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Nieuwe zitschrob-/zuigmachine BD 50/70 R
Bp Pack Classic van Kärcher

Het beste van twee werelden
Wilrijk, 22 mei 2017 –

Met de nieuwe zitschrob-/zuigmachine BD

gewicht is deze machine even makkelijk te manoeuvreren en
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transporteren als walk behind modellen. En dankzij het hoge vermogen

T +32 (0)3 340 07 11

en tal van comfortfuncties maakt de machine bijzonder efficiënt schoon.

kees.wagtmans@be.kaercher.com

50/70 R Bp Pack Classic verenigt Kärcher de voordelen van twee
categorieën machines: dankzij een kleine draaicirkel en een laag

Ze werd ontwikkeld voor makkelijk gebruik en onderhoud. Voor
schoonmaakbedrijven,

gemeenten

en

gebruikers

in

retail

en

gezondheidszorg, biedt Kärcher met de BD 50/70 R Bp Pack Classic
een rendabel alternatief voor bestaande oplossingen.

Walk behind machines worden vaak gebruikt in bochtige omgevingen
met smalle gangen. Hier is de BD 50/70 R Bp Pack Classic een
betrouwbare aanvulling van de machinevloot, omdat ze dankzij het
compacte ontwerp, de draaicirkel van 1,6 m en het lage gewicht (114
tot 194 kg) makkelijk te manoeuvreren en te transporteren is.
Bovendien biedt de machine een uitstekend zicht op het te reinigen
oppervlak, wat de handling aanzienlijk vereenvoudigt. Voor manuele
reiniging is een uitgebreide selectie accessoires beschikbaar. Deze
kunnen makkelijk op de machine geïnstalleerd worden, zodat ze op
ieder moment gebruiksklaar zijn.

De standaardfuncties van klassieke schrob-/zuigmachines zorgen voor
productief werken. Alle bedieningselementen zijn makkelijk bereikbaar
voor de bediener. De kleurcodering op de controle-unit en de duidelijke
symbolen beantwoorden aan een intuïtief bedieningsconcept, wat
opleidingstijd en gebruiksfouten reduceert. De zuigbalk en borstelkop
wordt manueel neergelaten met een hendel of voetpedaal. De hoge
zuigkracht garandeert een constant goed reinigingsresultaat, zelfs in
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bochten of bij het terugdraaien. Om het onderhoud te vereenvoudigen,
heeft Kärcher erover gewaakt dat alle belangrijke componenten
makkelijk toegankelijk zijn en dat het elektronisch systeem in een
robuust ontwerp is ondergebracht.

De BD 50/70 R Bp Pack Classic heeft een schoon- en vuilwatertank
met een inhoud van elk 70 liter en levert een oppervlakteprestatie van
2.800 m²/u. In functie van individuele vereisten zijn aangepaste
reinigingsmiddelen verkrijgbaar. Voor grote machineparken is het
Kärcher Fleet vlootbeheer een ander voordeel. Hiermee is online
monitoring mogelijk van werktijden, noodzakelijke onderhoudsbeurten
en de locatie van de machines.

BD 50/70 R
Theoretische oppervlakteprestatie

2 800 m² / u

Werkbreedte

510 mm

Zuigbreedte

850 mm

Inhoud schoon-/en vuilwaterreservoir

70 L

Vermogen van de batterij

24 V / 105 Ah

Maximale snelheid

5,5 km / u

Gewicht (met batterij)

114 - 194 kg

Afmetingen l x b x h

1 310 x 590 x 1 060 mm

Rotatiesnelheid borstels

155 t/m
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Kärcher lanceert een nieuwe zitschrob-/zuigmachine: de BD 50/70 R Bp
Pack Classic

De BD 50/70 R Bp Pack Classic van Kärcher maakt bijzonder efficiënt
schoon dankzij het hoge vermogen en tal van comfortfuncties

Dankzij de kleine draaicirkel en het lage gewicht is de BD 50/70 R Bp
Pack Classic van Kärcher even makkelijk te manoeuvreren en
transporteren als de walk behind modellen
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Met een breedte van amper 60 cm kan de machine zelfs via smalle
liften getransporteerd worden

