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Priserna är ungefärliga och kan variera mycket mellan olika butiker. Bosch har ett stort tillbehörsprogram, Meec har
ett mindre. Men vi har av utrymmes- och tidsskäl begränsat oss till att titta på tillbehör från Nilfisk-Alto och Kärcher.

Högtryckstvätten har b
gång botaniserar vi i den rikliga tillbehörsfloran. Med smarta tillbehör vidgas användningsområdet för högtryckstvätten avsevärt.
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Tillbehör
till högtryckstvättar
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✦ I förra numret provade Vi Bilägare tio högtryckstvättar. Denna

Tvätta bilen!
✦ Det finns olika uppfattningar om
högtryckstvättens roll när det gäller biltvätt. Hos Kärcher är man
tuffa och framhåller att nya bilar
som fått ett skyddande vaxhölje
under transporten från fabriken
får sig en omgång med högtryckstvätt innan de levereras till försäljarledet. Är lacken hel så klarar
den alltså högtryckstvätt. Om en
bil har fått slantstora hål i lacken
efter högtryckstvätt så är det inte
högtryckstvättens fel. Det var skador i lacken som högtryckstvätten
avslöjade.
Hos Nilfisk-Alto är synen på billacker i dålig kondition mer förlåtande. Man säljer ett speciellt
munstycke för biltvätt, Click&
Clean fordonsmunstycke, art nr
6411136, för 235 kr. Det skickar
iväg en mindre hård stråle.
Ett munstycke med vinklat
utblås gör att man kommer åt att
tvätta inne i hjulhus och bakom
tröskellådor. Kärchers långa
underspolningsrör för 540 kr var
länge Kärchers mest sålda tillbehör. Hos Nilfisk-Alto finns ett

enkelt litet vinklat munstycke, för
235 kr.
För biltvätt är borstar där högtrycket skapar en roterande rörelse utmärkta. Men bilen ska vara
väl spolad och borsten ska vara
ren. Borstar finns i flera olika varianter, med eller utan möjlighet att
vinkla skaftet. Nilfisk-Alto har
också en rolig roterande konisk
borste med utbytbar borst. En lite
mjukare röd borst är utmärkt för
tvätt av lättmetallfälgar. En med
styvare svart borst är bra till trädgårdsmöbler.
Tvättmedlen för biltvätt med
högtryckstvätt uppges vara tämligen oförargliga kemikalier som är
nedbrytbara i naturen. Däremot så
är den smuts som tvättas bort
från bilen inte harmlös. Här hittar
vi asfaltpartiklar som vinterdäckens dubbar har rivit upp,
gummipartiklar, restprodukter
från bensin och diesel med mera.
Plätten för biltvätt bör alltså väljas
med viss omsorg. Alltså inte där
små barn leker eller platsen för
det blivande grönsakslandet.

Blästra bort rosten!
✦ Sandblästring är en effektiv metod för att få bort rost och färg på
metallytor. Vi har provat en sandblästringstillsats till högtryckstvätt. Det
fungerar utmärkt men det stänker väldeliga. Denna plaskiga teknik kan
naturligtvis inte användas överallt. Men visst är den ett intressant och
icke dammande alternativ till hand- eller maskindrivna stålborstar. Vi
kommer att jämföra med tryckluftsdriven sandblästring i en kommande
artikel där temat är tryckluftsverktyg.

Var otrogen!

Ovanför Kärchers långa underspolningsrör för 395 kr syns från vänster
Nilfisk-Altos vinklade munstycke för 235, samma märkes roterande borste med hård svart borst för 495 kr och röda mjukare utbytesborst för
245 kr. Sist en vinklad roterande borste från Kärcher för 515 kr.

