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In vier snelle stappen naar een schone fiets
Een perfect gereinigde tweewieler?
Met Kärcher wordt het kinderspel!
Made, 17 juni 2019 – De zomer staat voor de deur en de fiets wordt weer
massaal gebruikt. Wie lang van zijn fiets of e-bike wil genieten, moet er
wel goed voor zorgen. Na een stevige tocht door de bossen of op
onverharde en stoffige wegen, is vaak een flinke poetsbeurt nodig. Maar
met het juiste apparaat en de juiste accessoires wordt grondig reinigen
kinderspel. Of de schoonmaak nu thuis of onderweg plaatsvindt, Kärcher
heeft voor elke situatie een oplossing.

Fiets THUIS schoonmaken
Om uw fiets grondig schoon te maken in de garage of in de tuin, heeft u
slechts vier dingen nodig: een fietsenrek of muur, reinigingstoestel,
wasmiddel en een zachte doek.
Wat het toestel betreft, kunt u zowel aan de slag met een
hogedrukreiniger als met de lichtgewicht Outdoor Cleaner OC 3 van
Kärcher. De hogedrukreiniger moet meestal op elektriciteit en water
worden aangesloten. De mobiele hand-held reiniger op accu heeft alleen
een volle watertank nodig. Hij is dan ook uitermate geschikt voor een
snelle tussentijdse reiniging van de fiets, en dat op elk locatie.
Is er geen wateraansluiting beschikbaar, dan kunnen hogedrukreinigers
van de klassen K 4 tot en met K 7 en KHB 5 ook water uit een waterton
of andere waterbron gebruiken. Het enige extra accessoire dat u dan
nodig heeft, is een bijpassende aanzuigslang.

Fiets ONDERWEG schoonmaken
Om bijvoorbeeld te vermijden dat de kofferbak van uw auto vies wordt,
kunt u uw fiets of e-bike vóór vertrek nog reinigen. De Mobile Outdoor
Cleaner OC 3 van Kärcher is hiervoor uitermate geschikt. Dit compacte
toestel zonder stroom- en wateraansluiting is gemakkelijk te vervoeren
en past perfect in een fietsmand. De 2,8 meter lange spiraalslang kan
worden opgeborgen onder de verwijderbare tank.
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Om de fiets te reinigen, verwijdert u de tank en vult u deze met 4 liter
water. Vervolgens haalt u het spuitpistool uit het apparaat en plaatst u de
tank weer op de OC 3. Richt het pistool op de fiets en spuit hem af. De
ingebouwde lithium-ion accu heeft een looptijd van 15 minuten. Met de
autoadapter kan de OC 3 ook onderweg worden gebruikt.

Handige optie
De Mobile Outdoor Cleaner OC 3 van Kärcher heeft ook een optionele
Bike Box. Hierin zit een universele borstel, reinigingsmiddel en een
microvezeldoek. Kortom, alles wat u nodig heeft voor een snelle en
tussentijdse reiniging van uw fiets.

IN 4 SNELLE STAPPEN NAAR EEN SCHONE FIETS

Stap 1. Zet de fiets in een fietsrek of plaats hem tegen een muur of
boom. Voor thuisreiniging: sluit de hogedrukreiniger of KHB 5 aan op
water en zet aan. Voor reiniging onderweg: verwijder de OC 3 tank,
haal het spuitpistool uit de opbergbak, monteer de tank en zet het
toestel aan.
Belangrijk: Gebruik steeds een platte straal op alle apparaten om
schade aan de fiets te voorkomen.

Stap 2. Spuit gelijkmatig op de fiets met de OC 3, de KHB 5 of een
hogedrukreiniger. Richt de waterstraal niet direct op de schokdempers
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of elektrische verbindingen; vooral bij e-bikes is dat belangrijk. Zorg bij
reiniging met hoge druk steeds voor voldoende afstand (+/- 30 cm) bij
de banden en andere kleine onderdelen.
Tip: Maak van onder naar boven schoon, zo ziet u beter waar de fiets al
schoon is.

Stap 3. Bij hardnekkig vuil raden we aan om ook een reinigingsmiddel te
gebruiken, zoals onze Bike Cleaner 3-in-1. Breng dit product gelijkmatig
aan op de sterk bevuilde delen vóór het afspuiten. Laat kort inwerken en
spoel af.
Milieutip: Gebruik reinigingsmiddelen alleen op een afgesloten
ondergrond (zoals asfalt) met toevoer naar een rioleringssysteem.

Stap 4. Is het frame nog steeds vuil? Dan kunt u dit snel verwijderen met
een wasborstel. Droog het frame vervolgens af met een zachte doek
(bijvoorbeeld een microvezeldoek). Smeer de ketting en de versnellingen
opnieuw in na de reiniging.
Tip om water te besparen tijdens het reinigen met de OC 3: bevochtig de
universele borstel kort, schrob hiermee de fiets en spuit het losse vuil af.
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De hogedrukreiniger K 5 Premium Full Control Plus van Kärcher kan water uit
een waterton of andere waterbron gebruiken voor uw reinigingstaak.

Met de lichtgewicht Mobile Outdoor Cleaner OC 3 reinigt u op elke locatie uw
fiets, dankzij de lithium-ion accu en watertank.

Sluit enkel de watertoevoer aan en ga direct aan de slag met de KHB 5
Battery. Deze Kärcher Handheld drukreiniger is ideaal voor klussen rondom
het huis.

