PERSBERICHT

Nieuwe koudwater hogedrukreiniger
met verbrandingsmotor van Kärcher
Mobiliteit en gebruiksgemak boven
alles
Wilrijk, 19 april 2016 – Om autonoom te kunnen werken in gebieden
zonder geschikte stroomaansluiting, stelt Kärcher een reeks van vijf
nieuwe koudwater hogedrukreinigers met benzine- of dieselmotor voor.
De machines bieden een werkdruk van 150 bar (model HD 7/15 G) tot
230 bar (model HD 9/23 G) en een maximum wateropbrengst van resp.
650 en 930 liter per uur.

Ergonomisch en handig in moeilijke omstandigheden
Dankzij

het

ergonomische frame

kunnen de

hogedrukreinigers

gemakkelijk opgetild en getransporteerd worden, zelfs op oneffen
terrein. De grote, lekbestendige wielen zijn onderhoudsvrij en
bevorderen de mobiliteit. Het toebehoren kan rechtstreeks op het
toestel en binnen handbereik worden opgeborgen.

De machines zijn gemonteerd op een stevig buizenframe, dat uitgebreid
kan worden met een extra beschermingskader met een slanghaspel
voorzien van sjorogen voor het laden met een kraan. Afhankelijk van
het model, kan met een volle tank 100 tot 160 minuten onafgebroken
gewerkt worden. Dankzij de grote waterfilter die de pomp beschermt
tegen vuildeeltjes, is het, indien nodig, stilstaand water uit een vijver of
waterbekken te pompen. Tot de veiligheidselementen behoort ook een
thermostatische klep, die oververhitting in het circulatiesysteem
voorkomt, en een veiligheidsventiel dat het toestel beschermt tegen
overdruk. Dankzij al deze karakteristieken, kunnen deze toestellen
gebruikt worden in de moeilijkste omstandigheden en op de meest
afgelegen plaatsen.
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Machinetype

HD 9/23 De
(dieselmotor)

HD 9/23 G

Wateropbrengst

400 - 930 l/u

400 - 930 l/u

40 - 230 bar /

HD 8/20 G

HD 7/15 G

200 - 850 l/u

200 - 750 l/u

650 l/u

40 - 230 bar /

10 - 210 bar /

10 - 200 bar /

150 bar

4 - 23 Mpa

4 - 23 Mpa

1 - 21 Mpa

1 - 20 Mpa

15 Mpa

Motorvermogen

7.4 kW

9.5 kW

8 kW

6.6 kW

4 kW

Gewicht

108 kg

71 kg

68 kg

53 kg

35 kg

Afmetingen

870x725x

870x725x

870x725x

800x620x

800x620x

(LxBxH)

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1105 mm

1105 mm

Brandstofverbruik

2 l/u

3.5 l/u

3.1 l/u

2.4 l/u

1.4 l/u

Werkdruk

HD 9/21 G

De nieuwe reeks koudwater hogedrukreinigers van Kärcher met
verbrandingsmotor onderscheidt zich door zijn groot gebruiksgemak en
zijn ergonomisch design. Op de foto: de HD 9/23 G, model op benzine,
met slanghaspel en Cage beschermingsframe.
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De grote mobiliteit is een specifieke eigenschap van de nieuwe
koudwater hogedrukreinigers met verbrandingsmotor. Dit handige
aspect

is

te

danken

aan

uitgebalanceerde montage.

de

onderhoudsvrije

wielen

en

de

