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Nieuwe compacte hogedrukreinigers van
Kärcher
Wilrijk, 18 april 2017 – Kärcher breidt zijn programma “Full Control”
hogedrukreinigers uit met de modellen K 2 en K 3. Het belangrijkste is
de juiste instelling te kiezen voor elke toepassing: een display op het
pistool van de K 3 Full Control geeft het gekozen drukniveau aan dat
geregeld kan worden door te draaien aan de Vario Power lans.
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Voor bijzonder hardnekkige vervuiling wordt een vuilfrees meegeleverd.
Duidelijke symbolen op de lansen helpen het juiste accessoire te kiezen
en de juiste instelling voor iedere toepassing. Een klein symbool van
een tuinhek staat voor “Soft” en geeft aan dat delicate oppervlakken
met het toestel gereinigd mogen worden.

Het gebruik van reinigingsproducten is mogelijk met alle nieuwe
apparaten. De K 2 Premium Full Control et de modellen K 3 zijn
uitgerust met een reservoir. De K 2 Full Control maak je gebruik van
een aanzuigslang.
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hogedrukreinigers makkelijk te transporteren. Een tweede handgreep
onderaan de nieuwe modellen vereenvoudigt het laden van de
apparaten en zorgt voor een goede stabiliteit. Bij de Home-versie,
worden de toestellen geleverd met een oppervlaktereiniger. Deze zorgt
voor een vlotte reiniging van horizontale en verticale oppervlakken
zoals het terras of de gevel en houdt veilig opspattend water tegen.
K 3 Full Control

K 2 Full Control

Vermogen

1,6 kW

1,4 kW

Max. druk

120 bar

110 bar

Max. debiet

380 l/u

360 l/u

6m

4m

Lengte van de
hogedrukslang
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De K3 Full Control is uitgerust met een handige haspel.

De nieuwe hogedrukreiniger K2 Full Control van Kärcher.

De K2 Premium Full Control is geschikt voor occasioneel gebruik rond
het huis en in de tuin.
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Een bewegend geel blokje op het pistool van de K3 Full Control geeft
het gekozen drukniveau aan.

Met de regelbare Vario Power lans kan de druk aangepast worden aan
elke toepassing.

