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Zitveegmachines van Kärcher: een
nieuw instapmodel vervolledigt het
assortiment
Compact, wendbaar en comfortabel
Wilrijk, 8 februari 2018 – De batterij-aangedreven KM 85/50 R is het

compact en handelbaar toestel, maar die geen compromissen willen
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nieuwe instapmodel van Kärcher in het assortiment zitveegmachines.
Het is een alternatief voor gebruikers die nood hebben aan een erg

zo’n 30% hoger in vergelijking met een handgeleide veegmachine met
dezelfde werkbreedte.

Een schone oplossing
De machine kan indien nodig worden uitgerust met een tweede extra
zijbezem. De rotatiesnelheid kan worden geregeld wanneer de machine
in werking is, afhankelijk van de soort en de graad van vervuiling. Naast
een optimaal reinigingsvermogen, resulteert dit ook in een verminderde
stofvorming. De pendelende hoofdbezem vereist geen enkele manuele
regeling of slijtage-aanpassing door de gebruiker. De contactdruk wordt
automatisch afgesteld, de walsborstel reageert m.a.w. flexibel op
oneffenheden.

Het verzamelde vuil wordt gelijk verdeeld over twee reservoirs met elk
een capaciteit van 25 liter. Dit vergemakkelijkt het verwijderen en het
leegmaken van de volle reservoirs.

Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
Dankzij de smalle constructie en een werkbreedte van 85 cm met één
zijbezem, is het mogelijk snel en comfortabel te werken, zelfs in nauwe
gangen of tussen rekken. De machine gaat ook makkelijk door deuren
met een minimale breedte van 90 cm. De draaicirkel bedraagt minder
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dan 2 meter. De machine is geschikt voor in- en outdoor gebruik.

De zitpositie en de hoogte van de stuurkolom kan worden aangepast in
functie van een ergonomische werkhouding. Het uniforme, eenvoudige
gebruiksconcept met duidelijke symbolen en een heldere taal reduceert
het risico op foutieve bediening. Ander doordacht en handig aspect: het
Home-Base systeem van Kärcher biedt steunen en houders voor het
opbergen van accessoires zoals een afvalgrijper voor het oprapen van
grotere stukken vuil, bezems en een extra reservoir.

Makkelijk in onderhoud
Bij de ontwikkeling van de KM 85/50 R ging extra veel aandacht naar
een zo makkelijk mogelijk onderhoud. Wanneer tijdens de werking van
de machine een verlies van zuigkracht optreedt, kan de filterreiniging
eenvoudig worden geactiveerd met een hendel die bediend kan worden
vanop

de

bestuurdersplaats.

Een

mechanisch

schraapsysteem

verwijdert dan doeltreffend het stof van de filterlamellen. Voor het
vervangen van de filter en de extra walsborstel is geen extra
gereedschap nodig.

