
PROFESSIONAL | KÄRCHER FLOOR CARE | SCHROB-/ZUIGMACHINE BR 30/4 C EN BR 30/4 C BP/PACK

COMPACT,  
FLEXIBEL EN 
HYGIËNISCH WERKEN 
IN KLEINE RUIMTES
 op accu of met stroomkabel, aan u de keuze.



Ontwikkeld voor het snel en flexibel reinigen van kleine tot middelgrote 
ruimtes zoals in restaurants, winkels, keukens, hotels en andere 
drukbezochte ruimtes: onze compacte schrob-/zuigmachines.

Tot nu toe konden kleine, en in het bijzonder, volle ruimtes zoals showrooms van fietsen en motoren 
maar ook sportscholen alleen op de traditionele manier grondig worden gereinigd.

Met onze compacte schrob-zuigmachines de BR 30/4 C en de accu variant BR 30/4 C Bp Pack hebben wij 
een hygiënisch alternatief voor vloerreiniging met een traditionele dweil, omdat er altijd vers water 
wordt gebruikt en direct contact met ziektekiemen, bijvoorbeeld via textiel, tot een minimum wordt 
beperkt. Een andere bijkomstigheid is dat deze compacte schrob-/zuigmachinesj tot wel 80% minder 
water verbruiken ten opzichte van het werken met een dweil. Kleinere oppervlakken en oppervlakken 
met veel obstakels zoals in winkels, restaurants, benzinestations, wachtkamers of supermarkten kunnen 
op die manier snel en vooral veilig gereinigd worden.  
Dankzij de walsborstel worden ook voegen en oppervlakken met structuur grondig gereinigd. 
Uitglijden over een natte vloer is ook verleden tijd omdat het afvalwater meteen opgezogen wordt en in 
de vuilwatertank afgevoerd wordt. Dankzij de snelle inzetbaarheid van deze toestellen zijn ze uitermate 
geschikt voor een snelle tussendoor reiniging van alle harde oppervlakken waarmee ze ook als aanvulling 
op een grotere schrob-/zuigmachine kunnen dienen.

COMPACTE / 
SCHROBZUIG-
MACHINES

PROFESSIONAL | COMPACTE SCHROB-/ZUIGMACHINES

Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl

Voor onder andere wellness ruimtes Voor onder andere praktijkruimtes Voor onder andere sportscholen
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Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl/nl/accupro

18 V / 36 V
BATTERY POWER +

De accu-aangedreven schrob-/zuigmachine 
BR 30/4 C Bp Pack weegt slechts 14 kg en is 
zeer compact en zorgt ervoor dat vloeren 
direct na het reinigen droog en slipvast zijn.

36 V
EFFICIËNT 
SCHROBBEN  
ZONDER SNOER

SCHROB-/ZUIGMACHINE

BR 30/4 C Bp BR 30/4 C Bp Pack

Artikelnr. 1.783-234.0 Artikelnr. 1.783-228.0

Geschikt voor 
36 V / 7,5 Ah accu 

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

Werkbreedte borstel 300 mm

Werkbreedte zuigen 300 mm

Oppervlakteprestatie 200 m2/u

Schoon-/vuilwaterreservoir 4/4 l

Accuduur met 36 V 7,5 Ah accu 30 min. 

Ontdek alle voordelen van het Kärcher Battery Power+ accuplatform op 
www.karcher.nl/nl/accupro

FEEL FREE.
MET HET KÄRCHER ACCUPLATFORM.
Wil je een wirwar van kabels voorkomen en veilig werken zonder 
struikelgevaar ? Dat is geen probleem voor de accu-aangedreven 
apparaten uit het Kärcher Battery Power+ accuplatform.

