PERSMEDEDELING
Nieuwe schrobzuigmachine B 40 C-W van Kärcher
DE SLEUTEL TOT EENVOUDIGE BEDIENING
November 2011 – De nieuwe handgevoerde schrobzuigmachine B 40 C-W
van Kärcher is dankzij het “Kärcher Intelligent Key” bedieningssysteem,
waarmee elke gebruiker zijn eigen profiel kan creëren, bijzonder gemakkelijk
te bedienen. Daardoor functioneert de machine bovendien erg economisch,
omdat ze steeds optimaal is afgestemd op de toepassing. Voor het
wendbare en smalle toestel vormen nauwe gangen en ruimtes met veel
hoeken geen probleem. Omwille van haar lage geluidsniveau is de machine
geschikt voor reiniging in geluidsgevoelige sites zoals ziekenhuizen en
hotels, en kan ze ook ingezet worden tijdens openingsuren. De vuilwatertank
kan vlot en grondig schoongemaakt worden met een optioneel verkrijgbaar
automatisch spoelsysteem.

Het “Kärcher Intelligent Key”-systeem laat toe verschillende rechten toe te
kennen door middel van sleutels in kleur (geel voor bedieners, grijs voor
facility managers, rood voor onderhoudstechnici). Zo bepaalt de facility
manager vooraf parameters als rij- en borstelsnelheid, motorvermogen of de
reinigingsmiddeldosering in functie van de toepassing. Met behulp van de
sleutels worden de instellingen van de machine gecommuniceerd. De
bediener

kan

enkel

nog

met

een

draaischakelaar

het

gewenste

reinigingsprogramma selecteren. Daardoor wordt maar precies zoveel
energie en detergent gebruikt als nodig. Bovendien zijn fouten bij de
bediening nagenoeg uitgesloten. Extra energiebesparend en milieuvriendelijk
reinigt de machine in eco!efficiency-modus, die voor onderhoudsreiniging
van de meeste oppervlakken meer dan voldoende is. Hierbij wordt gewerkt
met verminderd motorvermogen en een lager toerental van de borstels.

Dankzij de geringe breedte van 62 cm kan de B 40 C-W ook smalle
doorgangen aan, bijvoorbeeld tussen supermarktkassa’s, en kan de machine
probleemloos in liften getransporteerd worden. Dankzij de smallere vorm van
het reservoir vooraan heeft men een uitstekend zicht op de borstelkop, zodat

ook tegen kanten zorgvuldig schoongemaakt kan worden. Bij de modellen
met walsborstelkop neemt een voorveger eerst afval als sigarettenpeuken of
kroonkurken op. De helling van de zuigbalk kan met een draaiknop
eenvoudig aan de verschillende vloeroppervlakken worden aangepast.
Dankzij de nieuwe zuigmotorbehuizing wordt het geluidsniveau, afhankelijk
van de borstelsnelheid, teruggebracht worden tot minder dan 60 dB(A).

In slechts drie handelingen en zonder gereedschap kan de borstelkop
gedemonteerd worden om hem zo aan de onderkant grondig te reinigen.
Ook de wals- en schijfborstels kunnen erg eenvoudig vervangen worden; het
volstaat op een knop te drukken of een pedaal in te duwen om ze te
ontgrendelen.

Na

het

werk

wordt

de

vuilwatertank

comfortabel

schoongemaakt met een naar wens in het deksel ingebouwd spoelsysteem.
De bediener is daarbij beschermd tegen opspattend water, hij moet het
systeem enkel aansluiten op de watertoevoer; ringvormig geplaatste
sproeiers in het tankdeksel zorgen voor een automatische en grondige
reiniging. Vervolgens kan de klep zo opengezet worden dat de tank kan
verluchten en drogen. Het risico op kiemvorming wordt daardoor sterk
gereduceerd, wat de machine ook voor hygiënisch gevoelige sectoren zoals
de productie en verwerking van levensmiddelen geschikt maakt.

De schoonwatertank kan met behulp van een optioneel verkrijgbare “Quick
Fill In”-uitrusting via een slang aangesloten worden op de waterleiding en zo
snel en gemakkelijk gevuld worden. Aangezien de watertoevoer automatisch
stopt van zodra de maximale vulstand bereikt is, kan de bediener
ondertussen andere taken uitvoeren. Toebehoren als veegmoppen, doeken
of flessen detergent kunnen bij aanvang van het reinigingswerk worden
bewaard in verschillende houders, aan haken of in een box voor kleine items
en bevinden zich zo steeds binnen handbereik.

Technische eigenschappen
Nieuwe schrobzuigmachine B 40 C-W Kärcher

Type
Werkbreedte borstel
Werkbreedte zuigfunctie
Theoretisch

BR

BD

450 / 550 mm

430 / 510 mm

850 mm

850 mm

1 800 – 2 200 m²/u

oppervlakterendement
Tanks schoon / vuil water
Borstelsnelheid (BR / BD)

40 / 40 l
1 400 tr/min

180 tr/min

Opnamevermogen

600 W

Gewicht

108 kg

Afmetingen LxBxH

1 249 x 620 x 1 145 mm

1 369 x 575 x 1 145 mm
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