Potravinářský průmysl

Hygienická práce – hospodárné čištění
Inovativní kompletní řešení od jedné značky
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Nespočetné úkoly při čištění – jeden systém
Jméno společnosti Kärcher je synonymem pro výkon, kvalitu a inovaci celosvětového formátu. A pro kompetentnost
nastavující laťku v oblasti čištění. Jako vynálezce vysokotlakého čištění je v současné době Kärcher jedničkou
na světových trzích a jednou z hnacích sil technologického pokroku nejen v této oblasti. Jako dodavatel zařízení
pro průmysl a speciálně pro oblast zpracování potravin nabízí Kärcher technicky i hospodárně prvotřídní řešení pro
oblast výroby a dále kancelářské a venkovní prostory. Od standardních strojů až po kompletní řešení na míru. Od
poradenství a plánování až po uvedení do provozu a plný servis. Od firmy Kärcher můžete očekávat více a také více
dostanete. Větší výkonnost. Větší orientaci na budoucnost. Delší životnost. Rozsáhlejší partnerství. Od firmy Kärcher
můžete očekávat více a rozdíl poznáte sami. Kärcher makes a difference.
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1 Suché čištění

2

Mokré čištění

3 Čištění kanceláří
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Čištění venku

Rychlé a efektivní čištění
velkých ploch. Až do špatně
přístupných míst a pro
veškeré materiály, od jemných po hrubé. Pro čistotu
a pořádek.

Každodenní čištění pro udržování hygieny. Nebo rychlé
odstraňování úporných nečistot či oleje kvůli nebezpečí
uklouznutí. Pro bezpečnost
a údržbu.

Klasické čištění kanceláří
a sanitárních prostorů. Pro
čisté oddělení výrobních
a kancelářských prostorů.

Odstraňování nečistot na
příjezdových cestách, v
nakládacích zónách, na
parkovištích a dalších venkovních plochách. Pro čistotu a vnější dojem.
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Perfektní čistota vyžaduje dokonalá řešení
Výroba potravin podléhá přísným hygienickým předpisům, které platí jak pro vlastní výrobní prostory tak také pro prostory,
ve kterých probíhají procesy předcházející výrobě a následné procesy. Nové nebo přísnější normy, jako HACCP a standardy ISO a IFS, kladou na stroje a celková řešení zvýšené požadavky. Systém Kärcher se stroji, příslušenstvím a čisticími
prostředky z vlastního vývoje a vlastní výroby pokrývá všechny druhy použití v oblasti mokrého a suchého čištění a hodí se
pro všechny druhy nečistot.

Kärcher vyvíjí stroje a systémy pro univerzální použití stejně jako
celková řešení specifická pro určité cílové skupiny. Neboť inovativní je pouze ten, kdo řeší problémy svých zákazníků. Ať se to
týká podlah, stěn či stropů nebo strojů, nástrojů, transportních
prostředků či vozidel. Ve výrobních i kancelářských prostorech.
Na ochranu pracovníků a strojů před nečistotami jakéhokoli druhu. Pro zvýšenou bezpečnost práce díky menšímu nebezpečí
uklouznutí. A bez rušení běžícího provozu.
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Pokrok má mnoho tváří. A sice více než 600 pracovníků v oblasti
výzkumu a vývoje Kärcher. Pokrok pokrývá spoustu oblastí:
výkonnost, spolehlivost, ekologii, hospodárnost, servisní služby.
Pokrok má mnoho podob: například jsou to průmyslové zametací
stroje, podlahové mycí stroje, zařízení Ice Blaster, vysokotlaké
čističe, pěnovací nástavce, čističe ploch. A pokrok v čisticí technice má především jedno jméno: Kärcher.
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Mokré čištění pěnou
Sada Inno-Foam je vhodná zejména pro použití v potravinářské
výrobě, např. pro rychlé a hospodárné čištění plnicích zařízení.
2 Suché čištění s ochranou proti výbuchu
Čistota a bezpečnost jsou právě u prachu, který vzniká v
potravinářském průmyslu, v mnoha případech neoddělitelné.
Kromě stacionárních vysávacích zařízení s ochranou proti výbuchu nabízí Kärcher mobilní průmyslové vysavače s certifikátem
podle Ex-RL 94/9 ES pro všechny třídy prachu v zóně 22.
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Suché čištění s volitelnými možnostmi
Výkonný systém Kärcher skýtá bohatý výběr příslušenství
pro suché čištění. Tím se otevírají mnohostranné možnosti
pro použití podle potřeb, které šetří čas i náklady.
4 Mokré čištění pro zajištění bezpečnosti
V zásadě je jedno, jestli někdo uklouzne na olejové skvrně nebo
na namydlené podlaze. Oběma těmto rizikům lze spolehlivě
předejít se systémem Kärcher, například s čističem ploch s
odsáváním a sladěný příslušenstvím.

