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Lees vóór het eerste gebruik 
van uw apparaat deze originele 

gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk 
en bewaar hem voor later gebruik of voor 
een latere eigenaar.

Gelieve voor het gebruik van het apparaat 
deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoeg-
de brochure Veiligheidsinstructies voor 
borstelreinigingsapparaten en sproei-ex-
tractieapparaten, nr. 5.956-251.0 te lezen, 
in acht te nemen en overeenkomstig te 
handelen.
Het apparaat mag uitsluitend gebruikt 
worden als de kap en alle deksels geslo-
ten zijn.
In geval van gevaar de veiligheidsscha-
kelaar loslaten.
� WAARSCHUWING
Apparaat niet op hellende vlakken gebrui-
ken.

Beveiligingselementen dienen ter bescher-
ming van de gebruiker en mogen niet bui-
ten gebruik gesteld worden of in de functie 
omgaan worden.

Wanneer de veiligheidsschakelaar losgela-
ten wordt, wordt de borstelaandrijving uit-
geschakeld.

� GEVAAR
Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend 
gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen leidt.
� WAARSCHUWING
Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke 
situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen kan leiden.
� VOORZICHTIG
Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot lichte verwondingen kan lei-
den.
LET OP
Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke 
situatie die tot materiele schade kan leiden.

Deze schuurzuigmachine wordt gebruikt 
voor de natte reiniging of het polijsten van 
vlakke vloeren.
– Roterende wals- of schijfborstels reini-

gen de vloer door toevoeging van een 
reinigingsvloeistof. De verontreinigde 
reinigingsvloeistof wordt in het vuilwa-
terreservoir gezogen.

– Door het instellen van de waterhoeveel-
heid kan het apparaat eenvoudig aan 
de betreffende reinigingsopdracht aan-
gepast worden.

– Afhankelijk van de gekozen reinigings-
kop ligt de werkbreedte bij de B 40 tus-
sen 430 mm en 550 mm.

– De werking op electriciteit maakt een 
hoog vermogen mogelijk zonder werk-
begrenzing.

Instructie:
In functie van de overeenkomstige reini-
gingstaak kan het apparaat uitgerust wor-
den met verschillende toebehoren. 
Vraag onze catalogus of neem een kijkje 
op onze internetpagina onder www.kaer-
cher.com.

Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de 
gegevens in deze gebruiksaanwijzing.
– Het apparaat mag uitsluitend gebruikt 

worden voor het reinigen van gladde 
vloeren die niet gevoelig zijn voor vocht 
en polijstwerkzaamheden.

– Het apparaat is niet geschikt voor de 
reiniging van bevroren vloeren (bijv. in 
koelhuizen).

– Het apparaat mag alleen uitgerust wor-
den met originele toebehoren en reser-
veonderdelen.

– Het apparaat is niet geschikt voor het 
gebruik in explosiegevaarlijke omgevin-
gen.

– Met het apparaat mogen geen brand-
bare gassen, onverdunde zuren of op-
losmiddelen opgezogen worden.
Daartoe behoren benzine, verfverdun-
ners of stookolie die door de inwerking 
van de zuiglucht explosieve mengsels 
kunnen vormen. Alsook aceton, onver-
dunde zuren en oplosmiddelen aange-
zien ze materialen die in het apparaat 
gebruikt worden, aantasten.

– Het apparaat is voor het werken op 
vlakken met een maximale stijging toe-
gelaten, die in het hoofdstuk "Techni-
sche gegevens" vermeld is.

Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen 
vindt u onder: 
www.kaercher.com/REACH

In elk land gelden de door onze bevoegde 
verkoopmaatschappij uitgegeven garantie-
voorwaarden. Eventuele storingen aan de 
accessoires herstellen wij binnen de garan-
tieperiode kostenloos voor zover een mate-
riaal- of productiefout de oorzaak is. Voor 
garantieaanspraken wendt u zich met uw 
aankoopbewijs tot uw handelaar of de 
dichtstbijzijnde, bevoegde klantendienst.

Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . NL 1
Functie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 1
Reglementair gebruik  . . . . . . . NL 1
Zorg voor het milieu. . . . . . . . . NL 1
Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 1
Elementen voor de bediening en 
de functies . . . . . . . . . . . . . . . . NL 2
Voor de inbedrijfstelling . . . . . . NL 3
Werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 3
Stoppen en stilleggen  . . . . . . . NL 4
Vervoer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 4
Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 4
Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . NL 4
Vorstbescherming . . . . . . . . . . NL 5
Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 6
Toebehoren B 40. . . . . . . . . . . NL 7
Technische gegevens . . . . . . . NL 8
EU-conformiteitsverklaring  . . . NL 8
Reserveonderdelen . . . . . . . . . NL 8

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsschakelaars

Gevarenniveaus

Functie

Reglementair gebruik

Zorg voor het milieu
De verpakkingsmaterialen zijn re-
cyclebaar. Gooi het verpakkings-
materiaal niet met het huisvuil 
weg, maar zorg dat het gerecy-
cled kan worden.
Oude apparaten bevatten waar-
devolle materialen die gerecycled 
kunnen worden. Batterijen, olie 
en gelijksoortige stoffen mogen 
niet in het milieu terechtkomen. 
Geef oude apparaten daarom bij 
een geschikte verzamelplaats af.

Garantie
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1 Hendel omlaag zetten zuigbalk
2 Deksel reservoir vuil water
3 Steunrail voor Homebase 
4 Pluizenzeef
5 Vuilwatertank spoelsysteem (optie)
6 Flexibele afsluiting spoelsysteem (op-

tie)
7 Vergrendeling vuilwatertank
8 Vlotter
9 Duwbeugel
10 Grofvuilfilter
11 Vuilwaterreservoir
12 Vulopening verswaterreservoir
13 Houder reinigingsmiddelfles
14 Afsluiting verswatertank met filter
15 Schoonwaterreservoir
16 Vergrendeling van het reservoir

extra beveiligd met plaat en schroef
17 Reinigingskop *
18 Borstelwalsen (R-reinigingskop)

Schijfborstel (D-reinigingskop) 
19 Lade voor grof vuil (alleen BR)
20 Peilindicatie schoon water
21 Pedaal voor het omhoog / omlaag zet-

ten van de reinigingskop
22 Draaiende handgreep voor het schuin 

zetten van de zuigbalk
23 Vleugelmoeren voor het bevestigen 

van de zuigbalk
24 Zuigslang
25 Zuigbalk *

26 Stroomkabel met stekker
27 Vulautomatiek verswatertank (optie)
28 Snoerontlastingshaak
29 Regelknop waterhoeveelheid
30 Veiligheidsschakelaar
31 Programmakeuzeschakelaar
32 Zekering borstelaandrijving
33 Bergruimte voor reinigingsset "Home-

base Box"
34 Kabelhaak
35 Aftapslang vuil water
36 Doseerapparaat voor vuil water

* niet in leveringspakket

– Bedieningselementen voor het reini-
gingsproces zijn geel.

– Bedieningselementen voor het onder-
houd en de service zijn lichtgrijs.

1 OFF
Apparaat is uitgeschakeld.

2 Normale modus
Vloer met nat reinigen en vuil water op-
zuigen.

3 Intensieve modus
Vloer nat reinigen en reinigingsmiddel 
laten inwerken.

4 Zuigmodus
Vuil opzuigen.

5 Opwrijfmodus
Vloer zonder vloeistof polijsten.

Elementen voor de bediening en de functies

Afbeelding schuurzuigmachine

Kleurmarkering

Programmakeuzeschakelaar
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Vóór inbedrijfstelling moet de schijfborstel 
gemonteerd worden (zie „Onderhouds-
werkzaamheden“).

De borstels zijn gemonteerd.

 Zuigbalk zodanig in de ophanging 
plaatsen dat de vormplaat boven de op-
hanging ligt.

 Vleugelmoeren aanspannen.

 Zuigslang plaatsen.

� GEVAAR
Verwondingsgevaar! Voor een onmiddellij-
ke buitenwerkingstelling van alle functies 
moet de programmakeuzeschakelaar op 
„OFF“ gedraaid worden.
 Lange zijplanken van de verpakking te-

gen het pallet leggen en zo een los-
plank maken.

 Losplank met nagels aan het pallet be-
vestigen.

 Korte planken ter ondersteuning onder 
de losplank leggen.

 Houten latten voor de wielen verwijde-
ren.

 Reinigingskop optillen, daartoe pedaal 
naar beneden duwen.

 Schuif het apparaat van de pallet over 
de helling naar beneden.

