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Nieuw product toegevoegd aan het Kärcher Battery Power+ 

accuplatform: 36 volt schrob-/zuigmachine BR 30/4 C Bp Pack  

 

Reinigen wordt kinderspel  

 

Made, februari 2021 – Met de komst van de BR 30/4 C Bp Pack breidt 

Kärcher zijn Battery Power+ accuplatform uit met een uiterst compacte 

36 volt schrob-/zuigmachine voor professioneel gebruik. Naast een laag 

gewicht (14 kg) en een looptijd tussen de 30 en 35 minuten per 

acculading is hij uitermate compact en zodoende eenvoudig te hanteren 

en op te bergen. Daarmee is deze schrob-/zuigmachine een hygiënisch 

alternatief voor vloerreiniging met een traditionele dweil, omdat er altijd 

vers water wordt gebruikt en direct contact met ziektekiemen, 

bijvoorbeeld via textiel, tot een minimum wordt beperkt. Een andere 

bijkomstigheid is dat hij tot wel 80% minder water verbruikt ten opzichte 

van het werken met een dweil. Kleinere oppervlakken en oppervlakken 

met veel obstakels zoals in winkels, restaurants, benzinestations, 

wachtkamers, showrooms of kantoren kunnen op deze manier snel en 

vooral veilig gereinigd worden. Dankzij de snelle inzetbaarheid is hij 

uitermate geschikt voor een snelle tussendoor reiniging van alle harde 

oppervlakken waarmee hij ook als aanvulling op een grotere schrob-

/zuigmachine kan dienen in bijvoorbeeld supermarkten of logistieke 

centra. 

 

Voor maximale reinigingsprestaties – tot 25% efficiëntieverbetering  

De compacte en snoerloze constructie biedt de gebruiker tal van 

voordelen: hoeken en smalle doorgangen zijn gemakkelijker te bereiken 

en obstakels in bijvoorbeeld showrooms of sanitaire ruimtes worden 

veilig vermeden. Anderzijds gaat het reinigen duidelijk sneller en kan er 

vooral veiliger gewerkt worden: vanaf nu kan de stroomkabel geen 

struikelgevaar meer opleveren en behoort het uitglijden over een natte 

vloer ook tot het verleden. Het afvalwater wordt namelijk direct 

opgezogen in de vuilwatertank bij zowel voorwaarts als achterwaarts 
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gebruik. Passend bij de te reinigende oppervlakte kan er een keuze 

gemaakt worden uit verschillende types walsborstels. Van een 

microvezel walsborstel tot een speciale tapijtborstel voor het onderhoud 

van tapijt. Dankzij de borsteldruk die tien keer groter is als bij handmatige 

reiniging in combinatie met de walsborstel worden voegen en 

oppervlakken met structuur nog grondiger gereinigd. De juiste 

walsborstel in combinatie met het uiterst effectieve vloerreinigingsmiddel 

CA 50 maakt deze machine een praktisch alternatief voor handmatige 

vloerreiniging op kleine oppervlakken of als aanvulling op een grotere 

schrob-/zuigmachine voor spot cleaning. 

Dankzij de vervangaccu kan de BR 30/4 C Bp Pack gedurende meerdere 

ploegendiensten gebruikt worden. Zelfs met één accu zijn meerdere 

gebruikscycli op één dag mogelijk, omdat de accu in een uur tijd weer 

opgeladen kan worden met de meegeleverde 36 volt snellader.  

 

Kärcher Battery Power+ accuplatform 

Het Kärcher Battery Power+ accuplatform omvat twee accuplatformen 

die voortdurend uitgebreid worden met nieuwe apparaten, van 

hogedrukreiniger tot bladblazers en multifunctionele alleszuiger tot 

krachtige kettingzaag. Zowel de compacte 18-volt-accu's als de krachtige 

36-volt-accu's zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten voor een 

breed scala aan toepassingen. Het pluspunt: de accu's zijn volledig 

compatibel met alle Kärcher-machines uit dezelfde spanningsklasse, 

ongeacht of die machines deel uitmaken van het Home & Garden- of het 

Professional-assortiment. Een uniek kenmerk van alle Kärcher-accu's is 

het lcd-display met ‘Real Time Technology’, dat naast de resterende 

accucapaciteit ook de resterende loop- en oplaadtijd nauwkeurig in 

minuten weergeeft. De behuizing van de accu's is uiterst schokbestendig 

en beschermd tegen stof en spatwater volgens beschermingsklasse 

IPX5. 

Dankzij efficiënt temperatuurbeheer leveren de accu's ook bij intensief 

gebruik zeer goede prestaties. Een intelligente celbewaking beschermt 

daarbij tegen overbelasting, oververhitting en totale ontlading. Als een 

machine lange tijd niet wordt gebruikt, dan zorgt de processorgestuurde, 

automatische opslagmodus van de Battery Power-accu's voor een lange 

levensduur van de cellen.  
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 BR 30/4 C Bp Pack 

Inhoud reservoir 4 l 

Werkbreedte 300 mm 

Gewicht (met accu) 14 kg 

Looptijd 30-35 min. 

Oppervlakteprestatie 200 m²/h 

Borsteldruk 100 g/cm³ 

Borsteltoerental 1270 omw./min. 

Accu Power+ 36 V/7,5 Ah 

Afmetingen 390 x 335 x 1180 mm 
 

 

 

 

 

De verbeterde knop voor het verwijderen van de accu maakt het 

gemakkelijker om de accu snel te vervangen. 
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De BR 30/4 C BP Pack is niet alleen geïntegreerd in het ‘Battery 

Power+ accuplatform’, maar heeft ook een nieuwe look gekregen.  

 

 

 

Het snoerloze en compacte ontwerp vergroot de wendbaarheid van de 

machine. 