Dämpa
sprutet!
✦ Det skvätter ofta förfärligt när
man kör högtryckstvätten. Inte
sällan flyttas smutsen från
omkringliggande ytor och fördärvar dessa. Det är ingen glädje
med rena stenplattor om huset
har blivit smutsigt. Kärchers lilla
huv för 300 kr kan sättas över
Kärchers rotojet-munstycken
och avsevärt minska sprutet.
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✦ Tråkigt nog finns ingen standard
för tillbehörsfästet. Olika märken
kör med sin variant, i regel någon
typ av bajonettfäste. Visserligen är
de stora tillverkarnas tillbehörsprogram ganska heltäckande men
det kan finnas grejer ur andra sortiment som lockar.
Exempelvis har säkert många
Kärcherägare tittat lystet på Nilfisk Altos koniska roterande borstar. Eller du kanske är ägare av en
Nilfisk-Altomaskin och är sugen på
att prova din grannes terrasstvätt
från Kärcher?
Hjälp finns att få. Det går att få
tag i ett antal adaptrar som gör
många kombinationer möjliga. Nilfisk-Alto säljer sedan många år en
adapter som gör det möjligt att
använda Nilfisk-Altos tillbehör till
högtryckstvättar från Kärcher, art
nr 106 411 296, för ca 85 kr. Nu
finns också en adapter som gör

det omvända möjligt, Kärcher-tillbehör till en Nilfisk-Altomaskin,
best nr 126-411 396, för ca 85 kr.
Hittar du gamla tillbehör från Alto
med bajonettfäste kan du koppla
ihop dem med en modern NilfiskAltomaskins snabbkoppling med
en adapter för 75 kr, art nr 126 411
389. Stihl och Nilfisk-Alto har
samma fäste, så tillbehör och
maskiner mellan dessa märken
kan fritt kombineras.
Bosch säljer en adapter som gör
det möjligt att köra Kärcher-tillbehör med en Boschmaskin, art nr
F 016 800 226, pris 59 kr. Bosch
säljer också en sats om fyra adaptrar för att använda Boschtillbehör
till andra fabrikat, art nr F 016 800
198, pris 119 kr. Det kan kopplas
ihop med Kärcher och Nilfisk-Alto
och med två för oss okända europeiska fabrikat. Vi kunde inte
koppla ihop med Meec.
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r blivit en multimaskin
Tvätta
terrassen!

Skarva
slangen!

✦ Det är inte tillrådigt att spruta
med aggressiva munstycken direkt
på träytor eller putsade fasader.
Kraften i strålen slår sönder ytan
och dessutom skvätter det förfärligt. I en terrasstvätt kapslas strålen in i en huv, man slipper då det
våldsamma skvättandet och strålens kraft fördelas. Med dessa tillbehör kan man tvätta exempelvis
altaner och putsade fasader. Vi har
provat alla på bilden på träaltaner,
två har också provats på en ojämn
garageuppfart belagd med mossbeväxta betongplattor.

✦ Alla har inte så låga hus så att
maskinen kan stå på marken när
man jobbar på taket. Det är sällsynt att slangen räcker upp. Och
att baxa med sig en tung hjulförsedd högtryckstvättmaskin på
det lutande taket är inget man
längtar efter. Med en skarvslang
som kopplas mellan ordinarie
slangen och handtaget kan man
låta högtryckstvättmaskinen stå
kvar på marken. En tio meter
lång sådan är dyr, kostar runt
tusenlappen. Men det kan det
kanske vara värt.

Nilfisk-Alto Patio Cleaner, 445 kr

Den blå trekantiga Nilfisk-Alto
Patio Cleaner var den första terrasstvätten som kom. I den snurrar en rotor med ett munstycke.
Huven vilar på underlaget via borstar i hörnen. Den var riktigt smidig
på garageuppfarten medan den
kändes rätt trög och tungarbetad
på träaltanen.
Stihl RA 100, 495 kr

Denna är i princip identisk med
Nilfisk-Alto Patio Cleaner. Den är
orange och kommer lite mer monterad i en större kartong jämfört
med Nilfisk-Altos variant. En
annan skillnad är att Stihls munstycken är lite mer påkostade. De
är av mässing, hos Nilfisk-Alto är
de av plast. Vi hade inga problem
att montera Stihlmunstyckena i
Nilfisk-Alto Patio-Cleanern. Men vi
hann aldrig provköra. Sannolikt är
detta en smart uppgraderingsmöjlighet för ägaren till en Nilfisk-Alto
Patio-Cleaner.

