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Kärcher introduceert deze zomer de eerst accu
aangedreven reinigingsapparaten van het omvangrijke
Kärcher Battery Power+ 18V en 36V accuplatform.

Flexibel, krachtig, efficiënt en vooral veilig
snoerloos werken binnen tranport en
logistiek.
Made, juli 2020 – De technologische vooruitgang van de accutechniek
vervangt steeds vaker de 230V-aansluitingen, zelfs bij krachtige
apparaten. Dit opent steeds meer deuren voor nieuwe toepassingen in
de wereld van de professionele reiniging. Deze zomer introduceert
Kärcher het 18V en 36V Battery Power+ accuplatform voor de
professionele gebruiker. Zowel de compacte 18V accu’s als de krachtige
36V accu’s zullen in verschillende capaciteiten beschikbaar zijn en
vormen de basis voor het nieuwe Kärcher Battery Power+ accuplatform.
Van

krachtige

accu-aangedreven

stof-/waterzuiger

tot

-

accu-

rugstofzuiger, van accu hogedrukreiniger tot grasmaaier en bladblazer.
Het bijzondere: de accu’s zijn 100% compatibel met alle accuaangedreven Kärcher-apparaten uit dezelfde spanningsklasse, ongeacht
of ze nu behoren tot het Home & Garden-assortiment of het Professionalassortiment. Een unique selling point van de Kärcher-accu’s is het lcdscherm met 'Real Time Technology', dat naast de resterende
accucapaciteit ook de resterende loop- en laadtijd van het toestel in
minuten aangeeft. De behuizing van de accu’s is uiterst stootvast en
overeenkomstig beschermingsklasse IPX5 stof- en spatwaterdicht.
Dankzij het efficiënte temperatuurbeheer leveren de accu’s ook bij
intensief gebruik een uitstekend vermogen. Hierbij beschermt de slimme
celmonitoring tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Als
een apparaat langere tijd niet gebruikt wordt, zorgt de procesgestuurde,
automatische opslagmodus van de Battery Power+ accu’s voor een
lange levensduur van de cellen.
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Hopeloos naar stopcontacten in het magazijn zoeken, snoeren op- en
afwikkelen of met verlengkabels werken om de klus te kunnen klaren?
Dankzij het Kärcher Battery Power+ accuplaform behoren deze
werkzaamheden tot het verleden en kan er vanaf vandaag zowel binnen
als buiten nog efficiënter en vooral nog veiliger gereinigd worden. Alle
apparaten uit het Kärcher Battery Power+ accuplatform zijn verkrijgbaar
als Bp versie waarbij accu en snellader apart aangeschaft dienen te
worden of als Bp Pack versie waarbij accu en snellader direct
meegeleverd worden. De Pack versies zijn overigens exclusief
verkrijgbaar

bij

onze

Premium

Battery

Dealers

en

online op

www.karcher.nl.

De twee jongste telgen uit het Kärcher Battery Power+ accuplatform die
deze zomer gelanceerd worden laten zich alvast niet in twee woorden
omschrijven:

professioneel,

krachtig

en

efficiënt,

maar

ook

tijdsbesparend, veilig maar vooral snoerloos!

Professionele accu stof-/waterzuiger
De NT 22/1 Ap Bp L is Kärchers allereerste accu-aangedreven stof/waterzuiger voor professionals binnen de transport en logistiek.
Ongelukje in het magazijn of in de kantine? Geen enkel probleem deze
krachtige nieuwkomer is geschikt voor alle natte en droge klussen en
neemt zowel vloeistoffen als grof vuil en fijn stof op (stofklasse L
gecertificeerd). Bovendien bespaar je met een draadloze stof/waterzuiger tot 20 procent werktijd in vergelijking met modellen met
snoer. Daarbovenop kan je deze stof-/waterzuiger inschakelen op
plaatsen waar heel snel gereinigd moet worden of waar kabels
struikelgevaar kunnen veroorzaken, zoals bij de ingang. Zijn lage gewicht
van slechts 8,8 kg en compacte afmetingen maken hem bijzonder
geschikt voor mobiel gebruik.
De NT 22/1 Ap Bp L maakt deel uit van het Kärcher Battery+
accuplatform en is verkrijgbaar als Bp versie waarbij de accu en snellader
los besteld dient te worden of als Pack versie waarbij de 36V accu en
snellader in de verpakking zit. Dankzij zijn lithium-ion accu (36V) kan hij
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tot 31 minuten op vol vermogen werken. En met behulp van de snellader
kan je het toestel voor 80% opladen in minder dan een uur.

