PER SM ED ED EL IN G
Nieuw toebehoren voor hogedrukreiniger van Kärcher

Zonnepanelen efficiënt reinigen betekent opbrengst
verbeteren
3 mei 2013 – Door vervuiling kan de stroomopbrengst van zonnepanelen tot
20% verminderen. Voor een grondige reiniging biedt Kärcher daarom een
nieuw toebehoren aan voor hogedrukreinigers. Met de iSolar, een systeem
met roterende borstels bevestigd aan een telescopische lans, kan
afhankelijk van het model tot 1.500 m² paneeloppervlakte rendabel gereinigd
worden. iSolar is DLG-gecertificeerd (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
e.V.).

Beide krasvrije discborstels uit nylon worden contraroterend met lage druk
aangedreven door het water uit de hogedrukreiniger. Ze laten zich dan ook
zonder moeite in banen sturen. Ze zijn bevestigd aan de telescopische lans,
die traploos tot 14 meter lengte uitgeschoven kan worden. Dankzij het
hoogwaardige materiaal (100% koolstof of hybride) is deze zeer licht en
stabiel. De watertoevoer wordt door middel van een kogelafsluiter aan de
lans aan- en uitgeschakeld. Alle aansluitingen zijn vervaardigd uit messing
en edelstaal, om corrosie te voorkomen.

Voor kleine oppervlakken is dit toebehoren ook met één borstel verkrijgbaar.
Eveneens

beschikbaar

is

een

licht alkalisch reinigingsmiddel

voor

zonnepanelen, dat de aluminium kaders niet aantast en streeploos laat
drogen. Daarnaast nog een mobiel wateronthardingssysteem tegen
kalkvlekken en een valbeveiliging voor de gebruiker. iSolar is compatibel
met elke professionele Kärcher-hogedrukreiniger met een wateropbrengst
vanaf 700 l/u.

Technische gegevens
Nieuw toebehoren voor hogedrukreiniger iSolar van Kärcher
Type
Max. oppervlakteprestatie
Werkbreedte
Gewicht
Wateropbrengst

iSolar 800

iSolar 400

200-400 m²/u

100-200 m²/u

800 mm

400 mm

7 kg

2,8 kg

700 – 1.300 l/u

hogedrukreiniger
Lengte telescopische lans

7 m / 10 m / 14 m (optioneel)

Gewicht telescopische lans

3,5 kg / 4 kg / 5 kg

Voor meer informatie :
KÄRCHER b.v. – Postbus 9358 – 4801 LJ Breda
Tel. : 0900/33.666.33 - Fax : 0900/33.555.33 - www.karcher.nl

Het

nieuwe

toebehoren

voor

hogedrukreinigers iSolar 800.

Met iSolar kan afhankelijk van het model tot
1.500

m²

paneeloppervlakte

rendabel

gereinigd worden.

Beide

discborstels

met

krasvrije

nylon

borstelharen worden contraroterend met lage
druk aangedreven door het water uit de
hogedrukreiniger

Bijkomend

kunnen

een

mobiel

wateronthardingssysteem en een speciaal
reinigingsmiddel voor zonnepanelen gebruikt
worden.

Optioneel is een valbeveiliging voor de
gebruiker verkrijgbaar.

