
FEEL FREE.
 Met het nieuwe Kärcher accuplatform.

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM



FLEXIBEL, 
KRACHTIG 
EN SNOER-
LOOS
ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN dankzij 
het Kärcher Battery Power+ accuplatform.  
Er zijn geen grenzen meer aan compatibiliteit, 
 prestaties en betrouwbaarheid.

18 V / 36 V
BATTERY POWER +
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NIEUWE KIJK OP ACCUTECHNIEK
JE HEBT ACCU'S – EN JE HEBT HET KÄRCHER BATTERY POWER+ ACCUPLATFORM
De technologische vooruitgang van de accutechniek  vervangt steeds vaker de 230V-aansluiting, zelfs bij krachtige 
apparaten. Dit opent steeds meer deuren voor nieuwe toepassingen in de wereld van de professionele reiniging.  
Als u onafhankelijk van een snoer en stop contact kunt werken, dan geeft dat een ongekende mate van flexibiliteit en 
comfort bij heel veel activiteiten zoals het snoeien van heggen tot het stofzuigen tussen smalle rijen met stoelen in 
een vliegtuig of bioscoop. De  Kärcher accutechniek maakt zelfs hogedrukreiniging van gevels mogelijk waarbij u 
met de standaard meegeleverde aanzuigslang het water uit een sloot, rivier of watervat kunt aanzuigen. Bij alle 
toepassingen  profiteert u van een merkbare vereenvoudiging van het werk en een tijdsbesparing: snoer uitrollen, 
stop contact zoeken, snoer oprollen - niet meer aan denken. En ook niet meer aan struikelgevaar bij snoeren. 

Om de Kärcher accutechniek zo universeel mogelijk in te kunnen zetten, hebben wij voor professionele gebruikers 
de 2 accuplatforms Kärcher Battery Power+ ontwikkeld: accu's met een spanning van 18 of 36 volt en afgestemde 
capaciteiten die passen bij alle  apparaten uit een spanningsklasse.

Deze maximale compatibiliteit geeft u de vrije keus in het gebruik ervan en minimaliseert de investeringskosten.

Volg ons op :       

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM
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Grenzeloze compatibiliteit: alle accu's van Kärcher Battery Power+ 
accuplatform zijn binnen één spanningsklasse vrij uitwisselbaar, 
zelfs tussen apparaten uit het Professional of het Home & Garden 
programma.

Real Time Technology: geïntegreerd LCD-display met slimme 
weergave van de resterende accuduur en laadtijd voor nog meer 
informatie en maximale veiligheid.

 Automatische celbewaking: beveiligd tegen overbelasting tijdens 
het laden en ontladen evenals tegen oververhitting, diepontlading 
en andere schadelijke omstandigheden.

Waterdicht: in het apparaat geplaatst, is de accu beschermd tegen 
waterstralen uit alle richtingen (beschermingsklasse IPX5).

Behuizing met geïntegreerde soft-components: extreme 
mechanische robuustheid en gripvast in elke situatie. 

Hoog piekvermogen: processor gestuurd en met geoptimaliseerde 
warmtebuffering.

Krachtige lithium-ion cellen: constant vermogen met geringe 
zelfontlading en geen geheugeneffect. De accu kan vanaf elk 
laadniveau maximaal opgeladen worden zonder verlies van 
capaciteit. 

Battery Power+ accu's: extreem krachtige lithium-ion accu's met 
lange accuduur en levensduur. Verkrijgbaar in 18 V/3,0 Ah als 
in 36 V/6,0 Ah of 36 V/7,5 Ah.

Battery Power+ oplader: optimaal op onze accu's afgestemde laders 
in een modern, hoogwaardig design met LED-weergave van de 
laadwerking. Korte laadtijden dankzij de hoge, elektronisch 
geregelde laadstroom van max. 6 A. Laag stroomverbruik in 
stand-by modus. Ook geschikt voor wandmontage.

Snellader Battery Power+ 18/60 voor accu's van 18 V/6 Ah. 
Snellader Battery Power+ 36/60 voor accu's van 36 V/6 Ah.

We hebben met de ontwikkeling van 
onze nieuwe accutechniek niet alleen 
innovatieve maar ook volwaardige 
eindproducten gecreëerd.  
En deze  volledig gericht op de 
meest uiteenlopende eisen. 

De realtime weergave (Real Time Technology) van de 
laadtoestand bijvoorbeeld, die u precies de actuele 
laadtoestand toont. U krijgt niet alleen een up-to-date 
maar ook een absoluut toekomstbestendig accusysteem. 
Kärcher Battery Power+ is voorbereid op nieuwe 
celtechnologieën, die op hetzelfde platform gebruikt 
kunnen worden en nog meer vermogen en accuduur 
bieden.

KÄRCHER  
BATTERY 
POWER+

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM
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STATE-OF- 
THE-ART 
 TECHNIEK 
VOOR ZWARE 
TOEPASSINGEN
Techniek moet de mens dienen.  
En voor de professionele gebruikers 
in de schoonmaaksector hebben we dit 
 principe naar een absoluut hoogtepunt 
in de accutechniek gebracht.
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OPLAADTIJDLOOPTIJD CAPACITEIT

OVERZICHT ACCU’S EN SNELLADERS

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM

De apparaten uit het accuplatform zijn altijd leverbaar als Bp versie waarbij u lader en accu's 
los dient aan te schaffen of als Pack versie waarbij accu's en lader zijn inbegrepen.

