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UITSTEKENDE GEBRUIKSDUUR 
EN PRESTATIES
De nieuwe apparaten van Kärcher met accu-aandrijving 
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ENORME 
POWER  
BIJ ELKE  
TOEPASSING
Dankzij het innovatieve 50-volt accusysteem kunt u met 
de nieuwe apparaten van Kärcher onbeperkt en flexibel 
werken. De batterijen in verschillende vermogensklassen 
zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de 
 gebruikers. Naast het enorme vermogen en de lange 
gebruiksduur onderscheiden de apparaten zich vooral 
door de milieuvriendelijkheid en het lage geluidsniveau. 
Dit maakt ze zeer geschikt voor professioneel gebruik in 
geluidsgevoelige omgevingen.
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EÉN PARTNER VOOR ALLES. 
KÄRCHER ALS PARTNER 
VAN GEMEENTEN.

De multifunctionele werktuig-
dragers en zuig-/veegmachines 
worden bij gemeenten en 
dienstverleners al vele jaren 
gebruikt voor taken in de 
winter, groenverzorging en 
 reinigingswerkzaamheden. 
De nieuwe werktuigen met 
accuaandrijving zijn de 
 optimale hulpmiddelen voor 
alle toepassingen die 
 gebruikers dagelijks onder-
steunen, vooral op lastig 
bereikbare plekken. 

Wij denken duurzaam –  
voor de natuur en onze klanten 
We werken constant aan de nieuwste 
 inno vaties en technologieën. 
Want  duurzaamheid zijn voor ons geen 
holle woorden, maar een verplichting.

Een logische stap: 
onze apparaten met accuaandrijving 
Goed voor het milieu en de gebruiker - door 
minder emissies, trillingen en volume.

Onze belofte:  
Service met tevredenheidsgarantie 
Wat uw vraag ook is, uw persoonlijke 
 contactpersoon staat u met antwoorden en 
tips terzijde. 
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 0,0 % CO2-uitstoot 
Milieuneutraal werken, geen 
brandstofverbruik en geen uitlaatgas.

Tot 50% lager geluidsniveau  
Uitstekend geschikt voor gebruik in 
geluidsgevoelige omgevingen zoals scholen, 
parken, woongebieden en 's nachts.

Tot 80% minder trillingen  
De gebruiker wordt minder snel moe door 
het lage vibratieniveau. Dit staat garant 
voor efficiënt en veilig werken.

Tot 90% lagere kosten 
Onderhoudsarme apparaten, geen benzine 
en accu met lange levensduur dragen bij aan 
lagere kosten.

De lithium-ion batterijen met de nieuwe 50-volt technologie maken 
indruk door de vele voordelen: Ze zijn compatibel met alle machines 
met accuaandrijving, kunnen snel en eenvoudig worden vervangen, zijn 
enorm  krachtig en tot 50% sneller opgeladen dan traditionele lithium-ion 
batterijen. De gebruiker profiteert van het enorme vermogen, de 
gemeente heeft voordeel van de lage totale kosten en de duurzaamheid.

EÉN INVESTERING.   
DUIZEND MOGELIJKHEDEN.

Accu of benzine 
De voordelen op een rijtje:  

Accu: Bp 200 Adv 

Spanning: 50 V

Lading: 2,0 Ah 

Vermogen: 100 Wh 

Gewicht: 1,26 kg 

Laadtijd: 25 min 

Bestelnr.: 2.852-183.0

Accu: Bp 400 Adv 

Spanning: 50 V

Lading: 4,0 Ah 

Vermogen: 200 Wh 

Gewicht: 2,21 kg 

Laadtijd: 30 min 

Bestelnr.: 2.852-184.0

Accu: Bp 800 Adv 

Spanning: 50 V  

Lading: 7,5 Ah 

Vermogen: 375 Wh 

Gewicht: 2,87 kg

Laadtijd: 60 min

Bestelnr.: 2.852-189.0

Laadapparaat: BC Adv

Spanning: 220–240 V

Frequentie: 50 Hz

Vermogen: max. 550 W

Gewicht: 1,9 kg

Bestelnr.: 2.852-182.0

Gebruiksduur van de verschillende  
accu's bij blazer en zaag 

Bp 
200 Adv

Bp 
400 Adv

Bp
 800 Adv

LB 850 Bp
(lage blaassnelheid)

60 min 120 min 225 min

LB 850 Bp
(hoge blaassnelheid)

18 min 36 min 67,5 min

LB 850 Bp
(turbo)

10 min 20 min 37,5 min

CS 330 Bp 
(aantal sneden)

108 216 405

1
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De passende lader uit de 50-volt reeks biedt naast de kortere 
 laadtijd nog meer comfort: Lampjes geven altijd de actuele laad-
status aan. Ook de 50-volt accu's geven met lampjes aan wanneer 
ze weer moeten worden aangesloten op het laadstation. Zo is de 
gebruiker altijd verzekerd van een opgeladen accu. Dit maakt goed 
plannen en werken veel eenvoudiger.

EEN PERFECT SAMENSPEL

Groen lampje 
Minimaal 15% geladen.

Rood lampje 
Minder dan 15% geladen.

Rood knipperend lampje 
Volledig ontladen.

Rood, oranje en groen knipperend lampje  
De accu wordt opgeladen.

Groen lampje 
Het opladen is voltooid en  
het apparaat volledig geladen.

