PERSBERICHT

Kärcher: vanaf nu verkrijgbaar, ons Outdoor
Power Equipment voor groenonderhoud en
landschapsinrichting

Snoerloze power voor buiten
Made, september 2020 – Het gras even snel maaien, een heg snoeien,
bladeren of rondliggend afval verwijderen, bomen en takken afzagen na
een storm ... Het is de core business van elk bedrijf actief in
groenonderhoud en landschapsinrichting. Hiervoor heeft Kärcher nu de
perfecte oplossing. Op basis van het Kärcher Battery Power+
accuplatform brengt de reinigingsspecialist een serie robuuste outdoor
machines op de markt: van grasmaaier en bladblazer tot kettingzaag. De
snoerloze

'Outdoor

Power

Equipment'-serie

voor

professionele

gebruikers omvat in totaal acht krachtige producten van 36 volt:
bladblazer,

kettingzaag,

grasmaaier,

grastrimmer,

heggenschaar,

bosmaaier, multitool en rugzakbladblazer. Bedrijven actief in de tuin- en
landschapsinrichting

profiteren

bij

uitstek

van

de

flexibele

toepassingsmogelijkheden, omdat de producten geheel onafhankelijk
van het stroomnet kunnen werken. Hoe ver je je ook bevindt van een
stroombron, je kan het juiste apparaat gebruiken, zonder beperkingen.

Maximale flexibiliteit voor gebruikers
Het zoeken naar stopcontacten en het vervelende op- en afrollen van
snoeren behoren dankzij het Kärcher Battery Power+ accuplatform
definitief tot het verleden. Tegelijkertijd is er door de afwezigheid van een
snoer een struikelblok minder. Hierdoor neemt niet alleen de veiligheid
maar ook de efficiëntie toe. De werktijd neemt zo aanzienlijk af. Alle
producten uit de serie worden van energie voorzien door 36-voltaccu's
Battery Power+ met een capaciteit van 6,0 Ah of 7,5 Ah. 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
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Battery Dealers en online op www.karcher.nl/nl/accupro

Weinig kosten voor gebruik en onderhoud
De nieuwe 'Outdoor Power Equipment'-accuserie is bijzonder rendabel.
Zo brengen de professionele apparaten minder bedrijfskosten met zich
mee dan benzinemodellen. Door de robuuste materialen, de veilig
geïntegreerde elektronica en de stevige verbindingen zijn ze uitstekend
bestand tegen stoten en trillingen. Zo zorgen het stalen maaidek en de
hoogwaardige kogelgelagerde wielen van de Kärcher accu-grasmaaier
LM 530/36 Bp en het snoeimes van de accu-bosmaaier BCU 260/36 Bp
van gehard staal voor een lange levensduur. Ook de onderhoudskosten
liggen veel lager dan die van tegenhangers op benzine. Zo beschikt de
accu-kettingzaag CS 400/36 Bp over automatische smering, waardoor er
aanzienlijk minder onderhoud nodig is. Bovendien kan de ketting met een
combisleutel snel aangespannen of vervangen worden. Het gereedschap
zit aan de onderkant van het apparaat en heb je indien nodig meteen bij
de hand, waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat.

Vriendelijk en voordelig voor milieu en gebruiker
De nieuwe producten zijn bijzonder stil en daardoor ideaal voor
werkzaamheden in de nacht of op geluidsgevoelige plaatsen. Aan het
werk in de buurt van kantoren of in een druk bewoonde wijk? Geen
probleem! Je kan aan de slag zonder iemand te storen. Zo is de accukettingzaag van Kärcher aanzienlijk stiller dan een benzinemodel. Het
verschil is duidelijk hoorbaar. De apparaten produceren totaal geen
uitlaatgassen en veroorzaken ook minder trillingen. Ze zijn dan ook
vooral

bij

langdurige

inzet

zeer

gebruiksvriendelijk,

omdat

vermoeidheidsverschijnselen niet zo snel optreden. Zo produceert de
accu-bladblazer LB 930/36 Bp van Kärcher aanzienlijk minder trillingen
dan benzinemodellen.
Niet alleen door het geringe gewicht van de apparaten maar ook door de
ergonomische

of

draaibare

handgrepen

en

het

innovatieve

draagsysteem kan er aangenaam en zonder enige vermoeidheid gewerkt
worden, zoals met de heggenschaar HT 650/36 Bp. Bij de accugrasmaaier kan de rij- of werksnelheid volledig aan de behoeften van de
gebruiker aangepast worden. Dat bespaart kracht en energie.
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Kärcher Battery Power+ accuplatform
De komende tijd gaan er steeds meer producten toegevoegd worden aan
het Kärcher Battery Power+ accuplatform. Naast de nu al verkrijgbare
accu-aangedreven hogedrukreiniger, stof-/waterzuiger en rugstofzuiger
zal de range eind dit jaar aangevuld worden met een compacte accu
schrobmachine. Zowel de compacte 18-voltaccu's als de krachtige 36voltaccu's zijn verkrijgbaar met verschillende capaciteiten, zodat een
breed toepassingsgebied bestreken wordt. Het bijzondere: de accu's zijn
100%

compatibel

met

alle

Kärcher-apparaten

uit

dezelfde

spanningsklasse, ongeacht of ze nu behoren tot het Home & Gardenassortiment of het Professional-assortiment. Een unique selling point van
de Kärcher-accu's is het lcd-scherm met 'Real Time Technology', dat
naast de resterende accucapaciteit ook de resterende loop- en laadtijd 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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De snoerloze 'Outdoor Power Equipment'-serie voor professionele
gebruikers omvat in totaal acht krachtige producten van 36 volt.

De producten produceren totaal geen uitlaatgassen en minder trillingen
en zijn daardoor bijzonder gebruiksvriendelijk. Bovendien kan er door
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de ergonomische draaibare handgrepen en het innovatieve
draagsysteem zonder enige vermoeidheid gewerkt worden.

De nieuwe producten zijn bijzonder stil en daardoor ideaal voor
werkzaamheden in de nacht of op geluidsgevoelige plaatsen, waar veel
mensen komen.