� GEVAAR
Verwondingsgevaar Pedaal voor het optil-
len/neerlaten van de reinigingskop altijd 
maar met één voet indrukken. De andere 
voet moet stevig en veilig op de grond blij-
ven staan.
In geval van gevaar de veiligheidsschake-
laar loslaten.

 Het einde van de verlengkabel als een 
lus in de trekontlastingshaak hangen.

 Steek de netstekker in de wandcontact-
doos.

 Sluiting schoonwatertank openen.
 Schoon water (max. 50 °C) vullen tot de 

onderkant van de vulopening.
 Sluiting schoonwatertank sluiten.
Met vulautomatiek verswatertank (optie)
 Slang met de vulautomaat verbinden 

en watertoevoer (max. 50 °C, max. 5 
bar) openen.

 Apparaat in de gaten houden, de vulau-
tomaat onderbreekt de watertoevoer, 
wanneer de tank vol is.

 Watertoevoer dichtdraaien en slang 
weer van het apparaat nemen.

� WAARSCHUWING
Beschadigingsgevaar. Gebruik uitsluitend 
aanbevolen reinigingsmiddelen. Bij gebruik 
van andere reinigingsmiddelen draagt de 
exploitant het verhoogde risico wat betreft 
de bedrijfsveiligheid en het ongevalgevaar.
Gebruik enkel reinigingsmiddelen die vrij 
zijn van oplosmiddelen, zout- en fluorzuut.
Veiligheidsinstructies op de reinigingsmid-
delen in acht nemen.
Instructie:
Gebruik geen sterk schuimende reinigings-
middelen.
Aanbevolen reinigingsmiddelen:

 Reinigingsmiddel in het schoonwaterre-
servoir vullen.

 A Instellen van waterhoeveelheid in 
functie van de vervuiling van de vloer-
bedekking aan de regelknop.

Instructie:
Voer de eerste reinigingspogingen met een 
kleine waterhoeveelheid uit. Vergroot de 
waterhoeveelheid stapsgewijs tot het ge-
wenste reinigingsresultaat bereikt is.

Voor de verbetering van het zuigresultaat 
op stenen ondergronden kan de zuigbalk 
tot 5° schuine stand verdraaid worden.
 Vleugelschroeven loszetten.
 Zuigbalk draaien.

 Vleugelmoeren aandraaien.

Bij onvoldoende afzuigresultaat kan de hel-
ling van de rechte zuigbalk veranderd wor-
den.
 Draaiende handgreep voor het schuin 

zetten van de zuigbalk verzetten.

 Snelheid verlagen: Knop in de richting 
"–" draaien.

 Snelheid verhogen: Knop in de richting 
"+" draaien.

LET OP
Beschadigingsgevaar voor bodemdeklaag. 
Apparaat niet op die plaats gebruiken.
Instructie:
Het apparaat is zodanig opgebouwd dat de 
reinigingskop rechts uitsteekt. Dat  maakt 
overzichtelijk wwrken dicht bij de rand mo-
gelijk.
 Programmakeuzeschakelaar op het ge-

wenste reinigingsprogramma draaien. 

Voor de inbedrijfstelling
Borstels monteren

BD variant

BR variant

Zuigbalk monteren

Afladen

Werking

Elektrische aansluiting

Bedrijfsstoffen vullen
Schoon water

Reinigingsmiddel

Gebruik Reinigings-
middel

Onderhoudsreiniging van alle 
waterbestendige vloeren

RM 746
RM 780

Onderhoudsreiniging van 
blinkende oppervlakken 
(bijv. Granit)

RM 755 es

Onderhoudsreiniging en ba-
sisreiniging van industriële 
vloeren

RM 69 ASF

Onderhoudsreiniging en ba-
sisreiniging van fijne stenen 
tegels

RM 753

Onderhoudsreiniging van 
stenen in de sanitaire sector

RM 751

Reiniging en ontsmetting in 
de sanitaire sector

RM 732

Reiniging van alle alkalibe-
stendige vloeren (bijv. PVC)

RM 752

Reiniging van linoleumvloe-
ren

RM 754

Waterhoeveelheid instellen

Zuigbalk instellen
Schuine stand

Helling

Aandrijfsnelheid instellen (alleen 
BD-reinigingskop)

Reinigen
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 Pedaal voor het laten zakken van de 
reinigingskop wat naar beneden druk-
ken, dan naar links bewegen. Daardoor 
wordt het pedaal ontgrendeld. Pedaal 
langzaam op laten komen.
De reinigingskop wordt neergelaten.