De Pack versies zijn enkel verkrijgbaar bij een aantal geselecteerde Premium Battery Dealers. 
Ga voor een overzicht van de deelnemende dealers naar: www.karcher.nl/nl/accuprof

Artikelnr.

2.445-043.0 Accu 36 V – 7.5 Ah

Artikelnr.

2.445-054.0
Universele snellader voor alle 18 V 
accu’s en 36 V accu’s tot 6,0 Ah 
(niet voor de 7,5 Ah accu’s)

Leverbaar vanaf Q4-2020

Artikelnr.

2.445-045.0 Snellader 36 V

Artikelnr.

2.042-022.0 Accu 36 V – 6.0 Ah

Artikelnr.

2.445-045.0 Snellader 36 V

Artikelnr.

2.445-071.0
Starter kit 2 accu's  
36 V – 6.0 Ah + 1 snellader

Artikelnr.

2.445-072.0
Starter kit 2 accu's  
18 V – 3.0 Ah + 1 snellader

Artikelnr.

2.445-042.0 Accu 18 V – 3.0 Ah

Artikelnr.

2.445-044.0 Snellader 18 V

Artikelnr.

2.445-070.0
Starter kit 2 accu's  
36 V – 7.5 Ah + 1 snellader

INTELLIGENT, KRACHTIG  
EN  BETROUWBAAR

Intelligente celcontrole
Biedt bescherming tegen 
overladen, overhitten en 
diepe ontlading.

Krachtige lithium-
ioncellen
Consistente prestaties 
met lage zelfontlading.

Automatische  
opslagmodus

LCD display met Real Time Technology 
De geïntegreerde display geeft een slimme 
indicatie van het accuniveau, de resterende 
gebruiks duur en de resterende laadtermijn weer.

Spatwaterdicht
Biedt bescherming tegen 
water spatten vanuit 
alle richtingen (IPX5).

Efficiënte temperatuurregeling  
Efficiënte warmtebuffering en intelligent 
accubeheer zorgen voor maximale prestaties voor 
toepassingen met hoge stroomvereisten.

Robuuste behuizing
De kärcher accu-
behuizing is schok-
bestendig en levert 
meer grip voor een 
comfortabeler gebruik.

Tijdsaanduiding in minuten
Gebruikers worden continu geïnformeerd 
over de resterende looptijd tijdens het gebruik 
en weten onmiddellijk wanneer de accu moet 
worden opgeladen. De looptijd wordt 
aangepast aan het specifieke apparaat.

Percentuele weergave van de  
accu- capaciteit.

Resterende laadtijd weergegeven in minuten
De display geeft perfect aan wanneer de accu 
opnieuw kan worden gebruikt.
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BETROUWBARE ENERGIEBRONNEN
Pauzes op het werk omdat de accu leeg is? Niet met onze Battery Power+ 
snelladers. Die laden uw Battery Power+ accu's in slechts 60 minuten op tot de 
maximale capaciteit. Of u laadt ze nog even snel tussendoor op, zodat u nog net 
de laatste werkzaamheden kunt afronden. Via het LED-display en de indicatie-
lampjes kunt u in één oogopslag zien hoe het laadproces verloopt en wanneer 
deze voltooid is. Met 2 tot 3 accu's hoeft u ook bij professioneel gebruik geen 
ongeplande pauzes in te lassen. Voor professionals is ook het 2 meter lange 
laadsnoer handig, zodat de lader eenvoudig op een veilige en praktische plaats 
gezet kan worden.
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36 V  
POWER 
OVERAL 
ALTIJD
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36 V
LAAT ZIJN  
TANDEN ZIEN

Er is geen tweede gereedschap 
dat zoveel eisen stelt aan de 
accutechniek als een ketting-
zaag. Hier geven onze  
36 V-accu's het volle 
vermogen af op de ketting.

De krachtige borstelloze motor van de Kärcher 
CS 400/36 Bp brengt de 3/8" zaagketting naar een 
snelheid van 23 m/s op een 400 millimeter lang 
zaagblad. De hoge zaagsnelheid, in combinatie met de 
krachtige en lange accuduur van de 36 V/7,5 Ah accu's, 
maakt korte metten met elk hout. Bovendien ligt de 
CS 400/36 Bp ergonomisch en trillingsarm in de hand. 
Hoog zaagvermogen, eenvoudige bediening en ideale 
hanteerbaarheid zijn de beste eigenschappen voor 
lange werkintervallen zonder vermoeidheid.

Maximale zekerheid Met een automatische ketting rem 
beschikt onze CS 400/36 Bp over een geavanceerde 
veiligheidsvoorziening. Die stopt de ketting in een 
fractie van een seconde in het geval van een 
terugslag. De scherpe metalen klauwaanslag 
ondersteunt het veilig en nauwkeurig zagen.

100% gesmeerde ketting De automatische ketting-
smering garandeert goede prestaties en een lange 
levensduur van de ketting. Dankzij de ingebouwde 
olietank met kijkvenster en oliedop met verlies-
beveiliging, kunt u op elk moment direct het 
vulniveau van de kettingolie aflezen.