Kvalita a bezpečnost
Ohledně kvality a bezpečnosti neexistují kompromisy. Pouze
originální náhradní díly Kärcher zaručují spolehlivou funkci
při maximální bezpečnosti a profesionálním výsledku čištění.
A pouze čisticí prostředky Kärcher jsou vyvinuté speciálně
pro čisticí stroje Kärcher – pro nejlepší možné výsledky čištění.
Systém Kärcher pro optimální výkon při optimální hospodárnosti.

Originální příslušenství a náhradní
díly Kärcher

Originální čisticí prostředky Kärcher
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Kärcher je váš partner, se kterým jste silnější
Budoucnost je tím, čím byla vždycky: výzvou ke zdokonalování. Nezávisle na tom, jak dokonalá už je současnost.
Pro společnost s vysokými nároky na čištění to znamená především splňovat ještě vyšší standardy a zároveň možnost
pracovat ještě hospodárněji. Díky ještě většímu výkonu při nižší spotřebě, ještě delší životnosti a ještě lepší ochraně
životního prostředí.

K tomu potřebuje průmysl partnera dodávajícího vybavení, který
už dnes zná odpovědi na otázky, které ještě ani nebyly položeny.
Tak silného partnera, jako je Kärcher. Inovativního, orientovaného
na budoucnost a na služby. A systém Kärcher s certifikátem
a zaregistrovanými čisticími prostředky. Například se svým pokrokovým systémem Easy-Foam nabízí Kärcher standardní řešení
pro hospodárné vytváření dlouhodobě ulpívající čisticí a dezinfekční pěny. Možnost použití se všemi vysokotlakými čističi bez
ohřevu a s ohřevem Kärcher.
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To, že nikdy není chyba, vydat se jednou zcela novou cestou,
dokazuje zařízení Ice Blaster. Tato metoda dosahuje perfektních
čisticích výsledků dokonce i tam, kde by jiný způsob čištění více
uškodil než prospěl. S většinou inovací se ale setkáváme tam, kde
jsou nejvíce zapotřebí. A proto mají také největší efekt. Tak jako
TACT, DOSE, FACT a válec z mikrovlákna. Tyto technologie jsou,
tak jako každý stroj, každé příslušenství a každý čisticí prostředek
Kärcher, výsledkem důsledného vývoje, testování a zabezpečení
kvality.

1
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Čistota = chlad krát zrychlení
Zařízení Ice Blaster urychluje pelety suchého ledu o velikosti až
3 mm pomocí stlačeného vzduchu na rychlost vyšší než 150 m/s
(= 540 km/h). Na základě působení této rychlosti a chladu na
úrovni –79 °C nečistoty mrznou a vytvářejí se v nich trhliny.
Tryskané pelety vnikají do těchto vzniklých trhlin, čímž se nečistoty
tříští a odprýskávají. Zvlášť účinná metoda k odstranění téměř
jakékoli nečistoty šetrným způsobem vůči základnímu materiálu.
2 FACT – Flexible Application Control Technology
FACT představuje inovaci Kärcher v oblasti technologie válců pro
podlahové čisticí stroje, díky které lze pracovat vždy s optimálními
otáčkami válce. Otáčky válce lze ve třech stupních přizpůsobit pro
každý druh čištění:

n Stupeň Power-Clean pro odstraňování úporných nečistot
n	Stupeň Whisper-Clean pro normální znečištění při snížené
hlučnosti a spotřebě elektrického proudu
n	Stupeň Fine-Clean pro odstraňování šedého závoje na
dlaždicích z jemné kameniny
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Vydařený nápad: válce z mikrovlákna
Použití mikrovláken představuje kvantový skok v čištění tvrdých
ploch. Tento vynález firmy Kärcher přináší poprvé výhody velmi
odolných mikrovláken do profesionálního čištění: enormní schopnost pojmout nečistoty, tuk nebo vodu kombinovaná s robustností a bezproblémovým praním.
4