3

2

1

1

2

Tot 100% minder CO2-uitstoot (bij groene stroom) Al in 1e jaar rendabel

* Wijze van berekening: 3,5 uur/dag (werkuren per dag), 250 dagen/jaar (werkdagen per jaar), 1,5 l/u ad 1,5 €/l  
 (benzineverbruik en -kosten), 0,29 €/kWh (stroomkosten), 2,38 kg/l (CO2-uitstoot bij verbranding)

CO2-uitstoot 
vergeleken*

Vergelijking  rendabiliteit 
benzine en accu*

CO2-uitstoot (kg) Apparaatkosten (€) Bedrijfskosten (€)
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EEN STERK TEAM VOOR 
ALLE GEMEENTELIJKE 
TAKEN

 Kettingzaag  
–  Afgebroken takken en  

omgevallen bomen verwijderen 
–  Snoeien van bomen en heggen 
–  Vellen van kleine en middelgrote 

bomen

Bladblazer 
–  Wegblazen van bladeren en vuil 
–  Ondersteuning van Kärcher  

zuig-/veegmachines op slecht 
bereikbare plekken zoals 
 hoeken en onder parkbanken

 –  Werken in geluidsgevoelige 
 omgevingen zoals scholen, 
 ziekenhuizen en woongebieden

1

2

1 2

Compact formaat, enorm vermogen: 
De hand zame apparaten zijn altijd bij de 
hand en zijn ideaal voor lastig bereikbare 
plekken. Voor flexibel gebruik bij alle taken.

Een ingespeeld team: De handapparaten zijn 
perfect afgestemd op de multifunctionele 
machines voor gemeentediensten van 
 Kärcher. De bladblazer blaast afval en 
 bladeren van lastig bereikbare plekken naar 
de veegmachine die ze meteen opzuigt. 
Het flexibele samenspel maakt talloze 
 toepassingen mogelijk en zorgt voor veilig en 
efficiënt werken. In de 2-persoons cabine 
van de MC 130 rijden de werknemers 
 comfortabel naar de volgende klus.
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EEN DUO WAAROP U 
KUNT VERTROUWEN 

De bladblazer met accuaandrijving en de kettingzaag van 
Kärcher maken indruk met prestaties en het gebruiksgemak. 
Dankzij de lithium-ion batterijen en de 50-volt technologie 
bieden ze diverse voordelen in vergelijking met apparaten 
met benzinemotor. Dit duo is het begin van een hele reeks 
werktuigen met accu van de Park & City Solutions, die het 
werk lichter maken, minder schadelijk zijn voor het milieu en 
gebruiksvriendelijk zijn. Park & City Solutions van Kärcher – 
 uitstekende gebruiksduur en prestaties.

LB 850 Bp

Gewicht: 2,34 kg

Geluidsniveau: 82 dB (turbo)*

Vibratie: 1,1 m/s²

Luchtsnelheid: 40 m/s (turbo)

* Geluidsdruk

CS 330 Bp

Bladlengte: 35 cm

Steek: 3/8"

Kettingsnelheid: 12 m/s

Geluidsniveau: 85 dB*

* Geluidsdruk

Kenmerken

Traploze toerentalregeling

Turboknop

Lange looptijden

Laag gewicht

Kenmerken

Elektrische kettingrem

Automatische kettingsmering

Lange looptijden

Laag gewicht
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Bladblazer
Met de traploze toerentalregeling stelt u de 
blaassnelheid nauwkeurig in voor elke 
 toepassing.

Voor hardnekkig vuil drukt u op de 
 Turboknop. De blazer schakelt dan meteen 
over naar vol vermogen.

MINDER IS MEER

De bladblazer en kettingzaag zijn perfect geschikt voor alle taken 
in de gemeentediensten. Ze onderscheiden zich door geringe 
geluidssterkte, laag gewicht, minimale vibratie en ze stoten geen 
uitlaatgassen uit. Bovendien kan het werk efficiënt worden 
 uitgevoerd door de lange accuduur, langere werkintervallen en de 
gebruiksvriendelijke hantering.

ONMISBAAR:  
ONZE TOEBEHOREN 

Kettingzaag
Dankzij de moderne accutechnologie en de 
brushless motor die werkt zonder slijtdelen, 
is het apparaat zeer onderhoudsarm. 
 Bovendien is de kettingzaag door de gekozen 
bouwwijze en materialen uiterst robuust.

Voor bijzondere bescherming zorg de 
 elektrische kettingrem. Deze brengt de 
 ketting in een noodgeval direct tot stilstand 
en biedt extra bescherming voor de gebruiker.

De automatische kettingsmering verzorgt het 
product duurzaam zodat het altijd klaar voor 
gebruik is. Bovendien verlengt de smering 
de levensduur en is er geen kostbaar onder-
houd nodig. Dit bespaart tijd en geld.

Technische gegevens voor LB en CS

LB 850 Bp CS 330 Bp

Bestelnr. 1.442-110.0 1.442-111.0

Bedrijfsspanning 50 V 50 V

L × B × H (mm) 905 × 165 × 270 780 × 240 × 247

Gewicht 2,34 kg 3,76 kg

Volume (geluidsvermogen) 99 dB (turbo) 97 dB

Volume (geluidsdruk) 82 dB (turbo) 85 dB

Vibratiewaarden 1,1 m/s2 4,1 m/s2

Luchtsnelheid (max.) 40 m/s2 –

Luchtdebiet (max.) 816 m3/u –

Looptijd met Bp 200 Adv tot 60 min tot 108 sneden

Looptijd met Bp 400 Adv tot 120 min tot 216 sneden

Looptijd met Bp 800 Adv tot 225 min tot 405 sneden

Bladlengte – 35 cm

Steek – 3/8" P

Kettingssnelheid – 12 m/s



We geven u graag advies:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel +31 76 750 17 50 
Fax +31 76 750 17 51

business@nl.kaercher.com

www.karcher.nl
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