Instructie:
Bij een machinestop en overbelasting blijft 
de borstelmotor staan.

 Hendel eruit trekken en naar beneden 
drukken; de zuigbalk gaat naar bene-
den.

Instructie:
Om betegelde vloeren te reinigen moet de 
rechte zuigbalk zodanig ingesteld worden 
dat niet in een rechte hoek ten opzichte van 
de voegen wordt gereinigd.
Ter verbetering van het afzuigresultaat 
kunnen de schuine stand en de helling van 
de zuigbalk ingesteld worden (zie „Zuigbalk 
instellen“).
Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, 
sluit de vlotter de zuigopening en draait de 
zuigturbine met een verhoogd toerental. In 
dat geval het zuigen uitschakelen en het 
vuilwaterreservoir leegmaken.

 Regelknop voor het instellen van de 
waterhoeveelheid sluiten.

 veiligheidsschakelaar loslaten.
 Programmakeuzeschakelaar op zuigen 

zetten.
 Reinigingskop omhoog zetten.
 Kort vooruit rijden en restwaterhoeveel-

heid afzuigen.
 Zuigbalk omhoog zetten.
 Stekker uit het stopcontact trekken.

� WAARSCHUWING
Lokale voorschriften inzake de behande-
ling van afvalwater in acht nemen.
 Aftapslang uit de houder nemen en in 

een geschikt reservoir laten zakken.

 Doseerapparaat samenduwen of knik-
ken.

 Deksel van het doseerapparaat ope-
nen.

 Vuilwater aflaten - door samenduwen of 
knikken de waterhoeveelheid regelen.

 Vuilwatertank met zuiver water uitspoe-
len of met het vuilwatertankspoelsy-
steem (optie) reinigen.

 Deksel voor verwijderen van het 
schoonwater lossen – niet volledig af-
nemen. Water aflaten.

 Voor het uitspoelen van de verswater-
tank deksel helemaal afnemen en filter 
verswater eruit nemen.

� GEVAAR
Verwondingsgevaar! Het apparaat mag 
voor laden en lossen enkel gebruikt worden 
op stijgingen tot een maximumwaarde (zie 
"Technische gegevens"). Rijd langzaam.
� VOORZICHTIG
Verwondings- en beschadigingsgevaar! 
Neem bij het transport het gewicht van het 
apparaat in acht.
 Reinigingskop omhoog zetten om be-

schadiging van de borstels te vermij-
den.

 Borstel eruitnemen om beschadiging 
van de borstel te vermijden.

 Bij het transport in voertuigen moet het 
apparaat conform de geldige richtlijnen 
beveiligd worden tegen verschuiven en 
kantelen.

� VOORZICHTIG
Gevaar voor lichamelijk letsel en beschadi-
ging! Let op het gewicht van het apparaat 
bij opslag.
Het apparaat mag alleen binnen worden 
opgeborgen.

� GEVAAR
Verwondingsgevaar!
Voor werkzaamheden aan het apparaat al-
tijd eerst de stekker uit het stopcontact ha-
len.
 Vuilwater en resterend schoon water 

aflaten en verwijderen.

LET OP
Beschadigingsgevaar. Spuit het apparaat 
niet met water schoon en gebruik geen 
agressieve reinigingsmiddelen.
 Vuil water aflaten.
 Vuilwatertank met zuiver water uitspoe-

len of met het vuilwatertankspoelsy-
steem (optie) reinigen.

 Grofvuilfilter uit de vuilwatertank nemen 
en reinigen.

 Apparaat aan de buitenkant met een 
vochtige, in mild zeepsop gedrenkte 
doek reinigen.

 Pluizenzeef controleren, indien nodig 
reinigen.

 Alleen BR variant: lade voor grof vuil 
verwijderen en leegmaken.

 Alleen BR variant: Waterverdeelgoot 
reinigen (zie "Onderhoudswerkzaam-
heden").

 Zuiglippen en schraaplippen reinigen, 
op slijtage controleren en indien nodig 
vervangen.

 Borstels op slijtage controleren, indien 
nodig vervangen.

 Sluiting van vuilwatertank naar binnen 
drukken en deksel van de vuilwatertank 
zo sluiten, dat een kier voor het drogen 
open blijft.

