
ATTENTION
HERE COMES

BATTERY POWER

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM

FEEL FREE.
Met het nieuwe Kärcher accuplatform.



18 V / 36 V
BATTERY POWER +

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM

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

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.
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CHARGING TIMERUNNING TIME CAPACITY

INTELLIGENT, KRACHTIG  
EN  BETROUWBAARKÄRCHER BATTERY POWER+

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.

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.

OVERZICHT ACCU’S EN SNELLADERS

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 toekomst bestendig accusysteem. Kärcher Battery Power+ 
is voorbereid op nieuwe  cel technologieën, die op het zelfde platform-
gebruikt kunnen worden en nog meer vermogen en accuduur bieden.

Artikelnr.

2.445-043.0 Accu 36 V – 7.5 Ah

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

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.

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

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM
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Volledig onafhankelijk 
Reinig overal met 
Battery Power+. 
Onafhankelijk van 
het stroomnet en zelfs 
volledig onafhankelijk 
met een water reservoir 
via de  meegeleverde 
aanzuig slang.

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

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

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. 

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 O
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl/nl/accupro

MAXIMALE POWER  
MINIMALE 
 AF HANKE LIJK HEID
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. 

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 gebruiksmogelijkheden. 
Door de hoge  flexibiliteit en kortere voorbereidings tijden, u bent 
immers onafhankelijk van stroom- en  wateraansluitingen, 
bespaart u veel op de factor tijd. En dat zorgt al snel voor 
een hogere opbrengst.

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM
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FEEL FREE
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.

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 zuig-
prestaties 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.

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.

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

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

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

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM

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

Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl/nl/accupro
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SNOERLOZE KRACHTPATSER
Accu- of netapparaat maakt geen verschil meer met 
onze krachtige accustofzuiger T 9/1 Bp: prestaties en 
 reinigings resultaten als een stofzuiger met stroomkabel.

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

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM

MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
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.

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.

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

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

Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl/nl/accupro

HANDSTOF ZUIGER

HV 1/1 Bp Cs HV 1/1 Bp Cs Pack HV 1/1 Bp L 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

Met de snoerloze flexibiliteit van de 
Kärcher accu-stofzuigers verhoogt 
u niet alleen de productiviteit maar 
ook de veiligheid op de werkvloer.
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COMING 
SOON !
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Ruggedragen-bladblazer LBB 1060/36 Bp

Bladblazer LB 930/36 Bp

Kettingzaag CS 400/36 Bp

Bosmaaier BCU 260/36 Bp

Opzetstuk heggenschaar MT HT 550/36

Opzetstuk hoogsnoeier MT CS 250/36

Grasmaaier LM 530/36 Bp

PROFESSIONAL | KÄRCHER ACCUPLATFORM

Ga voor meer informatie over onze accu producten en 
een overzicht van onze Premium Battery Dealers naar  
www.karcher.nl/nl/accuprof

HAAL HET MAXIMALE UIT UW  
BATTERY POWER+ ACCU'S !
Binnenkort zijn ook deze verkrijgbaar !

Multi-Tool MT 36 Bp

Heggenschaar HT 650/36 Bp

We geven u graag advies :


