
PROFESSIONAL | ACCU-AANGEDREVEN STOFZUIGERS

FEEL FREE !
Met de mobiele, krachtige accu-aangedreven  
rugstofzuiger BV 5/1 Bp en stofzuiger T 9/1 Bp  
kunt u werkelijk overal onbezorgt stofzuigen.



PROFESSIONAL | ACCU-AANGEDREVEN STOFZUIGERS

Accu-aangedreven  
rugstofzuiger BV 5/1 Bp
Bestelnr. 1.394-219.0

  Tankinhoud : 5 L
  Luchtverplaatsing : 46 L/s
  Vacuüm : 207 /  
20,7 mbar / kPa

  Nominaal ingangs- 
vermogen : 650 W

  Gewicht : 8,7 kg
  Inclusief snellader en  
1 accu (36v)

  Energiebesparende 
eco!efficiency-stand

  Indicatie van laadniveau 
op bedieningspaneel

  Lithium-ion-accu (36V) met 
indicatie van laadniveau

De  comfor tabele oplossing voor kleine ruimtes
Overal waar de ruimte beperkt is, zoals in bioscopen, bussen, treinen, 
vliegtuigen of op trappen, is de BV 5/1 Bp vrijwel onverslaan baar. 
Met accuaandrijving, grote zuigkracht, een ergonomisch en 
gepatenteerd draagframe voor veel  draagcomfort. De stofzuiger is 
eenvoudig te bedienen omdat alle functies met het bedieningspaneel 
op de heupgordel worden geregeld.

ACCU- 
AANGEDREVEN 
RUGSTOFZUIGER  
BV 5/1 BP

Accu-aangedreven  
stofzuiger T 9/1 Bp
Bestelnr. 1.528-111.0

  Tankinhoud : 9 L
  Luchtverplaatsing : 46 L/s
  Vacuüm : 207 / 20,7 mbar / kPa
  Nominaal ingangsvermogen : 650 W
  Gewicht : 7,2 kg
  Inclusief snellader en 1 accu (36v)
  Energiebesparende eco!efficiency-stand
  Lithium-ion-accu (36V) met 
indicatie van laadniveau

Met een tweede accu kunt 
u nog efficiënter werken! 

Snoerloze kracht zonder compromissen
Met de nieuwe, extreem krachtige accu-aangedreven T 9/1 Bp 
stofzuiger maakt u net zo snel en goed schoon als met een stofzuiger 
op netstroom, maar heeft u wel het voordeel van snoerloze flexi bili-
teit. De krachtige accu heeft een gebruiksduur van 24 minuten in 
de standaardmodus en 46 minuten in de eco!efficiency-stand. 
In de eco!efficiency-stand is hij daarnaast ook nog eens een stuk 
stiller. Met de T 9/1 Bp bent u niemand tot last en kan ook op 
drukke locaties gewoon doorgewerkt worden. 

ACCU- 
AANGEDREVEN 
STOFZUIGER  
T 9/1 BP

Ergonomisch 
bochtstuk voor 
comfortabel en 
langdurig gebruik!

Kijk voor meer informatie op  
www.karcher.nl

Kijk voor meer informatie op  
www.karcher.nl

TIP



Uw Kärcher partner voor informatie & demonstratie:
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26 min

20 min

100 meter

Accu-aangedreven Kärcher stofzuiger.
U kunt zich focussen op uw werk en  
niet meer op wat er achter u gebeurt.

Gewone stofzuiger met elektrisch snoer van 12 m.
Geen struikelgevaar meer  
door stroomkabel.

Met de snoerloze flexibiliteit van de Kärcher accu-stofzuigers 
verhoogt u niet alleen de productiviteit maar ook de veiligheid 
op de werkvloer.
Ideaal voor locaties waar u niet direct een stopcontact bij de hand heeft of waar een 
stroomkabel kan leiden tot gevaarlijke situaties !

Meer effectiviteit Meer veiligheid

PROFESSIONAL | ACCU-AANGEDREVEN STOFZUIGERS


