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Nieuwe reeks hogedrukreinigers van
Kärcher
Full Control – de juiste instelling
voor elke taak
Wilrijk, 9 maart 2016 – Kan ik het delicate hout van mijn meubelen
reinigen met de straal van mijn hogedrukreiniger? Zal de waterstraal de
lak van mijn auto niet beschadigen? De nieuwe Kärcher toestellen
geven zélf het antwoord: een LED display op het pistool geeft het
geselecteerde drukniveau weer en een pictogram geeft aan welke
instelling best geschikt is voor elke mogelijke reinigingstaak. De Full
Control-reeks vervangt in 2016 alle bestaande hogedrukreinigers in de
midden- en topklasse.

De gewenste werkdruk kan per type taak ingesteld worden door een
simpele draai aan de lans. Eenvoudige pictogrammen op het LED
display tonen vervolgens het gekozen drukniveau. Zo wijst een tuinheksymbool bijvoorbeeld op de instelling ‘soft’, wat wil zeggen dat dit
niveau geschikt is voor het reinigen van een delicaat oppervlak. Een
‘stenen muur’-symbool staat dan weer voor een maximaal drukniveau,
terwijl een auto-symbool wijst op de instelling ‘medium’. Wanneer
reinigingsmiddelen worden gebruikt, verschijnt het ‘mix’ symbool op het
display.

Dezelfde symbolen helpen u bij het kiezen van de juiste toebehoren. De
vuilfrees werkt met een roterende puntstraal en is uitermate geschikt
voor het verwijderen van hardnekkig vuil op harde ondergrond. Bij
gebruik van deze frees wordt automatisch het hoogste drukniveau
ingesteld. Met de Vario Power Jet-lans kan het drukniveau makkelijk
aangepast worden. Alle nieuwe toestellen worden standaard geleverd
met deze twee spuitlansen.

Een bijkomend voordeel van de nieuwe Full Control reeks is dat elk
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toestel uitgerust is met een watergekoelde motor. Voor het water
gebruikt wordt om te reinigen, wordt het rond de motor geleid waardoor
die constant gekoeld wordt. Dit garandeert een hoge performantie én
een langere levensduur van elk toestel. Kärcher geeft dan ook
standaard
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Stabiliteit is één van de belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling
van een hogedrukreiniger. De handige slanghaspel is bij de Premium
modellen voortaan bevestigd aan de achterzijde en niet langer aan de
bovenkant. Daardoor ligt het zwaartepunt van het toestel beduidend
lager. Samen met een nieuw ontwikkeld chassis, dat ervoor zorgt dat
het toestel niet voorover valt, zorgt dit voor een grote stabiliteit. Het
telescopische handvat, uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, kan
gemakkelijk uitgeschoven worden voor een vlotte verplaatsing van het
toestel. Een tweede handvat, ingewerkt aan het chassis, is uiterst
handig bij het in- en uitladen.

In de Home-reeks is bij elk toestel een oppervlaktereiniger inbegrepen.
Hiermee is een snelle en spatvrije reiniging van horizontale en verticale
oppervlakten - zoals terrassen en gevels – kinderspel. Een uitgebreid
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toepassingsmogelijkheden van de Kärcher hogedrukreinigers.

Dit nieuwe concept van de Full Control wordt tevens ondersteund door
de Kärcher ‘Ghostbusters’-campagne die vanaf 21 maart te zien zal zijn
op TV. Naar aanleiding van de nieuwe ‘Ghostbusters’-film - in de zalen
vanaf juli 2016 - zal ook in de winkels opvallend veel Kärcher POSmateriaal te zien zijn. De TV-campagne wordt ondersteund door online
video-advertising en verschillende acties op social media. Houd zeker
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K7
Full Control

K5
Full Control

K4
Full Control

Vermogen

3,0 kW

2,1 kW

1,8 kW

Max. werkdruk

20 – 160 bar

20 – 145 bar

20 – 130 bar

Max. wateropbrengst

600 l/u

500 l/u

420 l/u

10 m

8m

6m

Lengte van de
flexibele
hogedrukslang

Het krachtigste model uit de reeks K 7 Premium Full Control werkt met
een druk tot 160 bar.

De slanghaspel is achteraan het toestel gemonteerd. De stroomkabel
en toebehoren kunnen worden opgeborgen in een handig opbergnet.
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Het LED display toont de mogelijke toepassingen in functie van de
ingestelde druk. Dezelfde pictogrammen helpen bij de keuze van de
juiste spuitlans.

Toebehoren zoals de oppervlaktereiniger maken de hogedrukreiniger
uitermate veelzijdig.
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Met dit campagnebeeld van de Ghostbusters zal Kärcher binnenkort
vaak te zien zijn.

