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Ontdek de nieuwe schrob-/zuigmachine van Kärcher 

 
BD 50/55 W Classic Bp, topprestaties 
met intuïtieve bediening  

 
Wilrijk, november 2021 –  Met de BD 50/55 W Classic Bp handgeleide 

schrob-/zuigmachine heeft het Classic gamma van Kärcher er een 

veelzijdig toestel met tractie-aandrijving en batterij bij. In kleine winkels, 

ziekenhuizen of voor dienstverleners in de bouw zorgt de eenvoudige 

bediening van de BD 50/55 W Classic Bp schrob-/zuigmachine ervoor 

dat de kwaliteit van de reiniging altijd optimaal is, ongeacht wie het toestel 

gebruikt. De borstelkop en de zuigbalk zijn gemaakt van onder druk 

gegoten aluminium en gaan bijzonder lang mee. Dankzij zijn compacte 

afmetingen is de schrob-/zuigmachine gemakkelijk te manoeuvreren, 

zelfs op kleine oppervlakken met veel obstakels. 

 

Het overzichtelijke stuurbord van de nieuwe schrob-/zuigmachine van 

Kärcher groepeert de belangrijkste functies aan de hand van kleurcodes. 

De gebruiker hoeft geen reinigingsprogramma te kiezen, maar laat enkel 

handmatig de borstelkop en/of zuigbalk zakken om de motor automatisch 

te starten. Dankzij het vierwielsysteem en de optilbare borstelkop is het 

toestel gemakkelijk te transporteren.  

 

De borstelkop is amper 100 mm dik en kan moeiteloos onder rekken, 

koelkasten of meubels vegen. Met een borsteldruk van 27 kg zorgt de 

BD 50/55 W Classic Bp voor een uitstekend reinigingsresultaat. Kärcher 

hertekende ook de zuigbalk: die is gebogen en blijft dicht bij de machine, 

waardoor een optimale zuigkracht wordt verkregen. Dit verkort de 

droogtijd op alle harde en zachte vloeren en maakt handmatig nadrogen 

overbodig. 
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BD 50/55 W Classic Bp 

Werkbreedte borstels (mm) 510 

Oppervlakteprestatie (theoretisch)  

(max., m²/u)  
2550 

Batterij (V) 24 

Gewicht (met batterij, kg) 245 

Afmetingen l x b x h (mm) 1328 x 610 x 1073 

Werkbreedte zuigen (mm) 850 

Borsteltoerental (omw/min) 180 

Borsteldruk (kg) 27 

Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 55 / 55 

 

 

 

 

 

Net als alle Classic modellen overtuigt de nieuwe BD 50/55 W Classic 

Bp schrob-/zuigmachine van Kärcher met een robuust design en een 

superieur gebruiksgemak. 
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Het overzichtelijke stuurbord van de BD 50/55 W Classic Bp maakt het 

zelfs voor onervaren gebruikers supereenvoudig om de machine te 

bedienen. 

 

 

Het compacte toestel is dankzij zijn vierwielsysteem gemakkelijk te 

manoeuvreren, ook op oppervlakken met veel obstakels. 

 