DOSE – inteligentní dávkování čisticích prostředků
Technologie DOSE umožňuje přesné dávkování čisticích prostředků pomocí regulátoru. A zároveň změnu na jiné čisticí
prostředky bez nutnosti vyprázdnění nádrže – i za provozu.
To šetří čisticí prostředky a pracovní čas. Jelikož jsou čisticí
prostředky a přívod čisté vody oddělené, je zamezeno tvorbě
choroboplodných zárodků.
5 TACT – Triggered Air draft Cleaning Technology
Filtr, který se sám čistí cílenými, silnými nárazy vzduchu. A tento
proces se spouští zcela automaticky, což s sebou přináší
jedinečné výhody: Konstantně vysokou sací sílu – i během procesu čištění filtru. Konstantně vysoký proud vzduchu. Žádné přerušování práce kvůli čištění nebo výměně filtru. Delší životnost filtru.
Nižší náklady na údržbu.
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Certifikované systémy pro suché čištění
Výrobní zařízení pro suché produkty vyžadují v první řadě metody suchého čištění pro podlahy a stěny, nádoby a
instalace. Prach zde představuje nejen hygienický nebo zdravotní problém, nýbrž je také výbušný. Investice do
vysoce kvalitních čisticích strojů tedy představují především investice do udržování hodnot, bezpečnosti a efektivity.

IV 60/24-2 W
Průmyslový vysavač s antistatickým
vybavením, stabilními kolečky a
vodicími kolečky. Provoz s jedním
nebo oběma motory.
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NT 80/1 B1 M
Mokro-suchý vysavač s certifikátem podle Ex-RL 94/9 ES s nádobou z ušlechtilé oceli a dvojitými
vodicími kolečky (s brzdou, odolná vůči oleji).

KM 75/40 W
Obratný zametací stroj s pojezdem
a pojízdnou nádobou na zametené
nečistoty. Výměna zametacího
válce bez nářadí, klapka na hrubé
nečistoty.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

IB 7/40
Zařízení na čištění suchým ledem
pro odstraňování úporných nečistot.
Ideální na choulostivé povrchy.
Kompaktnost a jednoduchá obsluha.

Suché čištění
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2
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1 Rychlé vysávání
U plnicích linek nebo při překládání zboží vznikají vždy znovu
a znovu nečistoty rozsypáním materiálu, které se musí okamžitě
odstranit. Průmyslové vysavače Kärcher zde poskytují výborné
služby díky sacímu výkonu podle potřeby a odpovídající výkonné
filtrační technologii.

4

3 Čištění v horké fázi
Pekařské pece se musí pravidelně vysávat. Díky speciálnímu
příslušenství Kärcher ze žáruvzdorných materiálů, od odsávací
hubice až po filtrační vlies, se nemusí pec za tímto účelem již
nechávat vychladnout.
4

2

Ledový profesionál, který jemně čistí
Zařízení Ice Blaster odstraňuje z plnicích a míchacích zařízení,
výrobních linek a manipulačních systémů a dále nádrží a pecí
úporné zbytky, např. tuky, škrob, zatvrdlé nánosy nebo usazené
spaliny. Bez chemie nebo vody.

Vysávání – zcela podle potřeby
S vhodným příslušenstvím lze rychle a perfektně vyřešit každý
úkol při čištění. Za tímto účelem nabízí systém Kärcher množství
příslušenství, jako jsou sací hubice, hadice a filtrační vložky –
pro každou potřebu a každý individuální požadavek.

