
Verenigde reinigingskracht
Een roterende sproeierbalk uitgevoerd met twee
Powersproeiers verhoogt niet alleen de reinigingskracht, maar
garandeert ook nog eens een gelijkmatig gereinigd
oppervlak geheel zonder streepvorming.

Optimale spatbescherming
De roestvrijstalen kap met borstelkrans biedt voor u en de
omgeving een optimale spatbescherming. Ideale omstandig-
heden voor werkzaamheden die binnen, langs ramen of langs
watergevoelige materialen moeten worden uitgevoerd.

Comfortabele uitvoering
Bij het gebruik op vloeren zorgt een flexibel aansluitstuk voor
optimale toegankelijkheid, ook op moeilijk bereikbare plaat-
sen. Net zo eenvoudig als op vloeren is hij ook bij de wand-
reiniging, dit dankzij zijn ergonomische handgreep en de
directe aansluiting op het spuitpistool. De aansluiting aan een
zuig- of afvoerslang maakt spatvrij werken ook in binnenruim-
tes mogelijk.

De nieuwe oppervlaktereiniger FR 30 is een onmisbaar
extra, indien het om een rendabele en professionele 
reiniging van binnen- en buitenoppervlakken gaat.
Beschermd door een roestvrijstalen kap zorgen twee roteren-
de Powersproeiers voor een tienvoudige oppervlaktepre-
statie en dit bij alle Kärcher koud- en warmwater hogedruk-
reinigers. Met de FR 30 bespaart u niet alleen tijd maar
bereikt u ook nog eens een egaal gereinigd oppervlak – zon-
der te spuiten of nat te worden. 

Het niet te vergeten extra

Onder deze kap 
zit de kracht

• Verwisselbare 
borstelkrans

• Draaiarm in 
keramiek gelagerd

• Streepvrije zwenk-
wielen

• Flexibele 
aansluiting

• Gepatenteerde Kärcher Power-
sproeiers

• Aansluiting voor zuig- of 
afvoerslang (bij wand- of 
plafondreiniging)

• Roestvrijstalen 
behuizing

• Ergonomische handgreep

40% hogere 

reinigingskracht



Oppervlaktereiniger FR 30
Doorsnede 300 mm
Max. werkdruk 250 bar
Max. wateropbrengst 1300 l/uur
Max. temperatuur 85 °C

FR 30
Bestelnummer:  2.640-355
Powersproeiers apart te bestellen en af te stemmen 
op de wateropbrengst van uw hogedrukreiniger
Bestelnummer:  2.640-482 450 – 500 l/uur
Bestelnummer: 2.640-401 500 – 650 l/uur
Bestelnummer: 2.639-187 650 – 900 l/uur
Bestelnummer: 2.640-442 900 – 1100 l/uur
Bestelnummer: 2.639-188 1100 – 1300 l/uur

Overal inzetbaar
Met de FR 30 is een efficiënte hogedrukreiniging van de
meest uiteenlopende materialen zoals beton, keramische
tegels, natuursteen of hout zowel binnen als buiten mogelijk.
Door deze veelzijdigheid is de FR 30 in de werkplaats,
grootkeuken maar ook door gemeenten te gebruiken.

FR 30
Efficiënte oppervlaktereiniging 
met perfecte spatbescherming!

De oppervlaktereiniger FR 30 is geschikt voor alle pro-
fessionele koud- en warmwater hogedrukreinigers (tot
max. 1300 l/uur). Deze is op een standaard spuitlans
(M18x1,5) aan te sluiten.
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Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel. 0900-33 444 33
Fax 0900-33 555 33
www.karcher.nl
E-mail: bv@karcher.nl

Lid van:

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
B-2320 Hoogstraten
Tel. 03/ 340.07.11
Fax 03/ 314.64.43
www.karcher.be
E-mail: nv@karcher.be
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