Kärcher RS
De ultieme wendbaarheid

Kärcher RS
Als je er eenmaal op staat, dan sta je er ook écht op
Kärcher® staat qua efﬁciënte schoonmaakoplossingen op het hoogste niveau. Met onze
nieuwe RS-serie presenteren wij u de nieuwste generatie professionele vloerreinigers, die
naast perfecte schoonmaakresultaten nog iets anders te bieden hebben: plezier in het
schoonmaken. Het revolutionaire step-up-concept combineert productiviteit en een totaal
nieuwe rijervaring, die u niet meer wilt missen. Omdat u, anders dan bij ride-on- en walkoplossingen, bij de RS achterop de machine staat. De voordelen van deze vernieuwende
constructiewijze zullen u helemaal enthousiast maken: de apparaten zijn veel compacter,
ongelooﬂijk wendbaar in hun rijgedrag en maken een tot nu toe ongekende ergonomie
mogelijk. Overtuig uzelf!
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Perfect bochtengedrag
Met een draaicirkel van slechts 130 cm
blinken de RS-modellen uit door hun
buitengewone beweeglijkheid. Voor perfect
manoeuvreren op kleine oppervlakken.

Anticiperend schoonmaken
Het zicht is al op 30 cm van de voorzijde van het voertuig helemaal vrij-en
reikt zover als u kunt zien. Ook de
bedieningselementen zijn overzichtelijk en in één oogopslag duidelijk.

Een stap vooruit
Het staplatform is zo geplaatst dat
het op-en afstappen snel en eenvoudig gaat.
Obstakels kunnen hierdoor snel uit
de weg geruimd worden.

Helemaal voor u gemaakt
Staan is de meeste natuurlijke houding
van de mens. De RS-serie voldoet
hieraan door de ergonomische
bediening en biedt met een praktische
opslagruimte en kniekussentjes ook
verder een aangenaam rijcomfort.

Onbeperkt gebruik
Het ruimtebesparende accusysteem
kan via een geleiderail eenvoudig op
de accuwagen worden getrokken en
moeiteloos vervangen worden. Door
het praktische opladen ter plaatse
kunt u direct met nieuw vermogen
doorwerken.
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U zal van geen ophouden weten
De ﬂexibiliteit van de nieuwe Kärcher® RS-serie maakt schoonmaken zeer efﬁciënt én
plezierig. Het step-on-concept is overtuigend door zijn intuïtieve bediening en maakt een
ergonomische houding mogelijk, wat ook op lange stukken voor moeiteloos werken zorgt.
Met de behendige RS-machines kunt u op een efﬁciënte en veilige manier schoonmaken,
zelfs op drukke plaatsen. Ongehinderd rijplezier!
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Compacte klasse:
De nieuwe RS-modellen in één oogopslag
1 BDP 50/2000 RS
De krachtige polijstmachine
voor glanzende vloeren zoals
parket of elastische vloerbedekkingen, bijvoorbeeld
pvc of linoleum

2 BR 60/95 RS
De 2-in-1 schrob-/zuigmachine met borstelwalssysteem en een geïntegreerde veegeenheid voor
harde vloeren, bijvoorbeeld
stenen en tegels.

3 BD 60/95 RS
De economische schrob-/
zuigmachine met het
discborstelsysteem en het
Aqua-Mizersysteem voor
harde ondergronden zoals
stenen en tegels.

4 CV 85/2 RS
De krachtige tapijtborstelzuigmachine voor grote tapijtoppervlakken.
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BD 60/95 RS met discborstel
Roterende discborstels met elk 305 mm doorsnede.
Door de horizontale beweging kan ook het meest
hardnekkige vuil van de vloer worden losgemaakt.
De disc kan aan de zijkant van het apparaat met
enkele handelingen en zonder gereedschap worden
vervangen.
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BR 60/95 RS met borstelwals
Roterende borstelwals met een breedte van
600 mm. Bij het borstelwalssysteem draaien de
borstels met grote snelheid over het oppervlak en
trekken het vuil mee. De borstels kunnen aan de
zijkant van het apparaat met enkele handelingen
en zonder gereedschap worden vervangen.

Kärcher® reinigingsmiddelen
Met als doel optimale schoonmaakresultaten
en een werkwijze die de apparaten ontziet,
ontwikkelt Kärcher® al 25 jaar lang milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen die precies op het doel en
de machine zijn afgestemd.

