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Accessoires voor de Kärcher
hogedrukreinigers

Uitgebreide mogelijkheden
Wilrijk, 19 juni 2017 – De hogedrukreiniger is een handig apparaat.

en vuilnisbak mee reinigen. Aangepaste toebehoren zorgen nu voor
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uitgebreide toepassingen en verbeteren het reinigingsresultaat.
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Zijn krachtige waterstraal maakt huis en tuin onberispelijk schoon. Je
kan er ook snel en makkelijk tuingereedschap, tuinmeubelen, fiets, auto
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Flexibele slangen – Hoe komt het water tot bij het apparaat?
Iedereen die een hogedrukreiniger koopt, moet onmiddellijk denken aan
de wateraansluiting. Krachtige toestellen hebben waterdebieten tussen
500 en 600 liter per uur. De wateraanvoerslang tussen de kraan en het
toestel moet dus voldoende lang zijn voor gebruik op grote afstand en
moet tegelijk een voldoende grote diameter hebben, bijvoorbeeld ¾”.
De flexibele slangen kunnen worden opgerold op een trolley of haspel
en nemen weinig plaats in van zodra ze zijn opgeborgen. Zo worden
trouwens ook ongelukken voorkomen en de tuin ziet er netjes uit.

Reinigingsmiddelen toevoegen: handige schuimsproeier
Schuimsproeiers zorgen voor een bijzonder dikke schuimlaag. Dat heeft
meerdere voordelen: het schuim hecht zich langer aan het oppervlak en
de werking is doeltreffender. De behandelde zones zijn onmiddellijk
herkenbaar. Met de Connect ‘n’ Clean FJ 10 C schuimsproeier van
Kärcher wordt de fles met reinigingsmiddel rechtstreeks aangesloten op
de kop. De hoeveelheid schuim kan worden aangepast met een
draaiknop.

Beter met borstels
Reinigingsborstels hebben een krachtige en toch zachte werking. Dit
Kärcher-accessoire combineert de hogedrukstraal van het toestel met
de manuele handeling van de borstel. Bijzondere eigenschap van de
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WB 150 high-performance borstel: onder de anti-spatcover draaien
twee hogedruksproeiers in een soepele ringvormige borstel. Dit
intensifieert de reinigende werking en zorgt voor moeiteloze, zachte
verwijdering van het vuil. De reinigingsborstel kan gebruikt worden op
tal van oppervlakken en gevoelige materialen, zoals auto’s en boten.

Schrobben met hoge druk
De Power Scrubber PS 40 is een handig toebehoren, specifiek voor de
reiniging van kleinere oppervlakken en trappen. Op het eerste gezicht
lijkt hij op een normale borstel, maar hij is aangesloten op de
hogedrukreiniger.

In

de

borstelkop

zijn

drie

hogedruksproeiers

geïntegreerd, die de reinigingskracht van de borstel aanzienlijk
vergroten. De borstel is in het bijzonder aanbevolen voor houten
terrassen, aangezien hij gebruikt kan worden voor uiterst zachte
reiniging in de richting van de nerf.
Spatbescherming – een schone oplossing
Vooral bij het schoonmaken in hoeken, op trappen en tegen muren
zorgt de krachtige waterstraal voor het losmaken én opheffen van het
vuil. Kärcher heeft een nieuwe spatbescherming voor hogedrukreinigers
ontwikkeld om te voorkomen dat muren, ramen en gebruikers nat
worden. De transparante kap is verbonden met de sproeilans van de
hogedrukreiniger en voorkomt dat water zij- of opwaarts spat. De
onderste boord is driehoekig wat een grondige reiniging garandeert in
hoeken en tegen boorden. Door de transparante kunststof ziet de
gebruiker wat hij doet.

Oppervlaktereinigers, zoals de T-Racer van Kärcher, zijn ideaal voor
spatvrij reinigen van grote oppervlakken. Bij sommige toestellen wordt
deze meegeleverd.
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De Connect ‘n’ Clean schuimsproeier zorgt voor een mooi gelijkmatig
laagje schuim

De Power Brush WB 150 combineert de kracht van een hogedrukspuit
met manuele borstelkracht voor een beter resultaat

Een transparante spatbescherming in kunststof garandeert dat de
omgeving en de gebruiker droog blijven

