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Nieuwe spuitpistolen voor de tuin
Uw tuin sproeien was nog nooit zo
eenvoudig
Wilrijk, 17 mei 2016 – Planten hebben voldoende water nodig om te
kunnen groeien en bloeien. Dit geldt zowel voor groentebedden als voor
bloemen, struiken en sierheesters rond het huis. Vaak worden
tuinslangen gebruikt in combinatie met een spuitpistool om de tuin te
besproeien. Maar welk model is het beste voor welke toepassing? En
wat te kiezen wanneer het aankomt op comfort en ergonomie?

Voor elke toepassing heeft Kärcher het geschikte spuitpistool met een
aangepast sproeipatroon. Voor het besproeien van bloembedden is het
best sproeiers te gebruiken die een grote oppervlakte beslaan en die
zacht zijn voor de planten. Jonge plantjes en zaailingen moeten zeer
voorzichtig gesproeid worden. Een pistool dat een fijne mist vernevelt is
hiervoor ideaal. Bij het sproeien van planten in bakken moet u het water
kunnen doseren, zodat het niet over de rand stroomt en het terras vuil
maakt. Een krachtige, geconcentreerde waterstraal is dan weer een
voordeel bij het reinigen van gereedschap nadat u in de tuin hebt
gewerkt. En een spuitpistool met draaikop is ideaal wanneer onder
hagen of tegen wortels gesproeid moet worden, omdat dit het water
geven aanzienlijk makkelijker maakt.

Kärcher biedt een assortiment spuitpistolen die geschikt zijn voor al
deze verschillende toepassingen. Dit jaar heeft de fabrikant van o.a.
hogedrukreinigers en tuinpompen een aanbod aan nieuwe spuitpistolen
gelanceerd.

Elk model spuitpistool heeft de geschikte karakteristieken. Zo zorgt de
draaibare handgreep op vier modellen voor de nodige flexibiliteit om het
pistool aan te passen aan de situatie. Je kan zo immers kiezen of je
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Een vergrendelingsmechanisme maakt het makkelijk om langer te
sproeien, omdat de trekker niet constant ingedrukt moet worden. Op de
twee nieuwe multifunctionele spuitpistolen voorkomen twee membraanafdichtingen dat het water gaat druppelen en dat handen onnodig nat
worden. Het watervolume kan eenvoudig met één hand geregeld
worden tijdens het gebruik. Alle aansluitingen op alle modellen zijn
compatibel met de standaard kliksystemen op de markt.

Snel en comfortabel water geven: verschillende sproeipatronen kunnen
worden gebruikt voor verschillende toepassingen.
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Tuingereedschap kan snel gereinigd worden met de krachtige
puntstraal.

Een fijne sproeinevel is ideaal voor delicate planten.