Eenvoudig de ketting spannen of 
wisselen Met de geïntegreerde combi-
sleutel kunt u de ketting opnieuw 
spannen of in een handomdraai de 
ketting inclusief het zaagblad 
verwisselen.

KETTINGZAAG

CS 400/36 Bp CS 400/36 Bp Pack

Artikelnr. 1.042-504.0 Artikelnr. 1.042-505.0

Geschikt voor  
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
1 x 36 V / 7,5 Ah Accu 
1 x 36 V snellader

Borstelloze motor

Kettingsnelheid 23 m/s

Steek 3/8"

Aandrijfschakeldikte 1,3 mm

CS 400/36 Bp
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Met Battery Power+ 36 V doet hij op geen enkel manier 
onder voor benzinemaaiers. Niet in prestaties, niet in 
werkingsduur, niet in uitrusting. In helemaal niets. In 
tegendeel, zijn elektromotor is veel eenvoudiger 
opgebouwd en behoeft minder onderhoud dan een 
benzinemotor. Met een stevig stalen maaidek en een 
maaibreedte van 530 millimeter, kogelgelagerde wielen 
en een intelligente automatische toerentalregeling 
voor een variabele rijsnelheid en een groter bereik, 
verdwijnt u met onze LM 530/36 Bp al snel uit het zicht.  
U kunt naar keuze het maaisel uitwerpen, mulchen of 
verzamelen in een gemakkelijk los te nemen gras-
opvangzak (65 l). En voor transport of opslag kunt u 
uw LM 530/36 Bp eenvoudig in elkaar klappen.

1 Handgreep in plaats van 4 keer 
een standhaak De centrale maai-
hoogteverstelling van onze  
LM 530/36 Bp maakt het mogelijk 
om de instelling voor de juiste maai-
hoogte tussen 30 tot 110 millimeter 
via één hendel aan te passen, in plaats 
van moeizaam elk wiel afzonderlijk in 
de juiste stand zien in te haken.

Als u denkt dat er niet veel te 
verbeteren valt aan een 
beproefd product als een 
grasmaaier, dan kent u onze 
LM 530/36 Bp nog niet.

Variabele zelfrijaandrijving De rijaan-
drijving kunt u naar behoefte met de 
schuifregelaar aanpassen. Tot max. 
5 km/h. Het kost nu minder kracht 
en dat merkt u meteen.

Intelligente toerentalregeling Deze techniek 
garandeert een constant optimale maai-
snelheid bij een gelijkblijvend mooi 
 maairesultaat. Dat spaart de accu en 
 vergroot de actieradius.

Maaidek van staal Het maaidek van hoog-
waardig staal is uiterst robuust en duurzaam. 
Desondanks is de LM 530/36 Bp navenant 
gemakkelijk te hanteren.

36 V
STERK. STIL.  
EMISSIEVRIJ.

GRASMAAIER

LM 530/36 Bp LM 530/36 Bp Pack

Artikelnr. 1.042-500.0 Artikelnr. 1.042-501.0

Geschikt voor  
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
2 x 36 V / 6,0 Ah Accu 
1 x 36 V snellader

Borstelloze motor

Maaibreedte 530 mm

Maaihoogte 30 – 110 mm

Rijsnelheid 2 – 5 km/h

Inhoud grasopvangzak 65 l

LM 530/36 Bp
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36 V 
PERFECT 
TRIMMEN

Onze accugrastrimmer LT 380/36 Bp is de ideale oplossing. 
De slechts 3,9 kilogram wegende robuuste aluminium 
krachtpatser die met zijn ergonomisch verstelbare 
handgreep comfortabel en eenvoudig te bedienen is, 
werkt emissievrij, trillingsarm en stil. De grote maai-
breedte van 380 millimeter en lange werkingsduur zijn 
ideale eigenschappen voor het maaien van grotere 
oppervlakken.Robuuste draadkop Het verlengen van 

de trimmerdraad gebeurt eenvoudig 
door met de draadkop op de grond te 
drukken.  Even handig en eenvoudig is 
het plaatsen van de draadspoel.

Voor het trimmen op hellingen, 
rond verkeersborden, onder 
parkbankjes en op moeilijk 
bereikbare plaatsen heeft u 
uiterst veelzijdig tuin-
gereedschap nodig met 
handige gebruiks-
mogelijkheden.

Variabel toerental Met het in 2 standen 
variabel in te stellen toerental kunt u 
de trimmer aanpassen aan het gebruik 
en verlengt u de accuduur.

Comfortabele schouderband  
Deze  perfect uitgebalanceerde 
 constructie zorgt in elke positie voor 
een  comfortabele, aangename werk-
houding en onvermoeid werken.

Ergonomische ronde handgreep 
De ronde handgreep is voor elke 
gebruiker individueel instelbaar en 
biedt perfecte ergonomie voor 
 comfortabel werken.