Bespaar tijd
BD 60/95 RS- en BR 60/95 RS schrob-/zuigmachines
De BR 60/95 RS- en BD 60/95 RS schrob-/zuigmachines zijn speciaal ontworpen voor harde ondergronden en leveren
daarmee meer dan schoon werk af: het BR-model beschikt bovendien over een geïntegreerde veegeenheid, zodat u twee
processen in één keer kunt doen. Perfect schoon zonder reiniging vooraf – dat bespaart tijd, vooral op grote oppervlakken.
De BD bespaart ook op een andere manier: het Aqua-Mizersysteem bespaart water en verlengt daarmee de arbeidsintervallen zonder dat tijdrovende bijvullen.

De “zuinige”: Kärcher BD 60/95 RS
■

Volautomatisch zakken van de schoonmaakeenheid

■

Aqua-Mizersysteem

■

Draaibare zuigarm

■

Plaatsbesparend zak-in-tanksysteem

■

Robuuste stalen constructie

■

Compacte afmetingen van het apparaat

■

Minimale draaicirkel

■

Optimaal gezichtsveld voor efﬁciënt en veilig werken

■

Comfortabel Step-O-bedieningsconcept

■

Intuïtieve bediening

■

Zeer hoog reinigingsvermogen

■

Eenvoudige vervanging van de accu

■

Stortmechanisme

Aqua-Mizer
Met het Aqua-Mizersysteem wordt
de behoefte aan schoon water sterk
teruggebracht – zo kunt u de tijd tot
het bijtanken met 50 % verlengen en
de kosten voor schoonmaakmiddelen
terugdringen.

Draaibare zuigarm
De zuigarm van de BD 60/95 RS is
ﬂexibel gelagerd en zwenkt bij iedere
bocht opzij uit. Daardoor wordt de
waterstroom beheerst en de vorming
van plassen vermeden – het gereinigde
oppervlak is direct weer begaanbaar.

De “combi”: Kärcher BD 60/95 RS
■

Geïntegreerde veegeenheid voor tijdbesparend
2-in-1-reinigen

■

Plaatsbesparend zak-in-tanksysteem

■

Compacte afmetingen van het apparaat

■

Minimale draaicirkel

■

Optimaal gezichtsveld voor efﬁciënt en veilig werken

■

Comfortabel Step-O-bedieningsconcept

■

Intuïtieve bediening

■

Zeer hoog reinigingsvermogen

■

Eenvoudige vervanging van de accu

■

Stortmechanisme

Geïntegreerde veegeenheid
Deze mogelijkheid van de BR zult u vooral bij grote oppervlakken met sterke
vervuiling naar waarde weten te schatten. Door de geïntegreerde veeglade
worden vegen, schrobben en zuigen in één proces samengevoegd. Dit zal u
een hoop tijd besparen.
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High speed polijsten
BDP 50/2000 RS-polijstmachine
De BDP 50/2000 RS-schrobmachine blinkt echt uit
in het reinigen van houten en elastische vloeren. Met
2000 toeren per minuut onder de kap poetst u ook
dof geworden doorgangen in de kortst mogelijke tijd
weer op. De passieve afzuiging door het zog van de
discborstel neemt daarnaast ook stofdeeltjes op en
zorgt ervoor dat er niets achterblijft dan pure glans.

Het “pronkstuk”: Kärcher BDP 50/2000 RS

Discborstel
Een ﬂexibele discborstel met 2.000 t/min zorgt ervoor dat de BDP er zowel
qua kwaliteit als kwantiteit uitspringt.
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■

Hoge borsteltoerental met 2000 t/min

■

Passieve afzuiging voor duurzame reinheid

■

Compacte afmetingen van het apparaat

■

Minimale draaicirkel

■

Optimaal gezichtsveld voor efﬁciënt en veilig werken

■

Comfortabel Step-O-bedieningsconcept

■

Intuïtieve bediening

■

Zeer hoog reinigingsvermogen

■

Eenvoudige vervanging van de accu

■

Stortmechanisme

Passieve afzuiging
Klein vuil op het te schrobben oppervlak neemt de BDP ook zonder moeite
mee – aangezien er tijdens het schrobben in het binnenste van de schrobeenheid
een zog ontstaat. De snel ronddraaiende lucht trekt het vuil in het opvangreservoir, zonder extra afzuiginstallatie.

