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Verenigde reinigingskracht
Een roterende sproeierbalk uitgevoerd met twee
Powersproeiers verhoogt niet alleen de reinigingskracht, maar
garandeert ook nog eens een gelijkmatig gereinigd
oppervlak geheel zonder streepvorming.

Optimale spatbescherming
De roestvrijstalen kap met borstelkrans biedt voor u en de
omgeving een optimale spatbescherming. Ideale omstandig-
heden voor werkzaamheden die binnen, langs ramen of langs
watergevoelige materialen moeten worden uitgevoerd.

Comfortabele uitvoering
Bij het gebruik op vloeren zorgt een flexibel aansluitstuk voor
optimale toegankelijkheid, ook op moeilijk bereikbare plaat-
sen. Net zo eenvoudig als op vloeren is hij ook bij de wand-
reiniging, dit dankzij zijn ergonomische handgreep en de
directe aansluiting op het spuitpistool. De aansluiting aan een
zuig- of afvoerslang maakt spatvrij werken ook in binnenruim-
tes mogelijk.

De nieuwe oppervlaktereiniger FR 30 is een onmisbaar
extra, indien het om een rendabele en professionele 
reiniging van binnen- en buitenoppervlakken gaat.
Beschermd door een roestvrijstalen kap zorgen twee roteren-
de Powersproeiers voor een tienvoudige oppervlaktepre-
statie en dit bij alle Kärcher koud- en warmwater hogedruk-
reinigers. Met de FR 30 bespaart u niet alleen tijd maar
bereikt u ook nog eens een egaal gereinigd oppervlak – zon-
der te spuiten of nat te worden. 

Het niet te vergeten extra

Onder deze kap 
zit de kracht

• Verwisselbare 
borstelkrans

• Draaiarm in 
keramiek gelagerd

• Streepvrije zwenk-
wielen

• Flexibele 
aansluiting

• Gepatenteerde Kärcher Power-
sproeiers

• Aansluiting voor zuig- of 
afvoerslang (bij wand- of 
plafondreiniging)

• Roestvrijstalen 
behuizing

• Ergonomische handgreep

40% hogere 

reinigingskracht