GRASTRIMMER

LT 380/36 Bp

Artikelnr. 1.042-502.0

Geschikt voor 36 V / 6,0 Ah accu en 36 V / 7,5 Ah accu 

Borstelloze motor

Maaibreedte 380 mm

Toerental (Stand 1/Stand 2) 4600/5600 omw/min

LT 380/36 Bp
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36 V
KRACHTIG  
BOSMAAIEN

Door het lage geluidsniveau kunt u hem ook gebruiken 
in geluidsgevoelige gebieden. Bovendien ligt de 
BCU 260/36 Bp met zijn verstelbare, ergonomische 
tweehanden-handgreep onvermoeibaar in de hand. 
De robuuste en perfect uitgebalanceerde aluminium 
constructie maakt het mogelijk. Met de bijbehorende 
toebehoren kunt u hem ook als grastrimmer gebruiken.

Hardnekkige wildgroei, dicht 
houtachtig gewas, wild gras en 
alle andere zware maaiklussen 
krijgt u moeiteloos onder de 
knie met onze BCU 260/36 Bp 
accubosmaaier. 

Variabel toerental Met het in 2 standen 
variabel in te stellen toerental kunt u 
de trimmer aanpassen aan het gebruik 
en verlengt u de accuduur.

Slagmes Het hoogwaardige mes van 
gehard staal met 3 bladen en een 
diameter van 260 millimeter is robuust 
en gaat ook tijdens de zwaarste klussen 
lang mee.

Dubbele schouderband De schouder-
band verdeelt het gewicht over een 
groter oppervlak en vermindert zo de 
belasting. Vooral tijdens langere 
werkperiodes wilt u dit extra comfort 
niet missen.

 Ergonomische tweehanden-handgreep 
Tijdens lange werkperiodes een optimale, 
uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor 
onvermoeid werken.

BOSMAAIER

BCU 260/36 Bp

Artikelnr. 1.042-503.0

Geschikt voor 36 V / 6,0 Ah accu en 36 V / 7,5 Ah accu 

Borstelloze motor

Maaibreedte 260 mm

Toerental (Stand 1/Stand 2) 4600/5600 omw/min

Slagmes 3 bladen, gehard staal

BCU 260/36 Bp
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COMFORTABEL 
EN PRECIES

36 V

Met 33 millimeter afstand tussen de tanden en de in 2 
standen instelbare snijsnelheid heeft u vormen snijden, 
afkanten evenals dunnere en dikkere takken zo voor 
elkaar. Dankzij de draaibare handgreep kunt u in elke 
positie onvermoeid werken zonder uw gewrichten te 
belasten. Het antiblokkeersysteem voorkomt op 
effectieve wijze ongewenste onderbrekingen van het 
werk en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.

Ergonomische, draaibare handgreep De verstelbare 
comforthandgreep aan de achterzijde is bij het 
snoeien van heggen prettig voor de gewrichten en 
vermindert tekenen van vermoeidheid.

Nog betere bescherming De effectieve snij- en 
handbescherming verhoogt de veiligheid van de 
gebruiker. De zaagbladbeschermer voorkomt 
beschadiging van de messen tijdens het werken 
in de buurt van obstakels.

Twee snijsnelheden Met 2 snijsnelheden bereikt u 
bij alle bewerkingen een optimaal snijresultaat.

Lasergesneden, diamantgeslepen messen  
Zeer professionele messen voor precisie-snoeien 
met een perfect snijresultaat. Hiermee kunt u nog 
dikkere takken krachtig en moeiteloos doorsnijden.

Onze accuheggenschaar 
HT 650/36 Bp overtuigt 
met zijn lasergesneden en 
tweezijdig diamantgeslepen 
messen.

Oog voor draagsystemen Het optioneel verkrijgbare 
draagsysteem zorgt ervoor dat het gewicht gelijkmatig 
wordt verdeeld, waardoor comfortabel en onvermoeid 
kan worden gewerkt zonder beperkingen in de 
bewegingsvrijheid van de gebruiker.

HEGGENSCHAAR

HT 650/36 Bp

Artikelnr. 1.042-506.0

Geschikt voor 36 V / 6,0 Ah accu en 36 V / 7,5 Ah accu 

Borstelloze motor

Snijbreedte 650 mm

Tandafstand 33 mm

Draaihoek handgreep max. 180°

2 snijsnelheden  2800 / 3200 sneden/min

HT 650/36 Bp
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Onze accu-aangedreven Multi-Tool MT 36 Bp is een stok-
heggenschaar en hoogsnoeier in één. En dat systeem wordt 
voortdurend uitgebreid. De Multi-Tool biedt u een zeer soepel 
lopende, emissievrije, stille werking evenals een comfortabele 
en veilige hanteerbaarheid. Met snelkoppeling voor makkelijke 
gereedschapswissel, robuuste stalen as en krachtige borstelloze 
motor. Uw multitalent voor veeleisende toepassingen.

36 V  
HET MULTI-
TALENT

Handige snelkoppeling Makkelijke, snelle 
en gereedschapsloze wisseling van de 
toebehoren. Ruimtebesparend te 
vervoeren en op te bergen.

Ergonomische ronde handgreep 
Comfortabel werken met de ronde 
handgreep, die voor elke gebruiker 
individueel instelbaar is.

Variabel toerental In 2 standen 
verstelbaar toerental voor aanpassing 
aan het gebruik en verlenging van de 
accuduur.

Robuust uitgevoerd De sterke, soepel 
lopende stalen as is net als de gehele 
Multi-Tool, ontworpen met het oog op 
duurzaamheid. 