De kortste weg naar schone tapijten
CV 85 /2 RS tapijtborstelzuigmachine
De CV 85/2 RS-tapijtreinigingsmachine is dé specialist voor
grote tapijtoppervlakken. Met een oppervlaktevermogen van
maar liefst 3200 m²/u heeft de machine een grote voorsprong
op andere tapijtreinigingsmachines van vergelijkbare grootte en
vermogen. De beide tegen elkaar in draaiende borstelcilinders
zorgen de eerste keer al voor een uitstekend reinigingsresultaat
dat diep in de vezels doordringt. Zo kunnen grote tapijtoppervlakken snel, grondig en met een beduidend hogere productiviteit worden schoongemaakt – terwijl u zich helemaal op het
rijden kunnen concentreren.
De “offroader”: Kärcher CV 85/2 RS

Borstelsysteem
Meteen grondig schoon: het unieke borstelsysteem met twee tegen elkaar in
draaiende borstelcilinders pakt de tapijtvezels aan alle kanten vast en reinigt
daarmee duidelijk effectiever – zonder een aantal keren op en neer te moeten
rijden.

■

Efﬁciënt borstelsysteem met tegen elkaar in draaiende
veegborstels

■

Meervoudig ﬁltersysteem door papierﬁlters met verschillende lagen en beklede ﬁlterzakken van textiel

■

Compacte afmetingen van het apparaat

■

Minimale draaicirkel

■

Optimaal gezichtsveld voor efﬁciënt en veilig werken

■

Comfortabel Step-O-bedieningsconcept

■

Intuïtieve bediening

■

Uniek reinigingsvermogen

■

Eenvoudige vervanging van de accu

■

Grote inhoud van de ﬁlterzakken, 35 l

■

De zwevend opgehangen borstelkop garandeert constant
contact met de vloer

Meervoudig ﬁltersysteem
Door het meervoudige ﬁltersysteem worden ook de kleine stofdeeltjes
vastgehouden en door de geïntegreerde opslagruimte heeft u de reserveﬁlterzakken steeds binnen handbereik.
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Technische gegevens en accessoires voor reinigingsmiddelen

Voor vloer/ondergrond

BD 60/95 RS
Bp/Bp Pack

BR 60/95 RS
Bp/Bp Pack

BDP 50/2000 RS
Bp/Bp Pack

CV 85/2 RS
Bp

Reiniging van harde
oppervlakken bijvoorbeeld: tegels, pvc,
natuursteen

Reiniging van harde
oppervlakken,
bijvoorbeeld: tegels,
pvc, natuursteen

Boenen van parket
en elastische vloerbedekking zoals pvc
of linoleum

Zuigen van tapijtbedekkingen

Werkbreedte

mm

600

600

500

850

Werkbreedte zuigen

mm

830

730

530

–

Tank schoon/vuil water

l

95 / 95

95 / 95

–

–

Inhoud ﬁlterzakken

l

–

–

3

35

Oppervlaktevermogen (theor.)

m²/u

3.300

3.300

2.750

3.200

Borsteltoerental

t/min

280

1.050

2.000

1.750

Onderdruk

mbar

> 140

> 140

–

40

Luchtvolume

l/s

> 20

> 20

–

45

Borsteldruk

g/cm²

45

140

0 - 10

–

Accu

V/Ah

36 / 105

36 / 105

36 / 105

36 / 105

Opgenomen vermogen

W

1.650

2.250

max. 2.750

1.475

Tractiemotor

W

560

560

560

560

Gewicht met/zonder accu

kg

255/370

275/390

210/325

240/376

Afmetingen (L x B x H)

mm

1.330 × 690 × 1.285

1.330 × 800 × 1.285

1.330 × 690 × 1.285

1.310 × 800 × 1.285

1.006-094.0/-095.0

1.006-092.0/-093.0

1.002-012.0/-013.0

1.011-024.0

Bestelnummer

RM 69 ASF vloerreiniger
Krachtig reinigingsmiddel voor vloeren
en industriële vloeren. Verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige vervuilingen door vet, olie, roest en mineraalolie.

