PER S M ED ED EL IN G
Nieuw assortiment T-Racer bij Kärcher
Oppervlakken snel en efficiënt reinigen
17 maart 2015 – Oppervlaktereinigers zijn nuttige accessoires voor
hogedrukreinigers. Ze zorgen voor een snelle en egale reiniging van
terras, oprit, tuinpad en gevel, zonder opspattend water. Vandaag komt
Kärcher

met

een

upgrade

en

breidt

haar

assortiment

oppervlaktereinigers uit met vier T-Racer modellen: T 550, T 450, T 350
en T 150.

Met de compleet nieuwe T 550 wordt eerst reinigingsmiddel aangebracht
onder hoge druk. De hoeveelheid concentraat kan traploos aan de
oppervlaktereiniger worden ingesteld.

De T 550 en de T 450 vallen op door hun spits toelopende behuizing.
Eronder zit een extra hogedruksproeier voor reiniging in hoeken of langs
trappen en muren. Met een eenvoudig bereikbare voetschakelaar kan
overgeschakeld worden van oppervlak- naar zijkantenreiniging. Het is zelfs
mogelijk

om

kiezeloppervlakken

schoon

te

maken,

dankzij

het

beschermende rooster dat opspringende steentjes tegenhoudt.

Net als beide grotere modellen is ook de T 350 geschikt voor de reiniging
van verticale oppervlakken. Daarvoor wordt het hulpstuk zonder verlengbuis
op het pistool gemonteerd en aan het handvat vastgehouden. Ideaal voor
bijvoorbeeld het reinigen van garagepoorten. Bij de modellen T 550, T 450
en T 350 kan de werkdruk eenvoudig aangepast worden om zo ook delicate
oppervlakken te kunnen schoonmaken.

Voor de snelle reiniging van kleinere oppervlakken is er de T 150. Of het nu
gaat om de vloer in de garage of om de oprit, deze compacte T-Racer reinigt
stenen en betonnen oppervlakken snel en zonder opspattend water. Het
handige accessoire wordt meegeleverd bij de Home-variant van het
instapmodel hogedrukreiniger K 2.

Zo werken oppervlaktereinigers:
Een rotor met twee hogedruksproeiers onder de kap, verwijdert het vuil over
een grote oppervlakte. De waterdruk zorgt ervoor dat de T-Racer een paar
millimeter boven de bodem zweeft. Net als bij een hovercraft glijdt hij ook
over ongelijke oppervlakken. In vergelijking met een conventionele spuitlans
werkt dit hulpstuk dubbel zo snel. Dat spaart tijd én water.
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Voor meer informatie :
Kärcher b.v. – Postbus 9358 – 4801 LJ Breda
Kenneth Wagtmans – kenneth.wagtmans@nl.kaercher.com
Tel. : +31 76 75 01 700 - Fax : +31 76 75 01 751 - www.karcher.nl

De 4 modellen van het nieuwe Kärcher-assortiment oppervlaktereinigers

Met de nieuwe T 550 oppervlaktereiniger kan het reinigingsmiddel
rechtstreeks aangebracht worden

De modellen T 550 en T 450 zijn ook geschikt voor de reiniging in hoeken en
langs kanten

De T-Racer T 550, T 450 en T 350 hebben een handgreep voor de reiniging
van verticale oppervlakken