MULTI-TOOL

MT 36 Bp

Artikelnr. 1.042-511.0

Geschikt voor 36 V / 6,0 Ah accu en 36 V / 7,5 Ah accu 

Borstelloze motor

Snelkoppeling voor een gemakkelijke gereedschapswissel.

Variabel toerental voor elke toepassing.

Toerental stand 1: 7800 omw/min  
Toerental stand 2: 6800 omw/min

MT 36 Bp
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DE KOPPEN  
VAN HET 
 SYSTEEM

De verwisselbare stokheggenschaar MT HT 550/36 
is uitgerust met hoogwaardige messen en een 
eenvoudige hoekverstelling. Samen maken ze het 
mogelijk om nauwkeurig te snoeien met het beste 
eindresultaat. Ook de zware werkzaamheden aan 
hoge heggen en tot laag aan de  grond gaan nu 
gemakkelijker en bovenal snoerloos.

Met de wisselbare hoogsnoeier MT CS 250/36 heeft 
u een compact gereedschap voor de juiste boom-
verzorging. Het vanaf de grond veilig snoeien en 
kappen van bomen wordt hiermee een eenvoudige 
klus. U komt met onze hoogsnoeier zelfs bij de 
moeilijkst bereikbare takken. Dankzij het compacte 
ontwerp, een zaaglengte van 25 centimeter en een 
3/8" steek maakt u met de handige MT CS 250/36 
hoogsnoeier altijd snelle en precieze sneden.

De verwisselbare opzetstukken 
voor onze Multi-Tool MT 36 Bp 
zetten het accuvermogen direct 
om in hoge snij- en zaag-
prestaties. 

Opzetstuk heggenschaar MT HT 550/36

Eenvoudige verstelling van de zaaghoek van 0 - 180°

Diamandgeslepen messen

Eenvoudig en ruimtebesparend op te bergen

Tandafstand  28 mm

Snijbreedte  550 mm

Opzetstuk hoogsnoeier MT CS 250/36

Automatische kettingsmering

Elektrische kettingrem

Lichtgewicht compacte uitvoering

Bladlengte  250 mm

Kettingsnelheid  12 m/s

MT 36 Bp
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36 V  
BLADBLAZER

De LB 930/36 Bp is met een luchtdebiet van 930 m³/u en 
een luchtsnelheid van max. 60 m/s net zo sterk als een 
benzine uitvoering. Maar zo stil dat je hem ook kunt 
gebruiken in geluidsgevoelige gebieden. Tegelijkertijd 
werkt u emissievrij en dankzij de schouderband met een 
goede gewichtsverdeling onvermoeid en comfortabel. 
De hanteerbaarheid van de 2,5 kilogram bladblazer is 
moeiteloos en eenvoudig.  Ook de minimale bedrijfs- en 
onderhoudskosten zullen u positief verrassen. 

Krachtig, economisch en milieuvriendelijk: Onze accublad-
blazer LB 930/36 Bp overtuigt over de hele linie.   
Bladeren, vuil en andere verontreinigingen verdwijnen 
in een mum van tijd - vooral op moeilijk bereikbare 
plaatsen.

Bladeren en vuil verwijdert u 
met onze accubladblazer 
LB 930/36 Bp snel en grondig. 
En vooral stil en lokaal 
emissievrij.

Geïntegreerde metalen schraper 
De extra blaaspijp met geïntegreerde 
metalen schraper, die bij de levering 
is inbegrepen, vergemakkelijkt het 
verwijderen van vastzittend vuil en 
beschermt tegen beschadiging.

Traploos van briesje tot orkaan 
Het traploos regelbare toerental en 
de Turboknop bieden een optimale 
aanpassing van de blaassnelheid en 
indien nodig een extra powerboost. 
Dit geeft u maximale controle om ook 
vastzittend vuil en bladeren te 
verwijderen.

Mondstuk voor hoge luchtsnelheid 
Met het mondstuk voor hoge lucht-
snelheid wordt de blaaskracht op 
een kleiner gebied geconcentreerd. 
Zo worden zelfs natte bladeren en 
vochtig vuil gemakkelijk verwijderd.

LB 930/36 Bp

BLADBLAZER

LB 930/36 Bp LB 930/36 Bp Pack

Artikelnr. 1.042-507.0 Artikelnr. 1.042-508.0

Geschikt voor  
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
1 x 36 V / 6,0 Ah Accu 
1 x 36 V snellader

Borstelloze motor

Luchtdebiet 930 m³/u

Luchtsnelheid 60 m/s

Blaaskracht 14 N
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Met onze ruggedragen-accubladblazer heeft u met een 
druk op de knop een luchtdebiet van 1060 m³/u met 
een luchtsnelheid tot 65 m/s tot uw beschikking. 
Ter vergelijking: men spreekt van orkaankracht vanaf 
32,7 m/s. Met deze dubbele orkaankracht kunt u zelfs 
grote oppervlakken snel vrij van bladeren en vuil blazen. 
Daarnaast draagt u de LBB 1060/36 Bp perfect 
uitgebalanceerd en comfortabel op de rug. Door de 
ergonomie, het lage geluidsniveau en de verend 
gemonteerde blazer werkt onze ruggedragen-bladblazer 
nagenoeg trillingsvrij. Hiermee is de LBB 1060/36 Bp 
de ideale keus voor lange werktijden zonder moe te 
worden.

