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BR 45/22 C schrob-/zuigmachine
biedt uitzonderlijke wendbaarheid
Wilrijk, 13 december 2016 –

De nieuwe BR 45/22 C schrob-

technologie alles mee te maken.
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/zuigmachine van Kärcher is een toonbeeld van wendbaarheid. Daar
hebben het compacte design én de draaibare borstelkop met KART-

borstelkoptechnologie

KART

(Kärcher

Advanced

Response

Technology) maakt de borstelkop 200° draaibaar. Daarnaast staat deze
schrob-/zuigmachine garant voor 100% werkbreedte in bochten.
Achterwaarts reinigen kan probleemloos. Een bijzonder efficiënte
reiniging is het resultaat. De oppervlakteprestatie van 1800 m²/u is 30%
hoger dan die van de BR 35/12 C uit dezelfde reeks. Een geïntegreerd
voorveegsysteem resulteert in lagere reinigingskosten.

De BR 45/22 C moet bijna niet geduwd worden dankzij de tractie die de
walsborstels creëren. Dat zorgt voor een comfortabel gebruik en brengt
ons meteen bij de volgende troef: de eenvoudige bediening en
verplaatsing, ook over trappen. Eigenschappen als het compacte
design, het zeer lichte gewicht van 55 kg, de volledig inklapbare
handgreep, de grote wielen en de nieuwe transportstand spelen daarin
een essentiële rol. Bovendien zorgt ook de handige kleurcodering voor
een eenvoudige besturing. Dankzij de afvoerslang kan de vuilwatertank
snel leeggemaakt worden.

Nog een belangrijk argument pro BR 45/22 C is ongetwijfeld de lange
levensduur en de korte oplaadtijd van de batterij. De lithium-ion batterij
heeft, afhankelijk van de toepassing, een looptijd variërend van
anderhalf tot twee uur. Deze verlengde looptijd is ook het gevolg van
het gebruik van de machine in eco!efficiency modus, wat bovendien
energiebesparend is en de geluidssterkte aanzienlijk reduceert. In
stand-by modus verbruikt de BR 45/22 C geen energie.
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Opladen gaat snel (tot 4,5 uur) en kan ook tussentijds, zodat meerdere
bedieningen per dag mogelijk zijn. De batterij valt op door zijn extreem
lange levensduur van 1300 laadcycli, dat is even lang als de machine
zelf meegaat.

Wendbaarheid in beperkte ruimtes, een comfortabele bediening,
energiezuinig en stil, én een lange levensduur: uitstekende pluspunten
voor brede toepassing in onder meer winkels, horeca, grootkeukens,
ziekenhuizen en wellnessfaciliteiten, maar ook in productiehallen.

BR 45/22 C
Werkbreedte
Oppervlakteprestatie
(theoretisch)

450 mm
1800 m²/u

Tankinhoud

22 l

Gewicht

55 kg

Laadtijd batterij

tot 4,5 u

Looptijd

90 – 120 min

De compacte BR 45/22 C schrob-/zuigmachine van Kärcher is bijzonder
wendbaar en reinigt bijzonder efficiënt.

