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Full Control: Kärcher maakt werken met
een hogedrukreiniger nog
gemakkelijker
Technologie voor de
lenteschoonmaak
Wilrijk, 27 april 2016 – Wanneer de eerste warme dagen de start van
het tuinseizoen aankondigen, is het ook tijd voor de lenteschoonmaak.
Rondom het huis hebben regen en sneeuw vuil achtergelaten dat nu
hoognodig moet worden verwijderd. Maar het is niet nodig u in het
zweet te werken met schuurborstel, zeep en chemische producten. Met
een Kärcher hogedrukreiniger hebt u de klus geklaard in een mum van
tijd.

U kan de hogedrukreiniger gebruiken voor tal van oppervlakken, van
stoeptegels vol mos tot vuile gevels of houten tuinbanken. Maar hoe
kan u de beste reinigingsresultaten bereiken zonder de materialen te
beschadigen? Gebruikt u best een vlakstraal of eerder een puntstraal?
Of is een roterende sproeier beter?

Het antwoord is het nieuwe spuitpistool van Kärcher dat ontwikkeld
werd voor meer veiligheid. Het maakt deel uit van de standaard
uitrusting van de nieuwe serie Full Control hogedrukreinigers. Een
display bovenaan het hogedrukspuitpistool toont aan de hand van
pictogrammen de ingestelde druk en of deze geschikt is voor het te
reinigen oppervlak. Dit is een betrouwbare leidraad voor diverse
toepassingen.

Drukregeling

reinigingsmiddelenstand

kan

en
snel

overschakelen
en

gemakkelijk

rechtstreeks op de Vario Power spuitlans.

Er zijn vier drukniveaus voor verschillende toepassingen:

naar
gebeuren,
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Hoge druk : voor het reinigen van steen, beton, tegels en metalen
oppervlakken zonder beschermlaag,



Middelmatige druk : voor gebruik op de carrosserie van auto’s, glas
en kunststof meubelen,



Lagere druk : voor oppervlakken in hout, rotanmeubelen en delicate
fietsonderdelen,



Reinigingsmiddelen-stand

:

voor

het

aanbrengen

van

reinigingsmiddelen onder lage druk.
Het nieuwe full control pistool vindt u terug in de toestellen van de klasses K4,
K5 en K7.

Een

handige

hulp

voor

de

lenteschoonmaak:

de

nieuwe

hogedrukreinigers Full Control: de belangrijkste instellingen kunnen
rechtstreeks op het pistool en de lans worden weergegeven.

Absolute controle: een LED-scherm geeft het geselecteerde drukniveau
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en de mogelijke toepassingen aan.

Compact en praktisch design : de Full Control toestellen zijn uitermate
robuust. En het toebehoren kan allemaal op het toestel worden
opgeborgen.

