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Kärcher vult portfolio van éénschijfsmachines aan met twee 
multi-talenten 

 

Snelle én uitstekende reinigingsprestaties 

 

Wilrijk, juni 2021 – Met de BDS 43/Orbital C en BDP 43/400 C vult 

Kärcher zijn portfolio van éénschijfsmachines aan met twee 

multifunctionele oplossingen. Beide machines zetten topprestaties 

neer in een mum van tijd. Bovendien zijn ze flexibel inzetbaar én 

makkelijk te hanteren. Twee mooie aanwinsten die van 

vloerreiniging kinderspel maken. 

 

BDS 43/Orbital C: een snelle én grondige vloerreiniging 

De BDS 43/Orbital C garandeert uitstekende én snelle resultaten 

dankzij de combinatie van orbitale en roterende bewegingen, die het 

mogelijk maakt om vanuit alle richtingen te werken. Zo worden betere 

reinigingsresultaten bereikt in de helft van de arbeidstijd die normale 

éénschijfsmachines nodig hebben. De flexibele gebruiksmogelijkheden 

zijn erg interessant voor dienstverleners in gebouwen, maar ook voor 

gebruikers in de detailhandel, de gastronomie of de industrie.  

 

De BDS 43/Orbital C is geschikt voor diverse vloeroppervlakken, zoals 

marmer, beton, natuursteen, parket, vinyl of tapijt. Schrobben, 

kristalliseren, polijsten en textielreiniging zijn dus mogelijk met slechts 

één machine. Met deze machine kan men strippen, diepte reinigen en 

licht renoveren op kleine tot middelgrote oppervlakken. 

 

De BDS 43/Orbital C werkt bij 56 dB(A) en is dus aanzienlijk stiller dan 

conventionele machines. Bovendien worden de trillingen gereduceerd, 

waardoor langere ononderbroken werksessies mogelijk zijn. De 

borsteldruk van deze robuuste machine bedraagt in normale modus 38 

kg en kan zonder extra gewicht worden verhoogd tot 55 kg voor 

speciale toepassingen. Dankzij de eenvoudige bediening is hij zelfs 

voor onervaren personeel erg makkelijk te bedienen. 
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BDP 43/400 C: soepele werking, hoge prestaties 

De nieuwe éénschijfsmachine BDP 43/400 C van Kärcher kan ingezet 

worden voor verschillende reinigings- en onderhoudstaken dankzij het 

groot aantal accessoires en de krachtige motor. Het toestel is geschikt 

voor zowel sproeireiniging als het polijsten van vloerbedekkingen. 

Bovendien kunnen ook moeilijkere ruimtes efficiënt worden gereinigd 

want deze éénschijfsmachine gaat moeiteloos onder meubelen en 

radiatoren en bereikt zelfs de smalste ruimtes.  

 

De BDP 43/400 C is comfortabel in gebruik en kan ook bij langdurige 

taken worden ingezet, zonder de gebruiker te vermoeien. Dit nieuwe 

model werkt erg stil en is ideaal voor gebruik op plaatsen met veel 

publiek, zoals winkelcentra, of op geluidsgevoelige plaatsen, zoals 

ziekenhuizen.  

 

Ook de zachte start van de motor draagt bij tot de 

gebruiksvriendelijkheid. De grote wielen vergemakkelijken het transport 

en zelfs traptreden kunnen zonder veel moeite worden genomen. Een 

extra stopcontact op de machine zorgt ervoor dat - indien nodig - een 

afzuigeenheid kan worden aangesloten om stofvorming tijdens het 

polijsten te verminderen. 

 

Meer info?  

BDS 43/Orbital C 

NL  https://www.kaercher.com/be/professional/schrobmachines-schrob-

zuigmachines/eenschijfsmachines/bds-43-orbital-c-12912520.html 

 

BDP 43/400 C  

NL https://www.kaercher.com/be/professional/schrobmachines-schrob-

zuigmachines/eenschijfsmachines/bdp-43-400-c-12912510.html  
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Robuust en makkelijk in gebruik: de nieuwe orbitale éénschijfsmachine 

BDS 43/Orbital C van Kärcher. 

 

 

 

 

 BDS 43/Orbital C 

Werkbreedte van borstel 430 mm 

Omwentelingen per minuut 1500 

Motorvermogen 1100 W 

Spanning 220–240 V 

Frequentie 50 Hz 

Watertank 12 l 

Afmetingen 690x460x1280 mm 

Gewicht 55 kg 

Kabellengte 12 m 
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De nieuwe eenschijfsmachine BDP 43/400 C van Kärcher is multi-

inzetbaar dankzij de vele accessoires en krachtige motor.  

 

 

 

 BDP 43/400 C  

Werkbreedte (mm) 430 

Nominaal ingangsvermogen (W) 1400 

Schoonwatertank (l) (optioneel) 12 

Borsteldruk (g/cm²) 22 

Borstelsnelheid (omw/m) 380 

Geluidsniveau (dB/(A)) 55 

Stroomvoorziening (V/Hz) 220 - 240 / 50 

Gewicht zonder toebehoren (kg) 30,7 

Afmetingen (L x B x H) 650 x 470 x 1210 

 

 

 