Uitgerust met 2 Battery 
Power+ accu's levert de 
ruggedragen-accubladblazer 
LBB 1060/36 overtreffende 
prestaties en langdurig 
vermogen, precies wat u nodig 
heeft voor het verwijderen van 
grote hoeveelheden bladeren.

Windkracht 1 tot 10 naar keuze Het traploos regelbaar 
toerental en de Turbo-knop bieden u een optimale 
aanpassingsmogelijkheid voor het regelen van de juiste 
blaassnelheid en indien nodig een extra powerboost. 
Dit geeft u maximale controle om hardnekkig vuil en 
vastliggende bladeren te verwijderen.

Toonbeeld van ergonomie Het doordachte 
ergonomische concept met gepolsterde schouder-
banden, ideale gewichtsverdeling en trillingsdempende 
componenten ontlast de gebruiker en biedt de beste 
voorwaarden voor lange werkintervallen.

Lange gebruiksduur Met 2 accuvakken is 
onze LBB 1060/36 Bp perfect uitgerust voor 
professioneel gebruik en het reinigen van 
grote oppervlakken.

Verend gemonteerde blazer De verend 
gemonteerde blazer vermindert trillingen 
en ondersteunt het onvermoeibaar werken. 
Een onmisbare bijdrage aan het behoud van 
de gezondheid van de gebruiker.

36 V  
DRUK VAN  
ACHTEREN

LBB 1060/36 Bp

RUGGEDRAGEN-BLADBLAZER

LBB 1060/36 Bp LBB 1060/36 Bp Pack

Artikelnr. 1.042-509.0 Artikelnr. 1.042-510.0

Geschikt voor  
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
1 x 36 V / 6,0 Ah Accu 
1 x 36 V snellader

Borstelloze motor

Luchtdebiet 1060 m³/u

Luchtsnelheid 65 m/s

Blaaskracht 19 N
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69 dB(A)

Aangedreven door de 2 sterke 36 V Battery Power+ accu's, staat er 
een overtreffende 72 volt voor maxi male reinigingskracht en 
gebruiksduur ter beschikking. Voor een verlenging van de werktijd 
met gereduceerd vermogen, kunt u in eco!efficiency-stand 34 
minuten ononderbroken reinigen. Via de meegeleverde aanzuigslang 
kunt u zelfs  onafhankelijk van het waternet werken. Hiermee creëert 
u compleet nieuwe toepassings gebieden en gebruiks mogelijkheden. 
Door de hoge 
flexibiliteit en kortere 
voorbereidings tijden, 
u bent immers 
onafhankelijk van 
stroom- en water-
aansluitingen, bespaart 
u veel op de factor tijd. 
En dat zorgt al snel 
voor een hogere 
opbrengst.

Droom niet langer van 
hogedruk reiniging 
onafhankelijk van de 
elektriciteits- en water-
voorzieningen. Doe het 
gewoon. Onze HD 4/11 C Bp 
is de eerste professionele   
accu-aangedreven hogedruk-
reiniger op de markt. Volledig onafhankelijk Reinig overal met 

Battery Power+. Onafhankelijk van het 
stroomnet en zelfs volledig onafhankelijk 
met een waterreservoir via de mee-
geleverde aanzuigslang.

Innovatie door ervaring Onze HD 4/11 C Bp 
is gebaseerd op de HD-compactklasse, onze 
meest verkochte professionele hogedruk-
reinigers. Techniek, miljoen keer bewezen 
i.c.m. met snoerloze innovatie.

Accuduur altijd in beeld De van buitenaf 
zichtbare acculaadniveau-indicator met 
LCD-display toont u in één oogopslag het 
laadniveau en de resterende accuduur. 
En met de eco!efficiency-knop kunt u de 
accuduur verlengen tijdens minder 
intensieve schoonmaakwerkzaamheden. 

Gemaakt voor stevig gebruik Het water- 
en vuilafstotende accuvak beschermt de 
twee 36 V/7,5 Ah accu's op veilige wijze.

HOGEDRUK  
UIT

2 × 36 V

HD 4/11 C Bp

HOGEDRUK REINIGER

HD 4/11 C Bp HD 4/11 C Bp Pack

Artikelnr. 1.520-928.0 Artikelnr. 1.520-925.0

Geschikt voor  
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
2 x 36 V / 7,5 Ah Accu 
2 x 36 V snellader

Borstelloze 72 volt motor

Werkdruk 110 bar

Wateropbrengst 320 – 400 l/u

Accuduur 24 min. In eco!efficiency-stand 34 min.  
(bij gebruik 2 x 36 V/7,5 Ah accu's)

Inclusief toebehoren zoals aanzuigslang en  
Easy!Force-hogedrukpistool
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36 V  
VRIJ.
STERK.
MOBIEL.

De snoerloze BV 5/1 Bp maakt werken met de hoogste 
mobiliteit en flexibiliteit mogelijk. Waar u de BV 5/1 Bp 
ook gebruikt, het gepatenteerde ergonomische 
draagframe biedt u het hoogste niveau van comfort. 
De bediening is ook zeer eenvoudig, omdat u alle 
functies direct via het bedieningspaneel op de heup-
gordel kunt bedienen. Tijdens het gebruik van de 
BV 5/1 Bp kunt u veel ontspannender en sneller werken, 
met als gevolg een tijdsbesparing tot wel 30 procent. 
Bovendien bespaart u op de servicekosten, omdat  accu-
aangedreven apparaten nooit defecte aansluitsnoeren 
hebben.

