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Vlieg schoon het nieuwe jaar in!
Kärcher introduceert stofzuiger op
boordspanning
Wilrijk, 22 december 2016 –

Stofzuigen in vliegtuigen, geen

gemakkelijke opdracht. De nauwe ruimte, het moeilijk manoeuvreren in
gangpaden en tussen rijen, én de beperkte stroomvoorzieningen maken
schoonmaken een ware uitdaging.
Het was precies om dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden dat
Kärcher een nieuwe stofzuiger ontwikkelde. De T 12/1 Hf zorgt voor
stressvrij werken op ieder vliegtuig wereldwijd.

Universeel
De nieuwe T 12/1 Hf werkt op boordspanning (110 V, 400 Hz). Hierdoor
kan de stofzuiger overal ter wereld gebruikt worden, onafhankelijk van
het specifieke voltage in verschillende landen. Dat is echter lang niet
zijn enige troef. Zo is ook zijn uitzonderlijk lange stroomdraad in
opvallend geel (25 m) een essentieel voordeel voor comfortabel werken
in vliegtuigen, waar stopcontacten eerder schaars zijn.
De eenvoudige bediening, nog zo’n pluspunt. Voorbeeld hiervan is de
ergonomische voetschakelaar, waarmee de T 12/1 Hf makkelijk aan- en
uit te zetten is zonder zich steeds te moeten bukken en zich tussen de
stoelen te moeten wringen. Ook de handige draaghendel maakt het de
gebruiker extra makkelijk.
Deze stofzuiger blinkt uit in mobiliteit en flexibiliteit, én heeft nog twee
kwaliteiten die in gesloten, nauwe ruimtes ten zeerste geapprecieerd
zullen worden. Het lage geluidsniveau (66 dB(A)) beschermt de
gebruiker tegen lawaai, terwijl de hoge filterkwaliteit - HEPA-filter in
optie - zorgt voor minimale stofvervuiling.
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T 12/1 Hf
Voltage (boordspanning)

110 V – 400 Hz

Vacuüm

227 mbar

Tankinhoud

12 l

Max. vermogen

900 W

Luchtdebiet

54 l/s

Lengte stroomkabel

25 m

Geluidsniveau

66 dB(A)

Gewicht

7,8 kg

Afmetingen

410 x 315 x 340 mm

De T 12/1 Hf van Kärcher is de perfecte stofzuiger voor
onderhoudsreiniging in vliegtuigen

