PER SM ED ED EL IN G
Gedemonstreerd op het terrein!

Kärcher Dealer Experience Day staat in het teken van
innovaties
18 september 2013 – In de recente najaarsfolder werd al een tipje van de
sluier gelicht: de HD Compactklasse van Kärcher heeft er enkele
uitvoeringen bij, die de bestaande modellen zullen vervangen. De nieuwe
professionele koudwater hogedrukreinigers waren slechts één van de
blikvangers op de druk bijgewoonde Dealer Experience Day in het
Nederlandse Loon op Zand.

Meer dan de zoveelste productpresentatie
Op 11 september werden alle Kärcher-dealers uit België en Nederland
uitgenodigd op Experience Island. Dat het niet zomaar een standaard
productpresentatie

zou

worden,

lieten

de

locatie

en

het

activiteitenprogramma reeds vermoeden. Jean-Paul Christy, CEO Kärcher
Nederland, en Kees Wagtmans, CEO Kärcher Belux, heetten de massaal
aanwezige dealers welkom. “Deze dag wordt meer dan enkel een
voorstelling van onze nieuwe producten,” klonk het enthousiast. “Deze
productintroductie van Kärcher zal u lang bijblijven. Geniet van het
spektakel!” Daarmee was de toon voor de tweede editie van de Dealer
Experience Day meteen gezet.

Drie introducties in antraciet
Tussen het flyboarden, de deathrides, het quad-, 4x4- en offroad motorrijden
door waren er verspreid over het domein demonstraties met gloednieuwe
professionele reinigingsmachines uit 3 verschillende productgroepen.
De focus bij de ontwikkeling van de nieuwe professionele koudwater
hogedrukreinigers uit de HD Compactklasse lag op mobiliteit, flexibiliteit,
kwaliteit en gebruiksgemak. Tijdens de demonstratie toonden de dealers
zich bijzonder kritisch. Nadat ze de machines zelf hadden uitgetest, waren
ze echter bijzonder te spreken over onder meer het compacte design, de
nieuwe draaggreep, de mogelijkheid om zowel in verticale als horizontale

positie te kunnen gebruiken, de grotere filter, de uitschuifbare duwbeugel en
het automatische drukontlastingssysteem.
De BR 35/12 C werd speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de
vraag van gebruikers op zoek naar een compacte, Li-ion batterijaangedreven schrob-/zuigmachine. De eerste machine in deze klasse met
Li-ion batterijen zorgt ervoor dat de machine altijd bruikbaar is, in slechts één
uur is de batterij weer voor 50% geladen en de levensduur is gelijk aan die
van de machine. De borstelkop en zuigbalk zijn 180 graden draaibaar zodat
tot in elke hoek geschrobd en gezogen kan worden. Met een gewicht van 35
kg is de machine overal mobiel inzetbaar.
In de categorie zitveeg-/zuigmachines introduceerde Kärcher de KM
105/100 R en KM 105/110 R. De volledig hydraulische machines zijn de
perfecte

combinatie

van

optimale

gebruiksvriendelijkheid,

hoog

servicecomfort en uitstekende veegprestaties. Ze hebben de gekende
éénknopsbediening, een draaicirkel van slechts twee meter en de
automatische Tact-filterreiniging (Karcher patent), elke 30 seconden wordt
het

filtersysteem

automatisch

gereinigd.

Via

het

programmeerbare

sleutelsysteem kan de modus eco, medium of heavy duty worden ingesteld.
De hoofdborstelinstelling gebeurt automatisch zodat altijd een optimale
veegprestatie gerealiseerd wordt. Op het bedieningsdisplay worden diverse
controlefuncties weergegeven. Met de extra zijbezem worden moeilijk te
vegen hoeken in 1 keer geveegd, wat een enorme tijdbespraring oplevert.

Voor meer informatie :
KÄRCHER N.V. – Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tel. : 03/340.07.11 - Fax : 03/314.64.43 - www.karcher.be

