
ULTRALICHT  
EN EXTREEM 
KRACHTIG.
De absoluut lichtste in zijn klasse dankzij het innovatieve EPP-materiaal. 
Ultralicht, extreem krachtig, indrukwekkend flexibel - de Kärcher BVL 5/1 Bp 
draadloze rugstofzuiger bewijst de beste prestaties op locaties waar je met 
een traditionele stofzuiger niet uit de voeten kunt. Meer weten?  
Lees snel verder of ga naar karcher.nl

PROFESSIONAL | ACCU RUGSTOFZUIGER BVL 5/1 BP LICHT GEWICHT



18 V / 36 V
BATTERY POWER +

ZO COMFORTABEL 
WAS STOFZUIGEN 
NOG NOOIT!
Of het nu gaat om het reinigen van een trappenhuis, magazijn, kantoor of 
openbaar vervoer, van bus tot vliegtuig: er zijn legio toepassingen waar 
deze extreem lichte rugstofzuiger het verschil kan maken.

PROFESSIONAL | ACCU RUGSTOFZUIGER BVL 5/1 BP
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NIEUW

36 V Kärcher 
Battery Power+ 
accuplatform

Rechts- of linkshandig?  
Zuigslang wisselen in een handomdraai.

Geweldige ergonomie
Draagframe uiterst comfortabel, ook bij langdurig gebruik. 
Bedieningspaneel op de heupband maakt eenvoudige bediening 
van alle functies mogelijk. Aansluiting zuigslang verstelbaar 
voor rechts- en linkshandigen.

Eco!efficiency-modus 
vermindert de energie behoefte en het 
volume van de machine en verlengt de 
gebruiksduur van de batterij.

Lange levensduur met 
koolborstelloze turbine
Deze technologie zorgt voor 
een hogere efficiëntie en 
een lager stroomverbruik. 
Het verlaagt de onderhouds-
kosten en verlengt de levens-
duur van de stofzuiger 
aanzienlijk.

Gemaakt uit EPP  
(geëxpandeerd polypropyleen)
  Ultralicht (96% lucht)
  100% recyclebaar
  Schokbestendig
  Geluidsissolerend

Beste reinigingsprestaties 
op de markt
Vergelijkbare prestaties als 
stofzuigers op netstroom.

Accuplatform Accu en snellader niet inbegrepen
Inclusief 

1 x 36 V 6,0 Ah accu
1 x 36 V snellader

Containerinhoud 5 l

Geluidsniveau 65 dB

Luchtverplaatsing 40 l/s

Vacuüm 223 mbar / 22,3 kPa

Max. vermogen 500 W

Vermogen per acculading 150 (6,0 Ah) / 200 (7,5 Ah)

Batterijduur
eco!efficiency-stand: max. 50 min. (6,0 Ah) / Power mode: max. 22 min. (6,0 Ah)  
eco!efficiency-stand: max. 64 min. (7,5 Ah) / Power mode: max. 30 min. (7,5 Ah)

Gewicht met / zonder accu 4,6 / 3,3 kg

HEPA 14-filter  
artnr. 2.889-342.0

Optioneel

Afmetingen (L × B × H) 220 x 320 x 510 mm

Artikelnr. 1.394-274.0 1.394-270.0

TECHNISCHE GEGEVENS BVL 5/1 Bp BVL 5/1 Bp Pack

De BVL 5/1 Bp accu rugstofzuiger kan indien 
gewenst uitgerust worden met een uiterst 
effectief HEPA 14-filter.  
Dankzij de enorme 
stofvangst capaciteit 
van 99,995% houdt 
ons HEPA-14-filter 
zelfs de kleinste 
deeltjes tussen 0,1 en 
0,3 µm uit de lucht. 
Aerosolen, virussen 
en ziektekiemen 
worden bijna volledig 
opgevangen door de 
hoge filter prestaties en komen niet terug in de 
omgevings lucht. Gecertificeerd volgens de norm 
DIN EN 1822:2019 - voldoet het HEPA-14-filter 
ook aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch 
gevoelige ruimtes.
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FEEL FREE.
De 36 V 6,0 Ah Li-ion accu van de BVL 5/1 Bp accu 
rugstofzuiger is uitwisselbaar met de andere 36 V 
producten van het Kärcher Battery Power+ accu-
platform. Bij de Bp Pack versie wordt standaard een 
accu de (36v/6,0Ah) meegeleverd. Met deze accu kunt 
u tot ±50 minuten blijven werken in de eco!efficiency 
modus. De laadtijd van de accu in combinatie met de 
mee geleverde snellader (Bp Pack versie) is 44 minuten 
bij 80% en 68 minuten bij 100%. Met een extra accu 
kunt u dus oneindig blijven doorwerken.

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

Slechts 4,6 kg  
incl. accu

LICHT GEWICHT