Třída prachu

Max. stupeň
propustnosti

Hodí se pro

L

≤ 1,0 %



Prach s hodnotami MAK > 1 mg/m 3

Všechny stroje

M

< 0,1 %



Prach s hodnotami MAK > 0,1 mg/m 3
Dřevěný prach do max. 1 200 W/50 l





Stroje





H

< 0,005 %





Prach s hodnotami MAK
Rakovinotvorný prach (§ 35 GeStoffV)
Choroboplodný prach



Prach s nebezpečím výbuchu v zóně 22






Výbušný prach
(zóna ATEX 22)

Nevysávejte
zápalné
zdroje!

B1

Typ konstrukce 1

Jako třídy prachu L, M
nebo H s doplňkovými
požadavky






Hodí se pro vysávání
 ořlavého prachu tříd
h
v ýbušného prachu v
zóně 22

EX





≤ 1,0 %



Prach s hodnotami MAK > 1 mg/m 3




NT
NT
NT
NT

35/1
45/1
55/1
80/1

Tact M
Tact M
Tact M
B1 M IV






IV
IV
IV
IV

60/27-1 M B1
60/30 M B1
100/40 M B1
100/55 M B1

IV
IV
IV
IV

100/40
100/55
100/75
100/55



IV 100/75 M B1

IV 100/55 H B1
NT 35/1 Tact H
NT 45/1 Tact H
NT 80/1 B1 M
NT 80/1 B1 M IV
IV 60/27-1 M B1
IV 60/30 M B1



NT 80/1 B1 M IV
IV 60/27-1 M B1









M B1
M B1
M B1
H B1

IV 60/30 M B1
IV 100/55 M B1

Certifikát podle
-RL 94/9 ES

EN 60335-2-69/IEC 60335 2-69 dodatek AA
*Závazné pro Německo podle TRGS 519

ATEX = ATmosphere EXplosion

MAK = maximální koncentrace na pracovišti
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Certifikované systémy pro mokré čištění
Výrobní zařízení včetně logistického zázemí a všechny oblasti, ve kterých se zpracovávají živočišné nebo rostlinné tuky
a zejména maso, kladou ty nejvyšší požadavky na hygienu a bezpečnost. Systém Kärcher má ideální předpoklady pro jejich
splnění. Zejména díky moderním čisticím prostředkům se spolehlivým účinkem. K tomu systém DOSE pro optimální dávkování
a úspornost při používání. Rozhodující význam mají také údržba a bezproblémové pracovní procesy. Za tímto účelem představují správně zvolenou techniku podle velikosti provozu stacionární vysokotlaká zařízení. Kromě centrálního zásobování vodou,
horkou vodou a čisticími prostředky zabezpečují odborné odlučování, úpravu a likvidaci čisticích médií.

HD 10/15-4 Cage F
Vysokotlaký čistič vybavený
pro potravinářskou oblast profesionálním postřikovacím zařízením
a čerpadlem na vstupu (max.
85 °C).

10

HDS 12/18-4 SX
Vysokotlaký čistič s ohřevem
profesionální třídy pro maximální
výkon v trvalém provozu. Keramické písty, turbodmychadlo,
stupeň Eco.

HDC, stacionární
Stacionární zdroj stlačeného
vzduchu pro zásobování až
12 pracovních míst současně.
Pro vysokou efektivitu a hospodárnost.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

B 60 W Bp Pack
Podlahový mycí stroj s odsáváním
s bateriovým provozem a pojezdem pro téměř neomezené možnosti použití.

Mokré čištění

1

2

3

1

Hygiena pro stoly, podlahy, stěny
Periodické základní čištění i každodenní čištění v oblasti zpracování potravin slouží k dodržování hygieny, pro bezpečnost práce
a udržování hodnot. To je doména stacionárních vysokotlakých
zařízení s vysokou hospodárností a speciálních mobilních zařízení. Pro oblast zpracování masa nabízí Kärcher modré vysokotlaké hadice v provedení vhodném pro potravinářský průmysl
s nebarvícím vnějším pláštěm, odolné vůči živočišným tukům.
Volitelně také v provedení s dlouhou životností a vodivé pro
oblasti s ochranou proti výbuchu.

