PERSBERICHT

Gebruik van alternatieve waterbronnen met
Kärcher pompen

Bespaar op water in huis

Hoogstraten, 28 april 2015 – Sinds meer dan 75 jaar is water het
sturende element bij Kärcher. Op internationaal vlak is Kärcher
uitgegroeid tot de grootste producent van hogedrukpompen en
aanverwante technieken voor de behandeling en de distributie van
water in al zijn vormen. Pas bij een blik op de laatste waterfactuur
beseffen we welke waarde ons drinkwater heeft. Waarom dan geen
goedkoop regenwater gebruiken voor bv. onze wasmachine ? Hiervoor
heeft Kärcher enkele krachtige hydrofoorpompen ontwikkeld, die het
huishouden op een betrouwbare en comfortabele manier van voordelig
water kunnen voorzien, bv. uit een regenwaterreservoir. Volautomatisch
met hoge druk en een hoog pompvermogen.

De BP 3 Home is onze nieuwste hydrofoorpomp met een drukvat van
19 liter en een wateropbrengst tot 3.000 liter per uur en dit met een
maximale druk van 3,6 bar. Deze robuuste pomp met RVS behuizing
kan perfect water uit een tank aanleveren aan uw wasmachine en
toiletten.
De BP3 Home beschikt over een geïntegreerde manometer zodat de
druk op elk moment kan worden afgelezen. De thermische beveiliging
staat garant voor een veilig gebruik.
Kwalitatief hoogstaande apparaten dienen foutloos te werken over een
lange periode. Met Kärcher kan je hierop rekenen. De producent geeft
op alle pompen een standaard garantie van vijf jaar. Het enige dat u
hiervoor moet doen, is u online registreren op de website :
www.karcher.be.
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BP 3 Home
Max. wateropbrengst

3.000 l/u

Opvoerhoogte

36 m

Max. druk

3,6 bar

Aansluitdraad

G1

Gewicht zonder

11,7 kg

toebehoren
Afmetingen (l x b x h)

474 x 264 x 573 mm

Wattage

800 W

Werkdruk

1,7 – 2,8 bar

Max. aanzuigdiepte

7m

Perscontact :
Kärcher N.V.
Annemie Van Dijck – annemie.vandijck@be.kaercher.com
Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tel. : +32 (0)3 340 07 11
Fax : +32 (0)3 314 64 43
www.karcher.be
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De BP 3 Home helpt u water te besparen in huis.

De Kärcher hydrofoorpompen zorgen voor een betrouwbare
aanlevering van put- of tankwater aan uw wasmachine.