Onze accu-rugstofzuiger 
BV 5/1 Bp beschikt, door de 
zuigkracht die gelijk is aan 
een netstroomapparaat, over 
de beste reinigingsprestaties 
op de markt.

Perfect geplaatste bediening De BV 5/1 Bp bedient u eenvoudig via het 
bedieningspaneel op uw heupgordel: aan/uit-schakelaar, laadniveau-indicator, 
eco!efficiëntie-knop. Alles precies daar waar het voor u het makkelijkst is.

Toebehoren op de juiste plaats Altijd dichtbij en zo voor het 
grijpen: voor de vloerzuigmond heeft onze accu-rugstofzuiger 
een geïntegreerde parkeerstand. Onbelast werken Met het ergonomische rug-draagframe neemt u de 

BV 5/1 Bp gemakkelijk mee. De schouderbanden bieden een optimaal 
draagcomfort ook bij langdurig gebruik.

BV 5/1 Bp

RUGSTOFZUIGER

BV 5/1 Bp BV 5/1 Bp Pack

Artikelnr. 1.394-255.0 Artikelnr. 1.394-250.0

Geschikt voor 
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
1 x 36 V 7,5 Ah accu
1 x 36 V snellader

Luchthoeveelheid 40 l/s

Vacuüm 220 mbar

Containerinhoud 5 l

Vermogen 500 W

Accuduur met 36 V 7,5 Ah accu 31 min.  
Power mode, 66 min. eco!efficiency mode
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Een topinnovatie. Onze NT 22/1 Ap Bp L is de eerste 
professionele accu-stof-/waterzuiger op de markt. 
Met Battery Power+ 36 V heeft u dezelfde zuigprestaties 
als met een netstroomapparaat. De accu's zijn tussen 
alle Kärcher 36 V-apparaten vrij uitwisselbaar. 
De NT 22/1 Ap heeft bij vol vermogen een accuduur 
van 31 minuten en een beduidend betere zuigkracht 
dan welk ander apparaat van de concurrent.  
Met zijn lage gewicht van slechts 8,8 kilogram is de 
NT 22/1 Ap Bp de ideale zuiger voor mobiel gebruik. 
De sterke 36 V accu met 7,5 Ah evenals de snellader zijn 
bij levering van de Pack-uitvoering reeds inbegrepen.

De afstanden tot stopcontacten 
zijn vaak groot en stofzuigers 
met een snoer kunnen 
struikelgevaar veroorzaken, 
bijvoorbeeld in showrooms of 
ontvangsthallen. Vanaf nu 
hoeft u zich daar geen zorgen 
meer over te maken, want met 
onze nieuwe stof-/waterzuigers 
NT 22/1 Ap Bp L kunt u overal 
schoonmaken, onafhankelijk 
van het stroomnet.

Goed beschermd met klapdeksel De klapdeksel over het 
accuvak beschermt de accu effectief tegen vuil en vocht.

Licht en compact gebouwd Door het lage 
gewicht en de compacte afmetingen is de 
NT 22/1 Ap Bp L zeer mobiel en overal te 
gebruiken.

Alles zit in zijn kop De vlakke kop van het apparaat kan als 
aflegvlak en opbergruimte voor kleine onderdelen functioneren.

Met een druk op de knop verder 
De halfautomatische filterreiniging 
garandeert een hoge zuigkracht en 
verlengt de levensduur van het filter.

ZUIGEN  
ZONDER  
SNOER

36 V
NT 22/1 Ap Bp L

STOF-/WATERZUIGER

NT 22/1 Ap Bp L NT 22/1 Ap Bp L Pack

Artikelnr. 1.528-130.0 Artikelnr. 1.528-120.0

Geschikt voor  
36 V / 6,0 Ah accu en  
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
1 x 36 V 7,5 Ah accu's 
1 x 36 V snellader

Luchthoeveelheid 57 l/s

Vacuüm 152 mbar

Containerinhoud 22 l

Vermogen 500 W

Accuduur 31 minuten

Inclusief diverse toebehoren
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26 min

20 min

Hoogste score in 
werkhouding 
Het ergonomisch 
bochtstuk met soft-
components ligt goed 
in de hand en zorgt 
voor comfortabel en 
onvermoeid werken, 
ook tijdens lange 
werkintervallen.

Lichtgewicht Door zijn 
lage gewicht en compacte 
afmetingen is de T 9/1 Bp 
zeer mobiel en overal te 
gebruiken. 

Efficiënt langer zuigen 
De eco!efficiency-functie 
vermindert indien nodig de 
zuigkracht en verlengt 
daarmee de accuduur.

36 V  
UNCONNECTED

Met onze accustofzuiger T 9/1 Bp krijgt u de beste 
zuigprestaties die op dit moment verkrijgbaar zijn. 
Dat ervaart u elke dag in het gebruik. Het vrije en 
ongehinderde werken zonder snoeren evenals de 
uitstekende mobiliteit en flexibiliteit zullen u bijblijven. 
Maar ook de hogere productiviteit met minder inspanning 
en aanzienlijke tijdsbesparing zijn overtuigend. Dit alles 
maakt onze T 9/1 bp de ideale stofzuiger voor de schoon-
maak sector in gebouwen en schoonmaak werkzaamheden 
in de vervoerssector, hotellerie en de detailhandel.

