
Doeltreffendheid gegarandeerd!

Reinigingsmiddel

De krachtige allrounders

met Switch-CHEM-systeem

HD 6/16-4 HD 6/16-4 HD 7/18-4 HD 7/18-4 
M/M Plus MX/MX Plus M/M Plus MX/MX Plus

Bestelnr. 1.524-100/-107 1.524-101/-108 1.524-200/-208 1.524-201/-211 

Technische gegevens

Stroomsoort (~/V/Hz) 1/230/50 1/230/50 3/400/50 3/400/50

Wateropbrengst (l/u) 230-600 230-600 240-700 240-700

Druk (bar/MPa) 30-160/3-16 30-160/3-16 10-180/1-18 10-180/1-18

Max. toevoertemperatuur (°C) 60 60 60 60

Aansluitwaarde (kW) 3,4 3,4 5,0 5,0

Gewicht (kg) 43,0/43,3 45,0/45,3 43,0/43,3 45,0/45,3

Afmetingen (L x B x H) mm 467x407x1010 467x407x1010 467x407x1010 467x407x1010

Uitrusting

Switch-CHEM-System

Handspuitpistool Easy Press Easy Press Easy Press Easy Press

Servo Control

4-polige elektromotor

Hogedrukslang 10 m 15 m 10 m 15 m

Spuitlans 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm

Drievoudige sproeier 0°/25°/40°

Vuilfrees

Geïntegreerde
HD-slangtrommel

Landbouw

Levensmiddelenindustrie

Bouw

Industrie

Voertuigen

RM 25 RM 31 RM 55 RM 81 RM 821

Voor advies:

RM 25 Actiefreiniger, Basisreinigingsmiddel voor gebruik in sanitaire ruimtes

concentraat, zuur en levensmiddelenindustrie. Zeer goed geschikt voor

tankreiniging (max. 0,5 %)*.

RM 31 Actiefreiniger, Hooggeconcentreerd ontvettingsmiddel voor de sterkste ver-

concentraat, alkalisch vuilingen. Verwijdert effectief olie, vet, roet en teer (max. 0,5 %)*.

RM 55 Universeelreiniger Voor de krachtige reiniging van gevoelige oppervlakken (max. 0,5 %)*.

RM 81 Actiefreiniger, Actiefreiniger met hoge reinigingskracht in concentraat.

concentraat Geschikt voor voertuig- en motorreiniging (max. 0,5 %)*.

RM 821 Sproeiwas Geeft glans en een langdurige bescherming met

pareleffect voor alle voertuigoppervlakken (max. 0,3 %)*.

* Switch-CHEM-dosering bij middelmatige vervuiling.

Toepassing

Reinigings-
middel

Hogedrukreinigers
Middenklasse

Altijd het juiste reinigingsmiddel
voor professioneel gebruik:

Alles in één oogopslag.

Easy Press + Servo Control

Switch-CHEM-systeem

4-polige elektromotor
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Met een nieuw ontwikkeld reinigingsconcept verlegt

Kärcher de grenzen in de markt van de koudwater

hogedrukreinigers.

Zo zuigen de middenklasse apparaten HD 6/16-4 M en

HD 7/18-4 M het reinigingsmiddel rechtstreeks aan uit

2,5 liter flessen. De flessen worden aan de achterkant

van het apparaat bevestigd en kunnen flexibel ingezet

worden. Daardoor vervalt elke inspanning bij gebruik

of wissel van reinigingsmiddelen zoals verdunnen, ver-

wisselen van de flessen of leegmaken van het reservoir.

Altijd klaar voor gebruik! Consequent innovatief!

Wisselen zonder onderbreking

Uitgerust met twee 2,5 liter fles-

sen kan de inzettijd verdubbeld

worden of kan zonder werkon-

derbreking gemakkelijk van het

ene reinigingsmiddel naar het andere over-

geschakeld worden.

Exacte dosering

Met het 2-weg doseersysteem gebruikt

men beide flessen naar keuze en is een

exacte, traploos regelbare dosering

mogelijk.

Veelzijdig gebruik

Er zijn 5 reinigingsmiddelen ver-

krijgbaar in de nieuwe 2,5 liter

verpakking. Daardoor wordt het

volledige bereik van toepassingen

in de hogedrukreiniging omvat, van

basisreiniging tot conservering.

nieuw

Eenvoudig en doordacht!

Maximaal bedieningscomfort en een krachtige motor

zijn bijkomende sterke argumenten die pleiten voor

het innovatieve concept van de nieuwe middenklasse:

Topcomfort

Het ergonomisch gevormd Easy Press pistool

vermindert de inknijp- en vasthoudkracht en maakt

daardoor langere werktijden mogelijk zonder moe

te worden. Met de Servo Control kunnen tijdens

het gebruik wateropbrengst en druk traploos en direct

op het pistool geregeld worden.

Topvermogen

De 4-polige, langzaam

draaiende, luchtgekoelde

elektromotor staat garant

voor een lange levensduur.

Hij maakt het apparaat

geluidsarm en compact.

Met een draai aan de knop:

eerst inschuimen spoelen dan was opbrengen


