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Nieuw Kärcher-accessoire: boorstofvanger
voor multifunctionele stofzuigers

In muren en plafonds boren zonder
stof
Wilrijk, 9 juni 2017 – Wie kent niet het probleem van stofontwikkeling
bij boren? Of het stof valt uit het gat tijdens het boren en vervuilt de
muur en de vloer, of je hebt hulp nodig van iemand die de stofzuiger
vasthoudt.

De

Kärcher

boorstofvanger

-

verkrijgbaar

als

stofzuigeraccessoire - lost dit probleem voortaan op.

Perscontact :
Kristine De Haes
Assistant Marketing Manager
Kärcher N.V.
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)
T +32 (0)3 340 07 11
Kristine.dehaes@be.kaercher.com

De boorstofvanger wordt eenvoudig op de handgreep bevestigd en
hecht zich vast aan de muur of zelfs het plafond wanneer de stofzuiger
wordt aangezet. Een technologie met twee compartimenten verzekert
een goede hechting en zorgt voor het volledig opzuigen van het stof.

Het eerste compartiment met rondom een ring in schuimrubber, creëert
een vacuüm van zodra de stofzuiger wordt aangezet. Dit zorgt voor een
goede hechting op alle courante interieuroppervlakken, zonder deze te
beschadigen. Het tweede compartiment dat zich ter hoogte van de
uitsparing voor de boor bevindt, zuigt alle stof op zonder sporen te
laten. Opdat de boorstofvanger tijdens het werk niet beschadigd zou
worden, heeft de uitsparing voor de boor een rand in roestvrij staal.

Het is niet nodig de stofzuiger uit te schakelen om de boorstofvanger te
verplaatsen. Het volstaat om onderaan op de gele schakelaar te
drukken. Dit reduceert het vacuüm waardoor het accessoire kan
worden weggenomen. De boorstofvanger is compatibel met toestellen
die een zuigbuis hebben met een diameter van 35 mm en met de
multifunctionele stofzuigers WD 2 en WD 6. Hij is geschikt voor boren
met een diameter tot 15 mm.
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Accessoire voor multifunctionele
stofzuigers : boorstofvanger
Compatibele afmetingen boor

tot max. 15 mm

Afmetingen l x b x h

207 x 106 x 117 mm

Compatibiliteit

WD 2 – WD 6 inclusief de Premium-

Aansluitdiameter

varianten
35 mm

De boorstofvanger is verkrijgbaar als accessoire voor multifunctionele
stofzuigers.

Aangesloten op een multifunctionele stofzuiger zuigt de boorstofvanger
doeltreffend het stof van alle muuroppervlakken.
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De boorstofvanger hecht zich ook veilig vast tegen het plafond.

