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Nieuwe hogedrukreinigers van Kärcher

Alles onder controle
Wilrijk, 26 april 2017 – Beide nieuwe modellen K 7 en K 5 uit het
programma “Full Control Plus” van Kärcher maken het werk met de
hogedrukreiniger bijzonder comfortabel. Waterdruk en dosering van het
reinigingsmiddel kunnen worden ingesteld met de knoppen op het
pistool. De nieuwe lans (“3 in 1 Multi Jet”) combineert een vuilfrees, een
vlakke spuitlans en een sproeier voor detergent, die gekozen kunnen
worden door het draaien van de lans. Een helder LCD-display op het
pistool geeft op ieder moment alle belangrijke instellingen aan.

Duidelijke symbolen op de lans vergemakkelijken de keuze voor de
juiste kop in functie van elke toepassing. Het symbool met stenen muur
bijvoorbeeld geeft aan dat met de vuilfrees robuuste oppervlakken
gereinigd mogen worden. De toetsen “plus’ en “min” op het pistool laten
toe te kiezen tussen zes drukniveaus en drie detergentniveaus. Ook
tijdens het werk zijn deze toetsen makkelijk te bedienen met de duim,
waardoor de druk eenvoudig aan de te reinigen ondergrond aangepast
kan worden.

Zoals alle hogedrukreinigers uit de midden- en topklasse van Kärcher,
zijn de nieuwe modellen uit het programma “Full Control Plus” uitgerust
met een watergekoelde motor. Voor het water het apparaat verlaat,
circuleert het rond de motorbehuizing voor constante koeling. Hierdoor
zijn betere prestaties en een langere levensduur gegarandeerd.

Dankzij de centrale opbergpositie vooraan het apparaat, is het pistool
snel bereikbaar en kan het tijdens pauzes makkelijk opgeborgen
worden. De solide basis zorgt voor een goede stabiliteit. Voor transport
kan de telescopische hendel in aluminium worden verlengd. De tweede
handgreep onderaan de hogedrukreiniger kan worden gebruikt voor het
laden van het apparaat.
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K 7 Full Control
Plus

K 5 Full Control
Plus

Vermogen

3,0 kW

2,1 kW

Max. druk

180 bar

145 bar

Max. debiet

600 l/u

500 l/u

10 m

8m

Lengte van de
hogedrukslang

Op de nieuwe K7 Premium Full Control Plus van Kärcher kan de druk
geregeld worden met de toetsen op het pistool.

Bij de nieuwe apparaten Full Control Plus kunnen drukniveau en
dosering van het reinigingsmiddel ingesteld worden op het pistool.
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De nieuwe hogedrukreinigers van Kärcher maken de schoonmaak rond
het huis heel wat comfortabeler.

Het heldere LCD -display geeft alle belangrijke instellingen weer.

