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Kärcher neemt deel aan Maintenance
en Pumps & Valves
De juiste reinigingsoplossing voor
elke toepassing
Wilrijk, 12 april 2016 – Op 20 en 21 april tekent Kärcher present voor
twee vakbeurzen in Antwerp Expo: Maintenance 2016 en Pumps &
Valves 2016. Op Maintenance (stand B2024) plaatst de specialist in
reinigingsmachines zijn assortiment industriezuigers in de kijker. Op
Pumps & Valves (stand A4010) staan de Wome Ecomaster MK3 en de
Woma Ecocold 500/30 Classic in de schijnwerpers.

Stofzuigen van A tot Z
Het ruime assortiment industriële stofzuigers bij Kärcher biedt een
doeltreffende oplossing voor elk stofprobleem in veeleisende industriële
omgevingen. Daarvoor staat niet alleen de hoge kwaliteit en
duurzaamheid van de apparaten garant, maar ook hun innovatieve
filtertechnologie en ergonomische bedieningscomfort.
De

industriezuigers

zijn

een

aparte

productgroep

binnen

dit

assortiment, dat verder nog bestaat uit stof-/waterzuigers, stofzuigers
en afzuigsystemen.

Hoge zuigkracht voor alle eisen
Het assortiment industriezuigers telt meerdere categorieën, elk met
apparaten gericht op specifieke toepassingen. Denk hierbij aan de
krachtige superklasse, met een vermogen tot max. 7,5 kW, die zowel
mobiel als stationair inzetbaar is. Er is de middenklasse, die door zijn
speciale filters ideaal is voor het verwijderen van sterk hechtend
materiaal. Daarnaast brengt Kärcher ook een serie compacte
alleszuigers,

explosieveilige

stofzuigers

en

de

vloeistof-

en

spanenzuiger, die opgenomen vloeistoffen en spaanders scheidt voor
mogelijk

hergebruik.
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Voor het zware werk
De Woma Ecomaster MK3 is een compacte reinigingsunit voor grote
bouwwerken en industriële faciliteiten. Ook voor toepassing door
onderhoudsdiensten van gemeenten is deze hogedruk waterjet
installatie bijzonder geschikt. De Woma Ecomaster MK3 is een mobiele
trailer met een economische dieselmotor. De machine is er in drie
versies, met een werkdruk tot 2500 à 3000 bar.

Ook op de Kärcher-stand tijdens Pumps & Valves: de Woma Ecocold
500/30 Classic. Deze compacte, mobiele reinigingsunit verwijdert vuil
uit de kleinste hoekjes. De hogedruk waterunit biedt een werkdruk tot
500 bar, een output tot 30 l/min en biedt tal van functies voor efficiënt
en veilig werken.

