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Kärcher en Boels breiden samenwerking uit

Levering warmwaterhogedruktrailers van Kärcher voor
Boels Rental
Made, januari 2020

– Kärcher heeft zijn jarenlange partnership met

Boels verder uitgebreid. Boels is één van de meest gerenommeerde
verhuurbedrijven in Europa en voorziet onder andere de bouwsector,
industrie

en

evenementenbranche

al

jaren

van

machines

en

gereedschappen die aan de zwaarste eisen moeten voldoen. Op dit
moment levert Kärcher de eerste batch warmwater-hogedruktrailers in
‘Boels oranje’ uit voor de verhuurmarkt in de Benelux en Duitsland. In de
loop van het jaar zal de vloot verder uitgebreid worden.

Multifunctioneel
Vooral vanwege de multifunctionaliteit heeft men bij Boels voor deze
trailer, model HDS 17/20 De Tr1, van Kärcher gekozen. Het toestel
combineert immers hogedrukreiniging met onkruidverwijdering. Dat
maakt het een erg interessante machine voor onder andere gemeenten,
industrie en de bouwsector. Denk aan de reiniging van straatmeubilair,
het verwijderen van graffiti, het reinigen van machines en gereedschap
en het verwijderen van verf- en beschermlagen.
Als extra aanvulling op de standaard warmwater-hogedruktrailer koos
Boels voor twee extra toebehoren voor het effectief verwijderen van
onkruid door gebruik van warm water. Enerzijds de 50 cm brede
onkruidlans WR 50. Die wordt geleverd met een aanpasbaar onderstel
en een geïntegreerde sproeieradapter. Anderzijds de onkruidlans WR
10, met een 10 cm grote sproeikop en sproeieradapter. Huurders hebben
dus meteen alles bij de hand of effectief en zonder gebruik van
bestrijdingsmiddelen onkruid te verwijderen.
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Boels Rental
Het familiebedrijf Boels maakt sinds zijn oprichting in 1977 continu een
sterke groei door. Het is marktleider in de Benelux en met ruim 430
vestigingen in 11 Europese landen aanwezig. De uitgebreide en
moderne verhuurvloot zorgt ervoor dat klanten veilig en betrouwbaar
kunnen werken. Boels werkt daarom al jaren samen met Kärcher. In het
verleden leverde Kärcher schrob- en zuigmachines, veegmachines,
roltrapreinigers, stofzuigers, hogedrukreinigers, tapijtreinigers en vanaf
nu dus ook warmwater-hogedruktrailers.
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