
- RESERVDELAR

Enkel, effektiv
- Överallt!



Batteri utan väska Batteri väska Batteriladdare EU

RESERVDELAR

Batteri NiHM 4000 mAh utan väska för 
Caddy Clean.

Batteriväska/fodral som skyddar ditt 
batteri. Clips för att fästa batteri+väska 
på ditt bälte eller att hänga det på 
skaftet på din Caddy Clean. Väskan 
ingår normalt när du köper det 
kompletta batteriet.

Vid användning av Caddy Clean med 
skaft så hänger du batteriet enkelt på 
skaftet, när du använder Caddy Clean 
som handmaskin fäster du batteriet på 
ditt bälte. Enkla och praktiska lösningar.

Batteriladdare för Caddy Clean med 
EU-kontakt 

Batteriladdare US Handtag för handenhet Handtag och skaft komplettBatteriladdare UK

Batteiladdare med UK-kontakt Batteriladdare med US-kontakt Komplett handtag för handenhet med 
kontakter och strömbrytare.

Ett komplett skaft med handtag, led 
samt hållare för motorenhet. Invändigt 
kablage ingår.

Hankontakt Honkontakt Honkontakt Powerjax 0.1 Hållare för motorkåpa

Hankontakten som sitter i handtaget 
på skaftet eller i handtaget för 
handenheten.

Den honkontakt som normalt sitter 
för anslutning av batteriet eller AC-
adaptern

Finns två stycken på skaftet och en på 
motorkåpan.

Komplett med vingskruv men utan 
munstyckshållare.

Batteri 4000 mAh NiMH

Batteri, NimH 4000 mAh. 
Uppladdningsbart
Batteritiden vid normal användning är 
ca 2-3 timmar
Batteriet levereras komplett med väska 
och fäste för bältet. Batteriet snäpper 
du enkelt av och på bälteshållaren.
Batteriet har en LED-indikator



Motorkåpa Munstycke Munstyckshållare

Motorkåpa. Blå. Spraymunstycke i plast (grå). Hållare för sprutmunstycket från tanken. 
Fästes på den nedre leden. 

Pumpmotor Pumpmotorkabel RondellhållarePump komplett

Komplett pump för spray-funktionen. 
(kräver tank). Enkel att snäppa in i 
tanken. Komplett med kablage.

12 VDC. Utan kablage och slang. Komplett med kontakter för enkel 
anslutning.

Rondellhållare i plast (blå). Med 
kardborrfunktion för att fästa rondeller, 
microfiber-rondeller etc.

Enklet snäppfäste för att applicera på 
motorenheten.

Slang Spiralkabel komplett Strömbrytare Tankhållare

Komplett slang med hävert-blåsa. Spiralsladdskablage komplett med 
flatstifts-kontakter för att ansluta till 
respiktive kontakt/strömbrytare i 
skaftet.

Strömbrytare för av/på, denna är för 
handtaget på skaftet.

Hållare för tanken. Fästes på skaftet. 
Passar både till 1,7 l tanken och till 2,4 
l tanken.

Kabel (mellan led & motorenhet)

Kabel för anslutning mellan skaftets 
nedre led till motorenheten.

Tanklock Tryckkontakt Vingskruv Växel med motor komplett

Tankllock i plast (blå). Passar både 1,7 
och 2,4 L tanken.

Tryckkontakt för aktivering av 
sprayfunktionen från tankenheten.

Vingskruv. Inkluderar motor, växel samt kåpa (blå)



Contact: Propellervägen 6B SE-18362 Täby, Sweden
Phone: +46-(0)8-410 113 38. Fax +46-(0)8-792 20 90

E-mail: info@caddyclean.com
www.caddyclean.com


