PERSBERICHT

Nieuwe middenklasse
hogedrukreinigers van Kärcher
Het juiste apparaat voor iedere
toepassing
Wilrijk, 1 maart 2018 –

Kärcher lanceert een nieuwe generatie

werden gebruikt. Om te beantwoorden aan de vereisten en de
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middenklasse koudwater hogedrukreinigers. Deze modulaire apparaten
zijn bijzonder robuust en duurzaam door de kwaliteitsmaterialen die

van verschillende doelgroepen,

zijn

de

nieuwe

hogedrukreinigers in eerste instantie beschikbaar in twee varianten.

De mobiele standaardversie hogedrukreinigers zijn geschikt voor tal van
toepassingen. De verlengbare handgreep en de lichtgewicht, makkelijk
manoeuvreerbare wielen zorgen voor comfortabele verplaatsingen. De
accessoires kunnen compact worden opgeborgen op het apparaat. Een
slanghaspel kan later altijd worden toegevoegd.
Het stationaire apparaat is bijvoorbeeld geschikt voor toepassingen in de
automotive. Deze hogedrukreinigers werden ontwikkeld om aan de muur
bevestigd te worden en kunnen makkelijk worden geassembleerd.

Bij beide varianten worden de pomponderdelen beschermd door een
grote waterfilter ter hoogte van de watertoevoer en een automatische
drukontlasting. Wordt het pistool gesloten, vermindert de interne druk. Dit
verlengt de levensduur, reduceert herstel- en onderhoudskosten en
verlaagt de kracht nodig om het hogedrukpistool te activeren.

Het mobiele standaardapparaat is uitgerust met een EASY! Force pistool.
Dit ergonomische accessoire onderscheidt zich hoofdzakelijk door de
trekker die met de bal onder de duim in de handgreep wordt geduwd.
Nadat de trekker is geactiveerd, is het met andere woorden niet meer
nodig om deze in positie te houden: de terugslag veroorzaakt door de
waterstraal drukt de trekker in de hand. Er is dus niet langer een
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permanente belasting van hand- en vingerspieren zoals dat voorheen wel
het geval was.

Bij de ontwikkeling van deze hogedrukreinigers werd extra aandacht
besteed aan het onderhoudsgemak. De pomp is bereikbaar zonder de
behuizing te moeten openen. In functie van de toepassing en van
gebruiksomgeving kunnen de toestellen in verticale of horizontale positie
gebruikt worden. De nieuwe middenklasse koudwater hogedrukreinigers
worden aangeboden met een debiet tussen 560 en 800 l/u en met een
werkdruk tussen 140 en 180 bar.

Input vermogen
Spanning/type
stroom
Max. temperatuur
waterinvoer

HD 6/15 M

HD 8/18-4 M St

230 V / 1 ~ / 50 Hz

400 V / 3 ~ / 50 Hz

3,1 kW

4,6 kW

60° C

60° C
30 - 180 bar /

Werkdruk

150 bar / 15 Mpa

Max. druk

200 bar / 20 Mpa

200 bar / 20 Mpa

Debiet

560 l/h

400 – 800 l/h

30 kg

32 kg

Afmetingen

400 x 456 x 960

302 x 290 x 560

(l x b x h)

mm

mm

3 - 18 MPa

Gewicht
(zonder
accessoires)