Professionele accu koudwater hogedrukreiniger
Met de gloednieuwe HD 4/11 C Bp breidt Kärcher het toepassingsgebied
van hogedrukreinigers voor professioneel gebruik bijna onbeperkt uit.
Deze accu-aangedreven machine maakt ook deel uit van het Kärcher
Battery Power+ accuplatform en werkt op twee 36V 7,5 Ah lithium-ionaccu’s. Dankzij de energiebesparende eco! Efficiency-modus kan je tot
30 minuten werken op één acculading. Met een werkdruk van 110 bar en
een toevoersnelheid tot 400 l/u haalt het reinigingsvermogen van dit
toestel

makkelijk

vergelijkbare

het

grootte.

niveau
Werken

van

elektrische

met

deze

exemplaren

van

accu-aangedreven

hogedrukreiniger is ook nog eens een stuk aangenamer dankzij het lage
geluidsniveau. Met slechts 69 dB is hij aanzienlijk stiller dan een benzineaangedreven variant.
De HD 4/11 C Bp is uitgerust met het EASY! Force-hogedrukpistool, dat
al heel wat prijzen in de wacht sleepte voor zijn ergonomische bediening,
die vingerspieren ontlast en kramp voorkomt. En dankzij de standaard
meegeleverde 5 meter lange aanzuigslang kun je volledig autonoom
werken dus je hebt geen stroom- én wateraansluiting meer nodig. De
aanzuigslang plaats je in een watertank en kan in combinatie met een
standaard rolcontainer eenvoudig gebruikt worden om zo rondom het
pand reinigingstaken uit te voeren.

Naast de twee volledig nieuwe accu aangedreven apparaten zijn vanaf
nu ook de reeds bestaande accu rugstofzuiger de BV 5/1 Bp en de accu
stofzuiger T 9/1 Bp uitgerust met de nieuwe 36V accu’s en behoren zo
ook tot het Kärcher Battery Power+ accuplatform.

More to come!
Uitbreiding van het Kärcher Battery Power+ accuplatform laat niet lang
op zich wachten. Maaien en heggen snoeien in parken, bladeren
verwijderen op grote pleinen en bomen en takken klein zagen na een
storm? Om ook buiten alles netjes te houden zal het accuplatform dit jaar
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nog uitgebreid worden met een groot aantal accu apparaten. Het Outdoor
Power Equipment assortiment zal onder meer bestaan uit een:
bladblazer,

bosmaaier,

grasmaaier,

grastrimmer,

heggenschaar,

multitool en een rugzakbladblazer.

Voor

meer

informatie

over

het

Kärcher

Battery

accuplatform: www.karcher.nl/nl/accupro

NT 22/1 Ap Bp L
Accu

1x 36V / 7,2 Ah

Luchtverplaatsing

57 l/s

Vacuüm

152 mbar

Gewicht

8,8 kg

Tankinhoud

22 l

Max. stroomverbruik

575 W

Geluidsniveau

70 dB

Max. looptijd/
acculading
Afmetingen (L x B x H)

31 min
401 x 372 x 499 mm

HD 4/11 C Bp
Accu
Max. looptijd /
acculading

2 x 36V / 7,2 Ah
30 min

Max. uitvoer

400 l/h

Werkdruk

110 bar / 11 MPa

Gewicht

35 kg

Afmetingen (L x B x H)

400 x 456 x 960 mm

Geluidsniveau

69 dB

Power+
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Foto NT 22/1 Ap Bp L
Met de NT 22/1 Ap Bp L lanceert Kärcher zijn allereerste accu
aangedreven stof-/waterzuiger voor professionals.

Foto NT 22/1 Ap Bp L
De snoerloze stof-/waterzuiger toont zijn kracht op plaatsen waar geen
of weinig stopcontacten zijn, waar snel gereinigd moet worden en waar
kabels voor hinder kunnen zorgen.
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Foto HD 4/11 C Bp
De HD 4/11 C Bp van Kärcher is de allereerste accu aangedreven
hogedrukreiniger voor professioneel gebruik.

Foto HD 4/11 C Bp
De HD 4/11 C Bp is uitgerust met het ergonomische EASY! Forcehogedrukpistool, dat al heel wat prijzen in de wacht sleepte.

Bekijk hier de video:
https://youtu.be/GaT_3EM94Bo