VOOR MAXIMALE REINIGINGSPRESTATIES –  
TOT 25% EFFICIËNTIEVERBETERING 

De compacte en snoerloze constructie van de accu aangedreven 
BR 30/4 C Bp Pack biedt de gebruiker een aantal belangrijke voordelen: hoeken 
en smalle doorgangen zijn gemakkelijker te bereiken en obstakels worden veilig 
vermeden. Anderzijds gaat het reinigen duidelijk sneller dan op de traditionele 
manier. Naast het efficiënter werken wordt de veiligheid ook nog eens aanzienlijk 
verhoogd omdat de stroomkabel geen struikelgevaar meer kan opleveren en de 
vloer na reiniging direct weer droog is dankzij de zuigstrips die het vervuilde 
water direct weer opzuigen zowel bij vooruit en achterruit gebruik. De machine is 
dus een praktisch alternatief voor handmatige vloerreiniging op kleine 
oppervlakken of als aanvulling op een grotere schrob-/zuigmachine. 
Dankzij de vervangaccu kan de BR 30/4 C Bp Pack gedurende meerdere 
ploegendiensten gebruikt worden. Zelfs met één accu zijn meerdere gebruikscycli 
op één dag mogelijk, omdat de accu in een uur tijd weer opgeladen kan worden 
met de meegeleverde snellader.

(*)  Enkel verkrijgbaar bij onze Premium Battery Dealers. 
Kijk voor een overzicht op karcher.nl

PROFESSIONAL | ACCU AANGEDREVEN SCHROB-/ZUIGMACHINE BR 30/4 C BP PACK

Met deze accu 
kunt u nog 
veel meer !
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SCHROB-/ZUIGMACHINE

BR 30/4 C BR 30/4 C Adv

Artikelnr. 1.783-220.0 Artikelnr. 1.783-213.0

Werkbreedte borstel 300 mm

Werkbreedte zuigen 300 mm

Oppervlakteprestatie 200 m2/u

Schoon-/vuilwaterreservoir 4/4 l

— Handmatig opzuigen

Werking op elektriciteit

Naast de accu aangedreven versie 
van onze compacte schrob-/zuig-
machine de BR 30/4 C Bp Pack is er 
ook de versie met stroomkabel. 
Er zijn altijd locaties waar je gewoon 
met een netstroom variant kunt 
werken. Dit toestel heeft alle 
voordelen van de accu variant maar 
werkt op netstroom. De BR 30/4 C is 
er ook in een adv variant voorzien 
van een extra zuigbuis om grotere 
vervuilingen handmatig mee op 
te zuigen.

De walsborstel reinigt 
ook oppervlakken met 
structuur of voegen

Adv versie voorzien 
van extra zuigbuis

PROFESSIONAL | SCHROB-/ZUIGMACHINE BR 30/4 C

PERFECT VOOR LOCATIES 
WAAR WERKEN OP ACCU 
NIET NOODZAKELIJK IS.

Meer informatie over onze producten op www.karcher.nl6 7



VOOR ELKE VLOER DE 
JUISTE WALSBORSTEL 
OM NOG EFFECTIEVER 
TE KUNNEN WERKEN.

MET HET JUISTE 
REINIGINGSMIDDEL 
IS ALLES SNEL 
WEER SCHOON.

Vloerreiniger  
FloorPro Cleaner CA 50 C
Artikelnr. 6.296-053.0 (1 L)

Deze vloerreiniger is uitermate 
geschikt om samen met de BR 30/4 C 
en de BR 30/4 C Bp Pack in te zetten 
op de reiniging van alle harde en 
flexibele vloeren. Ook geschikt voor 
hoogglans oppervlakken en meubels. 
Met EU Ecolabel-certificering. 
Hoge reinigingsprestaties bij lage 
dosering. Verkrijgbaar in 1 L en 5 L 
verpakking

Walsborstel, middelhard,  
rood 300 mm
Artikelnr. 2.642-660.0

Voor alle gangbare 
reinigingstaken.

Walsborstel,  
zacht blauw 300 mm
Artikelnr. 4.762-499.0

Speciaal voor tapijtreiniging.

Microvezel walsborstel, 300 mm
Artikelnr. 4.762-499.0

Verenigt de uitmuntende reinigings-
kracht van microvezels met de 
voordelen van de walstechniek. 
Ideaal voor de reiniging van fijne 
stenen tegels.

PROFESSIONAL | KÄRCHER TOEBEHOREN EN REINIGINGSMIDDELEN
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We geven u graag advies :