Terrasstvättparad, från väster Nilfisk-Alto Patio Cleaner, Stihl RA 10,
Nilfisk-Alto Copact Patio Cleaner, Kärcher T-Racer T 300 och Kärcher TRacer T200,
Nilfisk-Alto Compact-Patio,
345 kr

En ny, mycket liten och lätt, terrasstvätt som passar endast till de
mindre maskinerna i Compacserien. Vi tyckte om att arbeta med
denna lätta tillsats som gjorde det
möjligt att tvätta högt upp på vertikala ytor utan att armarna domnade. Att man inte kan variera vinkeln mellan skaftet och arbetsytan
är naturligtvis en nackdel om man
vill komma åt under låga bänkar
etc. Men det var till mindre besvär
än vad vi trodde. Vi var mycket
nöjda ända till vårt provex plötsligt
slutade att rotera och avsatte
iögonfallande ljusa ränder på vår
altan.
Kärcher T-Racer T 300, 695 kr

Är tvätt av träaltaner huvuduppgif-

ten för högtryckstvätten så bör
valet bli Kärcher T-Racer. Den är
stor och runt kanten löper en smal
borste. Inuti snurrar en rotor med
två munstycken. Dessutom driver
strålen en fläktrotor som ger hela
anordningen en viss ”svävareffekt”.
Den har många inställningsmöjligheter. Kärcher T-Racer glider runt
nästan av sig själv på träaltaner
och gör sitt jobb. Vi tyckte däremot att den var obekväm att
jobba med på knöliga garageuppfarten, svävareffekten föll bort och
borstkanten hakade ständigt i.

Skarvslang från Kärcher, pris
950 kr.

Kärcher T-Racer T 200, 495 kr

Ny förminskad variant med mindre
inställningsmöjligheter men avsevärt lättare än storebror T 300.
Låg vikt och handtag gjorde den
lätt att använda på vertikala ytor.

Flytta
vattnet!

Längst bak till vänster står en sats
om fyra adaptrar från Bosch som
kopplar ihop Boschtillbehör med
andra maskiner. Längst fram till
vänster ligger en adapter för att
använda Kärchertillbehör med
Boschmaskiner. De två stående till
höger gör alla kombinationer mellan Kärcher och Nilfisk-Alto möjliga. Den som ligger framtill kombinerar gamla Alto-tilllbehör med nyare maskiner.

✦ Med högtryckstvätt och
tillsats kan man
tömma akvariet,
översvämningen
källaren etc. Nilfisk-Altos stora
nyhet i år på tillbehörsfronten är
en vattensug.
Den sätts på
munstyckets
plats längst ut
på handtaget.
Kärchers funktionella motsvarighet, en dräneringsejektor har varit med några år.
Den placeras direkt på högtrycksslangens plats. Vilken är då effektivast? Det blev en snabb kamp. Vi
hann knappt knäppa på tidtagaruret förrän hinkarna var tömda.
Nifisk-Alto vann på knappt 17

Rensa stopp
i loppet!

Vilken tömmer sin hink snabbast
– jämstarka Nilfisk-Alto E 130 med
vattensug för 445 kr eller Kärcher
3.68 med sin dräneringsejektor för
585 kr?

sekunder mot Kärcher 20 sekunder. Nifisk-Altos vann också i
högre grad vårt gillande. Den var
bekvämare att arbeta med.

✦ Ett intressant och många gånger nyttigt tillbehör är rörrensaren, som finns i olika längder.
Bakåtriktade vattenstrålar pressar fram spetsen samtidigt som
slammet forslas bakåt. Igensatta
stuprännor såväl som avlopp kan
rensas. En högtryckstvätt och
avloppsrensare kan bespara en
husägare dyrbara kontakter med
slamsugningsfirmor när det blir
stopp i avloppet. Ett besök en
söndag kan kosta flera tusenlappar. För mellan 600 och 900 kr
får man en rörrensare som är 7,5
eller 15 m lång.
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