PERSBERICHT

Kärcher lanceert twee nieuwe accuaangedreven stofzuigers
Snoerloos maar uiterst krachtig
Made, 14 maart 2017 – Twee nieuwe stofzuigers, twee modellen met
een krachtige Lithium-ion accu. Hierdoor leveren zowel de T 9/1 Bp
stofzuiger als de BV 5/1 Bp rugstofzuiger schoonmaakprestaties die, voor
de eerste keer, hetzelfde vermogen leveren als een model op netstroom.
Beide apparaten blinken dan ook uit in zuigkracht.

De nieuwe stofzuigers met krachtige Lithium-ion accu (36 V) hebben
beide een gebruiksduur van 24 minuten in de standaardmodus. In
energie-spaarstand, de zogenaamde eco!efficiency modus, stijgt deze
tot 46 minuten dankzij het verminderde stroomverbruik. Het lage
geluidsniveau van resp. 62 dB(A) voor de T 9/1 Bp en van 57 dB(A) voor
de BV 5/1 Bp, maakt beide stofzuigers geschikt voor gebruik in
geluidsgevoelige zones.

De T 9/1 Bp is erg wendbaar en mobiel: dankzij de snoerloze flexibiliteit
verhoogt hij ook nog eens de productiviteit op de werkvloer tot wel 23%.
In plaats van telkens op zoek te gaan naar een stopcontact in de zones
waar u moet stofzuigen, werkt u voortaan door, zonder storende
onderbrekingen. Naast een verhoogde productiviteit zorgt de snoerloze
T 9/1 Bp ook nog eens voor een verhoogde veiligheid. Met deze accustofzuiger hoeft u zich namelijk geen zorgen meer te maken om
struikelgevaar, omdat hij simpelweg geen kabel heeft. De T 9/1 Bp is
uitermate geschikt voor locaties waar u niet direct een stopcontact bij de
hand heeft of op locaties waar een stroomkabel hinderlijk is of zelfs tot
gevaarlijke situaties kan leiden. De T 9/1 Bp is daarom uitermate geschikt
voor tussentijdse reiniging in bijvoorbeeld winkels, magazijnen en
restaurants, maar ook voor onderhoudsreiniging in hotels, kantoren en
openbare ruimten.
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Het gepatenteerde, ergonomische draagframe van de BV 5/1 Bp
rugstofzuiger is uitgerust met het Air Stream Comfort-systeem dat
vervelende trillingen en warmtestuwing op de rug voorkomt. Daarnaast
beschikt het draagframe over schouderpads en heupriemen, die
individueel

aan

de

gebruiker

aangepast

kunnen

worden.

De

rugstofzuiger wordt bediend via een bedieningspaneel op de heupband,
waarop onder andere de laadstatus van de accu af te lezen is.
De BV 5/1 Bp is ideaal voor toepassing in hotels, winkels, bioscopen
maar zeker ook in de transportsector, voor de reiniging van bussen,
treinen en vliegtuigen.

T 9/1 BP
Vermogen
Autonomie accu
standaard/eco!efficiency-stand

730 W/400 W
24 min/46 min

Vacuüm

207 mbar

Luchtverplaatsing

46 l/s

Gewicht (met accu)

7.2 kg

Geluidsniveau

62 dB (A)

Afmetingen L x B x H

420 mm x 325 mm x 381 mm

BV 5/1 Bp
Autonomie accu
standaard/eco!efficiency-stand

24 min/46 min

Laadtijd

60 min

Capaciteit container

5l

Geluidsniveau

57 dB(A)

Accuspanning

36 V

Afmetingen L x B x H

400 mm x 320 mm x 636 mm

Gewicht (met accu)

8.7 kg

Luchtverplaatsing

46 l/s

Vermogen

730 W/400 W
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Kärcher T 9/1 Bp

Kärcher BV 5/1 Bp
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De accutechnologie maakt de T 9/1 Bp bijzonder wendbaar en mobiel,
en dus ideaal voor het schoonmaken van ruimtes met veel meubilair

In de eco!efficiency-stand zijn energieverbruik en geluidsniveau lager en
is de gebruiksduur van de accu hoger (afbeelding T 9/1 Bp)
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De gebruiksvriendelijke rugstofzuiger BV 5/1 Bp is bijzonder geschikt
voor het schoonmaken in treinen, bussen en vliegtuigen

De rugstofzuiger wordt bediend via een bedieningspaneel op de
heupband, hierop is ook de laadstatus van de accu af te lezen (afbeelding
BV 5/1 Bp)

Bekijk hier de video op YouTube : https://youtu.be/vkH70Tpm4Po

