
 

 

 

DE 4002 Professionel damprenser med 2-tank system 
som tillader kontinuerlig vandpåfyldning uden 
afbrydelser for nedkøling. Total kapacitet på 
4,6 liter som producerer op imod 6000 liter 
damp. 

 

 

Tekniske data: 
 Spænding  V 230 

 Varmelegeme W 2250 

 Tank kapacitet l 2,4 - 2,2 

 Ledning m 7,5 

 Damptryk bar 3,2 

 Vægt uden tilbehør kg 7,5 

 Mål (L x B x H) mm 480 x 305 x 265 

 Vare nr.: 1.092-100.0     

  Hent som PDF 
   

   
   

 Standard tilbehør     

 
Slange med bøjning, 2 forlængerrør, 
gulvmundstykke, håndmundstykke, børsterondel, 
powerdyse. 
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 DE 4002 

 

 
Beskrivelse 

 

DE 4002 er en damprenser for professionelt brug. En speciel fordel 
er den kontinuerlige vandpåfyldning via en ekstra vandtank. Det gør 
det muligt for brugeren at arbejde i lange perioden uden afbrydelse 
for optankning. 

 

Den 4.6 liter store kedel samt suppleringstank indeholder vand nok 
til produktion af 6000 liter damp, hvilket er nok til omkring 5 timers 
uafbrudt brug.  

 
Da suppleringstanken ikke er under tryk, er det muligt at fylde op 
med vand til enhver tid uden forudgående nedkøling af maskinen. 

 

damprenseren levers med en bred vifte af tilbehør til løsning af 
forskellige opgaver i køkkenet og sanitære områder, til hårde glatte 
gulvoverflader, vinduer, have- og indemøbler. 

  

 
Den varme damp løsner belægninger hurtigt og effektivt ude brug af 
rengøringsmidler. Vare nr.: 1.092-100.0 

 

et bredt udvalg af ekstra tilbehør, inklusiv f.eks. en tapetfjerner, øger 
antallet af anvendelsesmuligheder. Der er ofret stor opmærksomhed 
omkring sikkerheden for brugeren. 

  

 

Kabinettet på DE 4002 er stænktæt. Der er ekstra lav spænding i 
slange og greb på kun 12 V. Dertil afbryder damprenseren i samme 
øjeblik som brugeren slipper håndtaget. en optisk og akustisk alarm 
gør brugeren opmærksom på når damprenseren behøver mere 
vand. 

  

 
den 2,7 meter lange slange gør det muligt at nå højt uden at man 
behøver at løfte damprenseren. Damptilførslen reguleres direkte på 
gribestykket. 

  

 
Letløbende næsehjul samt 2 store baghjul giver en god stabilitet. 
Mundstykker, klude og andre tilbehør kan anbringes i renseren så 
de altid er lige ved hånden. 

  

     

 Anvendelse   

 

Universal damprenser til professionelt brug. Miljøvenlig. Grundig 
rengøring kun ved hjælp af damp. Den ideelle maskine til rengøring 
af gulve, tæpper, maskiner, radiatorer, polstrede møbler, toiletter og 
biler. 

  

     

 Fordele og egenskaber   

 
1 drejeligt næsehjul og 2 store baghjul får renseren til at følge 
brugeren let og ubesværet. Finder let vej over dørtrin, meget let at 
manøvrere og tipsikker. 

  

 Ergonomisk bærehåndtag og afrundede hjørner. Let at bære og 
skånsom mod vægge, møbler og paneler ved påkørsel. 

  

 
Professionel tilbehør. Et værktøj til enhver opgave.   

 
Effektiv isoleret kedel af specialaluminium. Holder på varmen og er 
rustfri.   

 Trinløs indstilling af dampmængde der sikrer den rette   



 

 
dampmængde til enhver opgave. 

 
Stor kapacitet og kontinuerlig vandpåfyldning som giver lang 
operationstid uden unødige afbrydelser.   

 Dampkontrol kan reguleres på gribestykket   

 

Afbryder for varme og dampsystem. Indikeringslamper for 
opvarmning og lav vandstand. Let og overskueligt arrangeret 
kontrolpanel, let betjening og konstant kontrol. 

  

 
Patenteret sikkerhedslåg med overtryksventil som ikke kan åbnes 
når renseren arbejder under tryk.   

 
Trykafbryder som automatisk afbryder varmespiralen når maks. tryk 
i kedlen er opnået.   

 
0-stiller (Service) knap for afkalkning. Automatisk kalkkontrol, når 
indikatorlampen lyser er der tid for afkalkning.   

 Reservetank som kan påfyldes vand uden at man behøver at 
nedkøle først.   

 Stænktæt kabinet (IPx4) af høj sikkerhedsstandard.   

 VAPOHYDRO regulator. Trinløs regulering af vandindholdet i 
dampen.   

 
Indikator for vandpåfyldning samt et akustisk signal. Varmespiralen 
afbryder automatisk.   
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   Kludesæt 

Frotte klude (sæt) 

Bestående af: 2 gulvklude og 3 overtræk til håndmundstykke 

Varenummer: 6.90-019.0 

 

 

Frotteklude til gulv 
 

 

 
 

   Dyse, rør og slanger 

Tilslutningsslange med pistolgreb 

Erstatningsslange til DE 4002 

Varenummer: 4.321-114.0 

 

 

Forlængerrør 

Forlængerrør til DE 4002 (2 stk) 

Varenummer: 4.127-019.0  

Gulvmundstykke 

Gulvmundstykke til DE 4002 

Varenummer: 4.130-143.0 

 

 

Håndmundstykke 

Håndmundstykke til DE 4002 

Varenummer: 4.130-144.0  

Sanitetsdyse 

Sanitetsdyse til DE 4002 

Varenummer: 5.130-246.0  

Powerdyse 

Til rengøring på vanskelig tilgængelige steder, eller hvor der er behov for ekstra 
kraft i dampstrålen. 

Varenummer: 5.762-139 

 

 

Powerdyse med forlængerrør 
 



 

 

 

Til rengøring på vanskelig tilgængelige steder, eller hvor der er behov for ekstra 
kraft i dampstrålen. 

Varenummer: 5.762-236.0 
Børsterondeller 

2 forskellige farver  

Varenummer: 2.863-058.0 

 

 

Børsterondeller Messing 

  

Varenummer: 2.863-061.0 

 

 

Vinduesmundstykke 

Rensning og aftøring 

Varenummer: 4.130-145.0  

Tapetfjerner 

Varenummer: 2.863-076.0 

 

 
 

   Diverse 

Transportvogn 

Til DE 4002 med kurv til tilbehør 

Varenummer: 6.962-239.0 

 

 

BIO afkalker 

Til afkalkning af KÄRCHER damprensere 

Varenummer: 6.290-239.0  
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