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Max. tryck  145 bar
Motoreffekt  2100 watt
Vattenåtgång  500 liter/timme 
Slanglängd 10 meter
Vikt  20 kg 
Prisbild:   3 995 kr
consumer.nilfisk.se

Max. tryck  160 bar
Motoreffekt  2 200 watt
Vattenåtgång  440 liter/timme 
Slanglängd 8 meter
Vikt  24 kg 
Prisbild:  2 099 kr
www.biltema.se

Helt suverän maskin som 
också är lättskött

Otidsenlig maskin som 
kunde vara bättre

■ Vi kunde inte hitta några svaga punkter 
på denna maskin. Allt har gjorts av rejäla 
material och skiner av kvalitet. Medföljan-
de tillbehör har sina egna fasta platser på 
maskinen så att de alltid finns till hands. 
Nilfisk högtryckstvätt löser uppgiften utan 
problem. Pistolhandtag och strålrör är 
lätta att hålla och koppla ihop. Medföljande 
terrasstvätt Patio Plus är mycket effektiv.
 All hantering försiggår lätt och intuitivt. 
Och det är en stark maskin med ett tryck på 
145 bar så du ska vara försiktig om du ska 
tvätta ömtåliga målade ytor.
 Tvättmedelsbehållaren monteras på 
änden av strålröret och ger en lite dum ba-
lans. Tvätten är tung (nästan 20 kg) men det 
innebär också att den står blickstilla under 
användning – också när man drar i slangen. 
För att kunna lyfta maskinen är den försedd 
med handtag upptill och nertill, vilket sko-
nar ryggen och ger bra viktfördelning.
 Om maskinen ska sättas undan kan den 
fällas ihop för den tar ingen plats. Slanghål-
laren är försedd med en smart föringsbygel 
som håller koll på slangen.

 SLUTSATS:  Stark och rejäl högtryckstvätt utan 
några nackdelar. Klarar alla delmoment utan 
problem och kan packas ihop så att den inte tar 
plats i uthuset eller garaget.

■ Biltemas HPC 120B är en stor och tung 
högtryckstvätt som ger intryck av att vara 
stark som katten – den har ju trots allt 160 
bar i strålen. Vi tyckte inte att den levde upp 
till förväntningarna i testet. Det tog längre 
tid än vi trodde att rensa bort smuts och 
alger på trädgårdsplattorna. Det gick dock 
bättre att tvätta plank.
 Maskinen är en lite mer gammalmodig 
än vad vi annars kan få för 2 100 kr. I basala 
arbetssituationer är den OK, men det tar 
sin tid att byta ut ett rör med munstycke 
eftersom rör och handtag av pistoltyp inte 
har bajonettkoppling som alla andra. Man 
ska i stället skruva loss delarna och det tar 
för lång tid och är besvärligt.
 Slangen är en besvikelse eftersom den 
snor ihop sig och är besvärlig.
 Spolstyrkan kan ställas in på full kraft 
eller (allt för) låg styrka. Det sistnämnda kan 
endast användas då man lägger på tvätt-
medel. V saknade ett extra handtag nertill 
för då hade det varit lättare att lyfta de 24 
kg. Plus för en enkel instruktionsbok.
 En terrasstvätt med inbyggd tvätt-
medelsbehållare säljs separat. Det är OK.

 SLUTSATS:  En stor och mycket tung men också 
ganska stark högtryckstvätt som löste vissa 
uppgifter OK. Vi hade bara förväntat oss mera.
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Max. tryck  145 bar
Motoreffekt  2100 watt
Vattenåtgång  500 liter/timme  
Slanglängd 8 meter
Vikt  15 kg 
Prisbild:  3 395 kr
www.karcher.se

Nytt utförande på 
populär högtryckstvätt
■ Vi testade Kärchers helt nya version av 
K5 Premium, som är lika effektiv som den 
gamla modellen K5. En kompakt modell 
med massvis av styrka som klarar av det 
mesta. Men det gäller att vara försiktig 
på vissa ytor, t.ex. målat trä. K5 kunde det 
mesta och lämnade bra resultat.
 Spolstyrkan regleras på munstycket och 
en ny, smart detalj på denna maskin är att 
man har fått en led-display på handtaget. 
Då kan man följa med och se hur stor kraft 
strålen kommer ut med.
 Högtryckstvätten fungerar bra och med 
det nya utförandet får man en maskin som 
tar mycket liten plats när den fällts ihop. 
Handtag både upptill och nertill gör det 
enkelt att lyfta maskinen till och från bilens 
bagageutrymme.
 Vattentillförseln sitter lågt och det ger 
bra stabilitet när man drar i slangen, som 
sitter utmärkt – mitt på maskinen. Å andra 
sidan kostar det lite på betyget att slangen 
är styv och inte alltid vill dras ut. Vi ger 
heller inte poäng för hjulen eller hållaren 
för handtaget, som bägge verkar mindre 
robusta än resten av maskinen.

 SLUTSATS:  En kompakt maskin med bra kraft och 
en smart led-display. Enkel att arbeta med och 
transporteras lätt trots slangen.

KÄRCHER 
K5 PREMIUM FULL CONTROL   




