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CB 3: de nieuwe roll-over van Kärcher

Snel, flexibel en efficiënt
Hoogstraten, 27

juli 2015 – Kärcher

breidt haar

assortiment

wasportalen uit met het nieuwe model CB 3: een nieuwe, unieke
techniek garandeert een droog voertuig zonder vlekken. De door
Kärcher

ontwikkelde

techniek

voorkomt

dat

de

dakborstel

en

sproeiboog kunnen nadruppelen. Dit in combinatie met de veelzijdige
uitrustingsmogelijkheden, maakt een snelle wasbeurt van tweeënhalve
minuut mogelijk. Daarnaast is er de bijzonder zuinige werking waardoor
de CB 3 erg interessant wordt voor tal van gebruikers: van autogarages
en

carrosseriebedrijven

tot

fleetowners,

carwashuitbaters

en

servicestations.

Dankzij een nieuwe waterverdeler verbruikt dit portaal slechts 20 liter
schoon water per wasbeurt; 15% minder in vergelijking met de vorige
generatie. Het snelle programma zorgt, bijvoorbeeld, voor kortere
wachttijden op drukke momenten, zoals tijdens het weekend. De
machine kan zo geprogrammeerd worden dat het portaal slechts twee
passages nodig heeft voor het reinigen en drogen van het voertuig.
Tijdens de eerste passage van voor naar achter wordt het voertuig
gewassen, waarna de installatie terugkeert naar de startpositie.
Het goede droogresultaat is te danken aan de unieke optie “Opti-DropStop”: wanneer het drogen begint, wordt het water dat van de
dakborstel druipt, opgevangen en afgevoerd via 2 geïntegreerde
afvoergootjes. Tegelijkertijd zorgen de afsluiters op de sproeibogen
ervoor dat deze ook niet kunnen nadruppelen. Zo blijft geen enkele
watervlek achter op de lak.

Daarnaast

kan

het

portaal

ook

uitgerust

worden

met

een

schuimwaxprogramma. Het product dat hiervoor gebruikt wordt, de RM
837, is erg doeltreffend en bevat geen NTA, wat carwashuitbaters
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bijzonder weten te waarderen en wat bovendien het milieu ten goede
komt. Na behandeling ontstaat een diepe glans en is de lak verzegeld,
die hierdoor voor langere tijd beschermt tegen UV-stralen, vogelpoep,
strooizout, …

Met deze nieuw ontwikkelde CB 3 gaat Kärcher de uitdaging aan om
voor elke toepassing de gepaste roll-over te kunnen configureren en
zodoende een oplossing op maat te kunnen aanbieden.

Kärcher breidt gamma wasstraten uit met het nieuwe portaal CB 3

Het portaal heeft een hoogkwalitatief waxprogramma met RM 837
schuimmousse
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“Opti-Drop-Stop”: wanneer het drogen begint, wordt het water dat van
de dakborstel druipt opgevangen in een goot en dan via twee drains
veilig afgeleid van de wagen

De sproeiers zijn voorzien van automatische afsluiters waardoor
nadruppelen wordt voorkomen

Dankzij een nieuwe waterverdeler verbruikt dit portaal slechts 20 liter
vers water per wasbeurt, 15% minder in vergelijking met vorige
modellen

De nieuwe besturing van de CB 3 zorgt voor een grote flexibiliteit

