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Nieuwe generatie stof-/waterzuigers van
Kärcher met automatische filterreiniging
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Kärcher lanceert de nieuwe generatie stof-

L hebben een consistent hoge zuigkracht, zelfs bij grote hoeveelheden
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fijn stof. Deze uiterst robuuste machines werden speciaal ontwikkeld
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voor gebruikers in de automotive, de bouwsector of in industriële
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/waterzuigers met automatische filterreiniging (TACT). De types NT
30/1 Tact L, NT 30/1 Tact Te L, NT 40/1 Tact Te L en NT 50/1 Tact Te

bedrijven. De verbeterde toebehoren zorgen voor een eenvoudige
bediening.

Het TACT-systeem reinigt automatisch de vlakfilter van de stofzuiger
door de luchtstroom op regelmatige basis om te draaien en zo het stof
uit de filter te blazen. En dat zonder enige werkonderbreking of verlies
van zuigkracht. De verbeterde luchtstroom in de machine verzekert dat
het stof uit de filter geblazen wordt met een groter luchtvolume dan
voorheen. De gebruiker kan een filterreinigingsinterval kiezen van 15 of
60 seconden via de centrale draaiknop – afhankelijk van de
hoeveelheid stof.

Een aantal nuttige details aan de toebehoren kregen een upgrade om
het gebruik te vereenvoudigen ook over langere periodes. Het rubberen
materiaal in het bochtstuk zorgt ervoor dat de hendel comfortabel in de
hand ligt en de grotere clips aan de zuigmond vergemakkelijken een
snelle wissel tussen nat en droog gebruik, zonder gereedschap.
Gereedschapsboxen met bv. elektrisch gereedschap kunnen op de
vlakke opbergzone bovenaan de stofzuiger worden geplaatst voor een
eenvoudig en veilig transport, terwijl toebehoren opgeborgen worden in
speciaal daarvoor ontworpen uitsparingen aan de machine. Grote
metalen zwenkwielen en een veiligheidsbumper vooraan de behuizing
garanderen

een

lange

levensduur,

zelfs

bij

veeleisende

PERSBERICHT

omstandigheden.

Alle modellen zijn gecertificeerd voor stofklasse L. De Te-versies
hebben een geïntegreerd stopcontact voor het aansluiten van elektrisch
gereedschap. De zuigturbine start zodra het gereedschap aangezet
wordt.

NT 50 / NT 40 / NT 30
Vermogen

1380 W

Vacuüm

254 mbar / 25.4 kPa

Luchtverplaatsing

74 l/s

Geluidsniveau

69 dB(A)

Tankinhoud

50 l / 40 l / 30 l

Gewicht

18,3 kg / 14,4 kg / 13,6 kg

Kabellengte

7,5 m
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Deze nieuwe stof-/waterzuigers hebben een consistent hoge zuigkracht
zelfs bij grote hoeveelheden stof. De bijzonder robuuste modellen
werden speciaal ontwikkeld voor gebruikers in de automotive, de
bouwsector of de industrie.