RM 753-reiniger van kleine tegels
Speciale reiniger voor kleine tegels.
Maakt vervuiling door vet, olie en minerale
olie betrouwbaar schoon zonder de antislipwerking te beïnvloeden.

RM 748 spray cleaner
Antislipemulsie voor bedekkende harde
oppervlakken. Repareert en frist de
oppervlakken tijdens het boenen op.

EXTRA RM 780 onderhoudsmiddel
Krachtig reinigings- en onderhoudsmiddel
voor waterbestendige, harde en elastische vloeren en vloerbedekkingen. Droogt
zonder strepen met antislipwerking voor
sport- en multifunctionele hallen.

RM 751 vloerreiniger, zuur
Basisreinigingsmiddel voor vloerreinigingsautomaten. Lost krachtig
cementsluiers en afzettingen als kalk,
roest- bier- of melkaanslag op. Perfect
voor het schoonmaken bij de oplevering van de bouw.
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Overtuig uzelf: meld u aan voor een proefrit en beleef
ook de hoogst mogelijke reinigingskracht en plezier in
het rijden met de nieuwe compacte Kärcher® RSmodellen. Maak een afspraak bij de vakhandelaar of op
www.karcher.be
www.karcher.nl

Accessoires

8.624-828.0

Meeneemschijf

1

508 mm

3

8.600-019.0

Discborstel zacht

1

305 mm

2 )

2 )

naturel

2 )

2 )

2)

4

8.600-018.0

Discborstel, medium

1

305 mm

rood



2 )

5

8.600-020.0

Discborstel, hard

1

305 mm

groen

2 )

2 )

2)

6

6.369-826.0

Discpad, zacht

5

305 mm

rood



2 )

7

6.369-827.0

Discpad, medium

5

305 mm

groen

2 )

2 )



2 )

2)

8

6.369-828.0

Discpad, hard

5

305 mm

zwart

9

8.628-390.0

Walsborstel, zacht

1

600 mm

wit

2 )

2 )

2)

2 )
2 )

10

8.628-389.0

Walsborstel, medium

1

600 mm

rood



11

8.628-391.0

Walsborstel, hard

1

600 mm

groen

2 )

12

8.623-070

Borstelwals

1

830 mm

1 )

1 )

CV 85/2 RS
Bp

2

Kleur

BDP 50/2000 RS
Bp Pack

305 mm

BDP 50/2000 RS
Bp

ø/lengte

1

BR 60/95 RS
Bp Pack

Stk

Meeneemschijf

BR 60/95 RS
Bp

Aanduiding

8.600-017.0

BD 60/95 RS
Bp Pack

Bestelnr.
1

BD 60/95 RS
Bp

Geschikt voor



13

6.371-146.0

Polijstpad, zacht

5

508 mm

naturel





14

6.369-079.0

Polijstpad, medium zacht

5

508 mm

rood

1 )

1 )

15

8.629-201.0

Zuiglippenset, standaard

1

930 mm

rood





16

8.629-202.0

Zuiglippenset, oliebestendig

1

930 mm

bruin





17

8.629-203.0

Zuiglippenset, standaard

1

930 mm

rood





18

8.629-204.0

Zuiglippenset, oliebestendig

1

930 mm

bruin





19

8.623-060

Zijbezem

1

290 mm

20

8.601-121.0

Accuvervangingsset

1















21

6.654-141.0

Accu (12 V, 105 Ah), onderhoudsvrij

1

3 )

3 )

3 )

3 )

3 )

3 )

3 )

22

6.654-229.0

Oplaadapp. (36 V) voor accu 6.654-141.0

1















23

8.600-121.0

Filterzak

10

24

8.628-487.0

Filterzak

10

 Meegeleverd

 Optioneel

1) Apparaat heeft 1 stuk nodig

1)

1)



1 )
1 )

2) Apparaat heeft 2 stuks nodig

1 )

3) Apparaat heeft 3 stuks nodig

20-21

15-17
3-4

9-11
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Kärcher N.V.
Industrieweg 12
B-2320 Hoogstraten
Tel. 03/ 340.07.11
Fax 03/ 314.64.43
nv@be.kaercher.com
www.karcher.be

Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel. 0900-33 666 33
Fax 0900-33 555 33
bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl
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