 Afdichting tussen vuilwaterreservoir en 
deksel reinigen en op dichtheid contro-
leren, indien nodig vervangen.

 Borsteltunnel reinigen (alleen BR vari-
ant).

 Voorgeschreven inspectie door klan-
tendienst laten uitvoeren.

 Aftapslang vuilwater uit de houder ne-
men en deze in een geschikte verza-
melinrichting laten zakken.

 Deksel van het doseerapparaat ope-
nen.

 Deksel vuilwatertank openen.
 Flexibele sluiting van het spoelsysteem 

aftrekken.
 Waterslang met het spoelsysteem ver-

binden.

 Deksel vuilwaterreservoir sluiten tot het 
op de flexibele sluiting ligt.

Reinigingskop laten zakken

Zuigbalk neerlaten

Stoppen en stilleggen

Vuil water aflaten

Vers water aflaten

Vervoer

Opslag

Onderhoud

Onderhoudsschema
Na elk bedrijf

Maandelijks

Jaarlijks

Onderhoudswerkzaamheden
Vuilwatertankspoelsysteem (optie)
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 Watertoevoer openen en het vuilwater-
reservoir gedurende ca. 30 seconden 
spoelen.
Zo nodig het spoelen 2 tot 3 keer herha-
len.

 Watertoevoer dichtdraaien en slang 
weer van het apparaat nemen.

 Rubberlijst verwijderen en goot met een 
doek reinigen. Na de reiniging de rub-
berlijst gelijkmatig opnieuw aanduwen.

1 Slijtagemarkering
2 Zuiglip

De zuiglippen moeten verwisseld of ge-
keerd worden, wanneer ze tot de slijtage-
markering versleten zijn.
 Zuigbalk wegnemen.
 Stergrepen er uit schroeven.

 Kunststofonderdelen verwijderen.
 Zuiglippen verwijderen.
 Nieuwe of gekeerde zuiglippen inschui-

ven.
 Kunststofonderdelen opschuiven.
 Stergrepen inschroeven en vastdraai-

en.

 Reinigingskop omhoog zetten.

1 Ontgrendelingsknop lagerdeksel
2 Borstel
3 Drukknop

 Op ontgrendelingsknop lagerdeksel 
drukken.

 Lagerdeksel wegzwenken.
 Borstelrollen uittrekken.
 Nieuwe borstelwalsen aanbrengen.
 Lagerdeksel terugzwenken en aan de 

drukknop toedrukken.

 Reinigingskop omhoog zetten.
 Pedaal borstelvervanging over de 

weerstand naar beneden duwen.

 Schijfborstel zijdelings onder de reini-
gingskop eruit trekken.

 Nieuwe schijfborstel onder de reini-
gingskop houden, naar boven duwen 
en laten vastklikken.

 Apparaat ca. 2 m naar voren schuiven, 
opdat de zwenkwielen naar achteren 
wijzen.

 Pedaal voor het laten zakken van de 
reinigingskop wat naar beneden druk-
ken, dan naar links bewegen. Daardoor 
wordt het pedaal ontgrendeld. Pedaal 
langzaam op laten komen.
Hefarm van de reinigingskop gaat naar 
beneden.

 Waterreservoir ontgrendelen: Eerst 
de schroef en het metalen element aan 
de zijdelingse vergrendeling losdraai-
en.

 Vervolgens de vergrendeling van het 
waterreservoir ontgrendelen en het re-
servoir naar boven zwenken.

1 Veerelement
2 Borgpen
3 Afdekking klemmenkast
4 Pal sluitpen

 Reinigingskop in het midden voor het 
apparaat leggen.

 Afdekking van de klemmenkast afne-
men.

 Stroomtoevoerkabel van de reinigings-
kop verbinden met het apparaat.

 Afdekking van de klemmenkast aan-
brengen.

 Slangkoppeling aan de reinigingskop 
verbinden met de slang aan het appa-
raat.

1 Veerelement
2 Duwbeugel

 Schuifbeugel in de opening van de rei-
nigingskop schuiven.

 Veerelementen naar omlaag schuiven 
en vastklikken.

 Hefarm van de reinigingskop op de op-
name aan de bovenkant van de reini-
gingskop uitrichten.

 Sluitpen insteken en vastklikken.
 Watertank helemaal naar beneden 

zwenken, vergrendeling controleren.
 Vergrendeling tevens borgen met de 

schroef en het metalen element.

