PERSBERICHT

Nieuwe compacte schrob-/zuigmachine
van Kärcher
Upgrade voor Kärcher-assortiment
Wilrijk, 21 april 2016 – Kärcher breidt zijn assortiment handgeleide
schrob-/zuigmachines zonder tractieaandrijving uit met een nieuw
model in twee verschillende versies. De BD 43/25 C Bp (met batterij) en
BD 43/35 C Ep (op netstroom) zijn ontworpen voor ruimtes van 200 m²
tot 800 m², beide met één kop voor het bevestigen van discborstels of
pads. Bij de ontwikkeling focuste men op de vraag van klanten naar een
schrob-/zuigmachine

in

het

lagere

prijssegment,

met

lage

onderhoudskosten en een hoge efficiëntie.

Voor een efficiënte werking hebben beide versies een werkbreedte van
43 cm en een groot, makkelijk te vullen waterreservoir. De uitvoering op
netstroom heeft een vulcapaciteit van 35 l, de batterijversie 25 l. Het
compacte

design,

de

vlotte

manoeuvreerbaarheid

en

goede

zichtbaarheid vereenvoudigen het werk van de gebruiker. Alle opties
kunnen worden geselecteerd via de EASY-draaiknop op het centrale
controledisplay. Dit zorgt voor een eenvoudige handling en gebruik, ook
na een korte opdrachtbriefing. Slimme functies voor een uitstekende
ergonomie: daartoe behoren het eenvoudig vervangen van de batterij,
een vulniveau-indicator, makkelijk toegankelijke vulopening

voor

schoon water en een afneembare vuilwatertank.

Voor

meer

onderhoudsgemak

zijn

alle

belangrijke

onderdelen

eenvoudig toegankelijk en bevindt de elektronica zich in een robuust
design. Het kleine aantal onderdelen en het eenvoudige ontwerp met
standaardcomponenten maken deze machines erg betaalbaar, terwijl
ze tegelijk een consistent hoge kwaliteit en groter bedieningscomfort
bieden.
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PERSBERICHT

Type
Werkbreedte
Oppervlakteprestatie
(theoretisch)
Schoon-/vuilwatertank
Borstelsnelheid
Gewicht
Afmetingen L x B x H

BD 43/35 C Ep

BD 43/25 C Bp

430 mm

430 mm

1600 m²/u

1600 m²/u

35/35 l

25/25 l

180 tpm

180 tpm

51 kg

99 kg (met batterij)

1136x516x1030 mm

1136x516x1030 mm

