
Vikt 9 kg
Handtagshöjd 84 cm
Hjuldiameter 14 cm
Arbetskomfort ✦✦✦

Pris 3 000 kr

Terassvätt och andra tillbehör medföljer, 
lätt.

Små hjul.

Stihl Re 108

✦ Stihls hög-
tryckstvättar 
tillverkas av Nil-
fisk-Alto. De kostar 
mer än motsvaran-
de systermodeller 
i Nilfisk-Altopro-
grammet men de 
har alltid några 
extra finesser. Just 
denna maskins 
systermodell säljs 
inte i Sverige, Nil-
fisk-Alto bedömer 
att den skulle bli 
för dyr för svenska 
marknaden. Stihl 
anser dock att 
denna mycket 
gedigna maskin passar väl in i programmet och 
har en framtid här. 

Motoreffekt 1 700 W
Vattentryck 120 Bar
Vattenflöde 7.3 l/min
Tvättkraft ✦✦✦

Slanglängd 9 m
Vikt  15kg
Handtagshöjd  cm
Hjuldiameter  cm
Arbetskomfort ✦✦

Pris ? ?00 kr

Gedigen.

Rätt tung i förhållande till effekten.

Kärcher, www.karcher.se, tel 031-57 73 00.
Nilfisk-Alto, www.nilfisk-alto.se, 
tel 031-706 73 00
Stihl, www.stihl.se, tel 0302-248 00.

leverantörer.

Men vi tycker att det nya skumtvättmunstycket 
fungerar utmärkt också för vanligt tvättmedel 
och är ofta att föredra framför Kärcher inbyggda 
lösningar. Pris cirka 300 kronor. 

Nilfisk-Altos stora tillbehörsnyhet för året 
är ett verktyg för att rengöra tak. Den består av 
speciellt spolhandtag, långt teleskoprör med 
munstycke för att sprida ett speciellt tvättme-
del för bekämpning av mossa och växtlighet 
på tak. Röret är så pass långt att det är möjligt 
att stå på marken och spruta på taket på låga 

hus. Rengöringsmedlet dödar men tar inte bort 
växtligheten. Det gör sedan regn och vind. Full 
effekt märks efter 4–6 månader. Takrengöraren 
kostar cirka 1 000 kronor.

Kärcher säljer en sats för vägghängning av till-
behör i form av två skenor med fem små och två 
större hållare för munstycken, borstar, slangar, 
tvättmedelsbehållare m m. Här på bilden sitter 
skenorna i en rad, kan också monteras var och 
en för sig. Satsen kostar cirka 400 kronor. Till 
många av maskinerna från Nilfisk-Alto följer 

en vägghållare där maskinen kan hängas upp, 
även under drift. På hållaren finns några hål där 
några tillbehör hängas. Hållaren säljs också löst 
för 200 kronor. ✦

StAR-
KASt PRIS- 

VäRd

Säkert 
takarbete. 
växt och 
mossbe-
kämpning 
på taket 
med 
nilfisk-
altos nya 
takren-
görare, 
pris cirka 
1 000 kr.

ordning 
och reda 
i boden. 
kärcher sys-
tem för att 
hänga upp 
tillbehör, 
pris cirka 
400 kr. 
På nilfisk-
altos häng-
are för lite 
större hög-
tyckstvättar 
kan också 
lite tillbe-
hör hängas 
(infällda 
bilden).