Accu- of netapparaat maakt 
geen verschil meer met onze 
krachtige accustofzuiger 
T 9/1 Bp: prestaties en 
reinigings resultaten als een 
snoer aangesloten stofzuiger. 

T 9/1 Bp

STOFZUIGER

T 9/1 Bp T 9/1 Bp Pack

Artikelnr. 1.528-133.0 Artikelnr. 1.528-121.0

Geschikt voor 
36 V / 6,0 Ah accu en 
36 V / 7,5 Ah accu 

Inclusief 
1 x 36 V 7,5 Ah accu
1 x 36 V snellader

Luchthoeveelheid 40 l/s

Vacuüm 220 mbar

Containerinhoud 9 l

Vermogen 500 W

Accuduur met 36 V 7,5 Ah accu 31 min.  
Power mode, 66 min. eco!efficiency mode
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Accu-aangedreven Kärcher stofzuiger.

Gewone stofzuiger met elektrisch snoer van 12 m.

MEER EFFECTIVITEIT

100 meter
stofzuigen

MEER VEILIGHEID

Geen struikelgevaar meer door stroomkabel.  
U kunt zich focussen op uw werk en niet meer 
op wat er achter u gebeurt.
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18 V  
ZUIGEN  
ZONDER 
OMWEGEN

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM
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18 V  
ZUIGEN  
ZONDER  
OMWEGEN 

Door het ergonomische ontwerp met soft-components 
ligt de robuuste HV 1/1 Bp stevig in de hand. Schiet niet 
weg. Veilig in balans in elke houding. En u legt minder 
meters af en dat bespaart veel tijd. Snoer uitrollen. 
stopcontact zoeken, snoer oprollen - niet meer aan 
denken. U loopt om elk meubelstuk zonder aandacht 
voor een snoer. Bedenk maar eens hoeveel tijd dit tot nu 
toe heeft gekost. En hoeveel stappen en welke (snoer)
routes u in de toekomst niet hoeft te lopen. Dan begrijpt 
u waarom accu-apparaten de toekomst hebben en de 
productiviteit tot wel 25% kunnen laten stijgen.

Ongekend praktisch De HV 1/1 Bp 
is extra licht en compact gebouwd. 
Het is daarom onvermoeibaar werken 
met hem. En u kunt de handstofzuiger 
echt overal mee naartoe nemen.

Zuinig en stil In eco!efficiency-stand 
zorgt het verlaagde energieverbruik 
voor een langere accuduur en 
fluisterstil werken.

Ongelooflijk sterk De nieuwe accuhandstofzuiger 
HV 1/1 Bp overtuigt door zijn krachtige turbine-
prestaties en hoge luchtdebiet. De benodigde stroom 
wordt geleverd door de 18 V lithium-ion accu Kärcher 
Battery Power+: voor de beste zuigprestaties op de 
markt en extra lange accuduur.

Super ergonomisch Dankzij soft-components in het 
handgreepgedeelte ligt de HV 1/1 Bp vriendelijk in 
de hand en laat hij zich licht bedienen.

Ronduit flexibel Met het 360° draaibare mondstuk kunt u in 
alle gewenste richtingen werken. Aan het mondstuk kunt u 
vele toebehoren bevestigen en uw HV 1/1 Bp voor de meest 
uiteenlopende toepassingen gebruiken.

Onze HV 1/1 Bp met 18 V 
Battery Power+ accu levert de 
beste zuigprestaties van alle 
accu-aangedreven handstof-
zuigers op de markt: hoog 
zuigvermogen en extra lange 
accuduur. De optimale zuiger 
voor het schoonmaken in 
gebouwen, tijdens het klussen 
en in de automotive.

HV 1/1 Bp

HANDSTOF ZUIGER

HV 1/1 Bp Cs HV 1/1 Bp Cs Pack HV 1/1 Bp Fs HV 1/1 Bp Fs Pack

Artikelnr. 1.394-265.0 Artikelnr. 1.394-261.0 Artikelnr. 1.394-262.0 Artikelnr. 1.394-260

Enkel geschikt  
voor 18 V accu

Inclusief 
1 x 18 V 3.0 Ah accu
1 x 18 V snellader

Enkel geschikt  
voor 18 V accu

Inclusief 
1 x 18 V 3.0 Ah accu
1 x 18 V snellader

Luchthoeveelheid 33 l/s

Vacuüm 47 mbar

Containerinhoud 0,9 l

Vermogen 115 W

Accuduur 25 min (power mode), 42 min eco!efficiency mode

Toebehoren: zuigslang, draaggordel, 
plintenzuigmond en zuigborstel DN 35

Toebehoren: zuigbuizen, vloerzuigmond,  
tapijtborstel, plintenzuigmond en zuigborstel DN 35
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We geven u graag advies - Premium Battery Dealer :

VAN GEMEREN BV
Industriestraat 28, 3281 LB  Numansdorp
Tel.: 0186-680255
ldv@gemeren.nl
www.gemeren.nl


