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Niks dan troeven voor steden en
gemeenten
Kärcher lanceert nieuwe
werktuigdragers, professionele
kantentrimmer en heggenschaar
Wilrijk, 16 november 2017 – Binnen haar professionele assortiment

aangevuld met de nieuwe Kärcher ST 400 Bp kantentrimmer en de
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Kärcher HT 615 Bp heggenschaar.
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Werktuigdragers en gereedschappen hebben alvast enkele belangrijke

bart.hullebroeck@be.kaercher.com

voor steden en gemeenten introduceert Kärcher twee nieuwe
werktuigdragers. Daarnaast wordt het aanbod Park & City Solutions

troeven gemeenschappelijk: ze zijn gebruiks- en milieuvriendelijk,
krachtig en veilig.

Park & City Solutions
Net als bij de eerder geïntroduceerde gereedschappen binnen dit
assortiment, functioneren de kantentrimmer en heggenschaar op basis
van het 50 V Li-ion batterijsysteem. De toestellen hebben een bijzonder
geluidsarme

werking

en

zijn

daarom

ideaal

voor

de

bewonersvriendelijke reiniging van straten en het groenonderhoud in
parken en woonzones. Omwille van het lichte gewicht en de ergonomie
valt dit gereedschap ook bij de gebruikers goed in de smaak. Daarnaast
is de lage impact op het milieu een onmiskenbare troef, terwijl
geenszins wordt ingeboet op vlak van krachtige werking. In vergelijking
met benzine-aangedreven varianten betekent dit een CO2-uitstoot tot
0%, tot 50% lagere geluidsuitstoot en tot 80% minder trillingen. Deze
toestellen starten sneller op, hebben een 30% hogere potentiële output
en vragen minder onderhoud.

De ST 400 Bp kantentrimmer (3,9 kg) heeft een gebruiksduur tot 250
minuten, een dubbele veiligheidsgrip voor bediening met twee handen
en een traploze, variabele snelheid (van 4.000 tot 5.800 tr/min) die met
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één hand ingesteld kan worden.
De HT 615 Bp heggenschaar (3,8 kg) heeft een dubbelzijdig snijblad
van 65 mm, een snijcapaciteit van 33 mm, werkt op twee mogelijke
snelheden (2.800 en 3.200 tr/min) en heeft een gebruiksduur tot 460
minuten.

Werktuigdragers
Binnen het assortiment werktuigdragers zijn de Kärcher MIC 35 en de
Kärcher MIC 42 nieuw. Een marktprimeur is dat de instapmachines
met

hun

uitstoot

ver

onder

de

drempel

van

de

Stage

V-

emissieregulering blijven en daarmee meteen beantwoorden aan de
stijgende vraag van gemeentes naar groene technologieën. Andere
troeven zijn de krachtige dieselmotor (MIC 35: 26 kW, MIC 42: 31 kW)
en hydraulica, net als de nuttige last van 1.000 kg wat deze
werktuigdragers geschikt maakt voor zwaardere toepassingen. Als
veegmachine heeft de machine een opvangbak met een inhoud van
800 liter, wat een zeer grote efficiëntie garandeert.
De bestuurder geniet van een comfortabele, ruime cabine van waaruit
hij een 360° optimaal zicht heeft op de werking en het verkeer rondom.
Rijden gaat tegen een maximumsnelheid van 25 km/u en verloopt
dankzij de lange wielbasis en de vierwielaandrijving altijd stabiel. De
kleine draaicirkel (910 mm) en een breedte van amper 1,08 m
garandeert optimale manoeuvreerbaarheid in nauwe zones, makkelijke
handling en een laag risico op ongevallen. De intuïtieve bediening
vereist geen speciale opleiding. Een dubbele joystick maakt individuele
borstelbewegingen mogelijk wat resulteert in betere veegprestaties.
Een ECO-knop met geheugenfunctie zorgt voor een snelle opstart van
de veegparameters. Werktuigen kunnen flexibel vervangen worden
dankzij het multi-koppelingssysteem.