De uitbouw gebeurt in de omgekeerde 
volgorde van de inbouw.

Ter verzekering van een betrouwbare wer-
king van het apparaat kunt u met het be-
voegde Kärcher-verkoopkantoor een on-
derhoudscontract afsluiten.

Bij kans op vorst:
 De reservoirs voor schoon en vuil water 

leegmaken.
 Apparaat in een vorstvrije ruimte plaat-

sen.

Waterverdeelgoot reinigen

Zuiglippen vervangen of draaien

Borstelwalsen vervangen

Schijfborstel vervangen

Reinigingskop inbouwen

1

2

3

Reinigingskop demonteren

Onderhoudscontract

Vorstbescherming
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� GEVAAR
Verwondingsgevaar!
Voor werkzaamheden aan het apparaat al-
tijd eerst de stekker uit het stopcontact ha-
len.
 Vuilwater en resterend schoon water 

aflaten en verwijderen.
Bij storingen die met behulp van deze tabel 
niet opgelost kunnen worden de klanten-
dienst raadplegen. 

Storingen

Storing Oplossing
Apparaat wil niet star-
ten.

Netstekker in een stopcontact steken.
Controleren of het stopcontact wel spanning heeft.

Onvoldoende waterhoe-
veelheid

Peil van het schone water controleren, indien nodig reservoir bijvullen.
Waterhoeveelheid op de regelknop Waterhoeveelheid verhogen.
Sluiting verswatertank afschroeven. Filter verswater eruit nemen en reinigen. Filter aanbrengen en sluiting vast-
schroeven.
Waterverdeellijst aan de reinigingskop verwijderen en waterkanaal reinigen (alleen R-reinigingskop).
Slangen op verstopping controleren, indien nodig reinigen.

Onvoldoende zuigcapa-
citeit

Afdichting tussen vuilwaterreservoir en deksel reinigen en op dichtheid controleren, indien nodig vervangen.
Vuilwaterreservoir is vol, apparaat uitschakelen en vuilwaterreservoir leegmaken
Pluizenzeef reinigen.
Zuiglippen aan de zuigbalk reinigen, indien nodig vervangen.
Zuigslang op verstopping controleren, indien nodig reinigen.
Zuigslang op dichtheid controleren, indien nodig vervangen.
Controleren of het deksel aan de aftapslang voor het vuile water gesloten is.
Instelling van de zuigbalk controleren.

Onvoldoende reini-
gingsresultaat

Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen.

Borstels draaien niet Controleren of vreemde voorwerpen de borstels blokkeren, indien nodig vreemde voorwerpen verwijderen.
Zekering borstelaandrijving resetten.

Vibraties bij het reinigen Evtl. zachtere borstels gebruiken.
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Toebehoren B 40
BR-Apparaten B 40 (borstelwalsen toebehoren)

Benaming Onderdelen-
nr. 
Werkbreedte 
450 mm

Onderdelen-
nr. 
Werkbreedte 
550 mm

Beschrijving

Ve
rp

ak
ki

ng
se

en
he

id

A
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Borstelwals, rood (gemiddeld, 
standaard)

4.762-392.0 4.762-393.0 Voor de onderhoudsreiniging ook van sterk vervuilde vloe-
ren.

1 2

Borstelwals, wit (zacht) 4.762-405.0 4.762-409.0 Voor het polijsten en de onderhoudsreiniging van gevoeli-
ge vloeren.

1 2

Borstelwals, oranje (hoog/laag) 4.762-406.0 4.762-410.0 Voor het schrobben van structuurvloeren (veiligheidste-
gels, enz.).

1 2

Borstelwals, groen (hart) 4.762-407.0 4.762-411.0 Voor de basisreiniging van sterk vervuilde vloeren en voor 
het verwijderen van lagen (bijv. was, acrylaat).

1 2
Borstelwals, zwart (heel hart) 4.762-408.0 4.762-412.0 1 2
Walspadas 4.762-413.0 4.762-415.0 Voor de opname van walspads. 1 2
Walspad, wit (heel zacht) 6.367-108.0 6.369-735.0 Voor het reinigen en polijsten van gevoelige vloeren. 1 2
Walspad, geel (zacht) 6.367-105.0 6.369-732.0 Voor het polijsten van vloeren. 1 2
Walspad, rood (gemiddeld) 6.367-107.0 6.369-734.0 Voor de reiniging van licht vervuilde vloeren. 1 2
Walspad, groen (hard) 6.367-106.0 6.369-733.0 Voor de reiniging van normaal tot sterk vervuilde vloeren. 1 2

BR-Apparaten B 40 (schijfborstels toebehoren)
Benaming Onderdelen-

nr. 
Werkbreedte 
430 mm

Onderdelen-
nr. 
Werkbreedte 
510 mm

Beschrijving
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Schijfborstel, natuur (zacht) 4.905-023.0 4.905-027.0 Voor het polijsten van vloeren. 1 1
Schijfborstel, wit 4.905-024.0 4.905-028.0 Voor het polijsten en de onderhoudsreiniging van ge-

voelige vloeren.
1 1

Schijfborstel, rood (gemiddeld, stan-
daard)

4.905-022.0 4.905-026.0 Voor de reiniging van licht vervuilde of gevoelige vloe-
ren.

1 1

Schijfborstel, zwart (hard) 4.905-025.0 4.905-029.0 Voor de reiniging van sterk vervuilde vloeren. 1 1
Schotelvormige schijf voor pads 4.762-533.0 4.762-534.0 Voor de opname van pads. 1 1

BR/BD-Apparaten B 40 (zuigbalk toebehoren)
Benaming Onderdelen-

nr. 
Werkbreedte 
850 mm

Beschrijving Verpak-
kings-
een-
heid

Apparaat 
benodigt

Rubberlip, blauw 6.273-213.0 Standaard Paar 1 paar
Gummilip, transparant, met groeven 6.273-207.0 Olievast Paar 1 paar
Gummilip, transparant 6.273-229.0 Anti-strepen Paar 1 paar
Gummilip, transparant 6.273-290.0 Voor probleemvloeren Paar 1 paar
Zuigbalk, recht 4.777-401.0 Standaard 1 1
Zuigbalk, gebogen 4.777-411.0 Standaard 1 1
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Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde 
machine door haar ontwerp en bouwwijze 
en in de door ons in de handel gebrachte 
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende 
EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar 
geldigheid wanneer zonder overleg met 
ons veranderingen aan de machine worden 
aangebracht.

De ondergetekenden handelen in opdracht 
en met volmacht van de directie.

Documentatieverantwoordelijke:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/01/01

– Er mogen uitsluitend toebehoren en re-
serveonderdelen gebruikt worden die 
door de fabrikant zijn vrijgegeven. Origi-
nele toebehoren en reserveonderdelen 
bieden de garantie van een veilig en 
storingsvrije werking van het apparaat.

– Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u 
achteraan in de gebruiksaanwijzing.

– Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij 
Service.

Technische gegevens
BR-Apparaat B 40 BD-Apparaat B 40
R 45

Werkbreedte 
450 mm

R 55
Werkbreedte 

550 mm

D 43
Werkbreedte 

430 mm

D 51
Werkbreedte 

510 mm
Vermogen
Nominale spanning V 230-240

1~50 Hz
Gemiddeld opgenomen vermogen W 1400
Vermogen zuigmotor W 500
Vermogen borstelmotor W 800
Zuigen
Zuigcapaciteit, luchthoeveelheid (max.) l/s 25 22
Zuigcapaciteit, onderdruk (max.) mbar / kPa 120/12,0 115/11,5
Reinigingsborstels
Borsteltoerental 1/min 1100 180
Maten en gewichten
Theoretische oppervlaktecapaciteit m²/h 1800 2200 1800 2200
Stijging max. % 2
Volume reservoirs schoon/vuil water l 40/40
max. watertemperatuur °C 50
Max. waterdruk MPa (bar) 0,5 (5)
Leeggewicht (transportgewicht) kg 94
Totaal gewicht (bedrijfsklaar) kg 134
Berekende waarden volgens EN 60335-2-72 
Totale bewegingswaarde m/s2 0,3
Onzekerheid K m/s2 0,1
Geluidsdrukniveau LpA dB(A) 69
Onzekerheid KpA dB(A) 2
Geluidskrachtniveau LWA + onveiligheid KWA dB(A) 86
Technische veranderingen voorbehouden!

EU-conformiteitsverklaring

Product: Vloerreiniger
Type: B 40 Ep
Van toepassing zijnde EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Toegepaste landelijke normen
-

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification

Reserveonderdelen
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