4

3

Až do nejmenšího rohu
Nečistoty a choroboplodné zárodky se skrývají všude. S vysokým tlakem a horkou vodou nebo studenou vodou a přizpůsobenými čisticími prostředky spolehlivě zabezpečíte čistotu a
hygienu naprosto všude.
4 Nanést, vyčistit, vysát – hotovo
Čistič ploch Kärcher dosahuje v porovnání s vysokotlakým
paprskem až 10krát většího plošného výkonu. Mimořádně
komfortní díky ochraně proti rozstřiku, která zabraňuje příčné
kontaminaci. A volitelně s odsáváním špinavé vody.

2 Jeden postřik – dvojnásobný účinek
Čištění a dezinfekce s jediným nástavcem. Kärcher má vše, co
k tomu potřebujete: od systému Inno-Foam přes různé pěnovací
nástavce až po zaregistrované čisticí prostředky.
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Výkonné a efektivní čištění v kanceláři
Čistota a hygiena neznají v podnicích zpracovávajících potraviny žádné hranice. Choulostivé oblasti představují zejména
správní prostory v blízkosti výroby, jako jsou kanceláře, prostory s počítači pro řízení strojů nebo sanitární zařízení. Zde je
úkolem minimalizovat přenášení nečistot a prachu z výroby, ale také opačně špíny do výroby.
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Výkon pro velké plochy
Inovativní řada strojů BRC spojuje přednosti nástřiku a extrakce
s mechanickou čisticí silou kartáče a je díky tomu předurčená
pro časově úsporné čištění velkých ploch.

Odstraní nečistoty z hloubky vláken
Chodby a kanceláře s koberci vyžadují pravidelné a důkladné
čištění do hloubky, ideálně kartáčovým vysavačem na koberce
Kärcher.

2 Suchý vysavač s profesionálními kvalitami
Inovativní T 10/1 Professional byl vyvinut společně s firmami
zabývajícími se správou budov a přesvědčí vysokou sací silou
ve spojení s pětinásobným filtračním systémem skládajícím se z
třívrstvého vliesového filtračního sáčku, permanentního hlavního
filtru a ochranného filtru motoru. Filtrační patronu HEPA lze
pořídit jako dodatečné vybavení.

4 Mobilní čisticí síly
Tepovače Kärcher jsou vhodné pro všechny textilní povrchy:
podlahové krytiny, čalouněný nábytek, kancelářské židle,
sedadla pro cestující. Šikovné, mobilní a stejně tak výkonné
jako robustní tepovače řady Puzzi se vyznačují bohatým
příslušenstvím a mnohostrannými možnostmi použití.

T 10/1 Professional
Výkonný suchý vysavač nejnovější
generace s vysoce efektivním
filtračním systémem a mimořádnou ergonomií.
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Puzzi 400 K
Tepovač pro nejvyšší nároky. S
integrovaným zásobováním vodou
a čerpadlem pro vypouštění špinavé vody.

NT 55/1 Tact
Mokro-suchý vysavač s TACT,
antistatickým systémem a spínací
automatikou pro elektrické nářadí.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

BR 45/40
Úzké ručně vedené podlahové
mycí stroje s odsáváním s vysokým čisticím výkonem a rovnými
či zahnutými sacími lištami.

Perfektní čisticí stroj pro venkovní prostory

1

2

Čistění kanceláří, čištění venku

Vnější dojem je důležitý. To platí zejména pro venkovní prostory firem, které jsou zároveň vizitkou a obrazem výroby
navenek. K tomu přistupuje faktická nutnost minimalizovat jakýkoli možný výskyt nečistot ještě před vstupem. A udržovat
nakládací prostory i cesty čisté. Od listí přes nečistoty z komunikací a úlomky palet až po hrubé nečistoty, mokré či suché.

3

4

1

Velká plocha během krátké doby
Časově úsporné a hospodárné čištění velkých ploch ve venkovních prostorech vyžaduje zametací stroje s vysokým výkonem
při nízké spotřebě, mimořádnou obratností, vysokou kapacitou
zametených nečistot a mnohostranným příslušenstvím.
2

Tvrdě proti špíně, jednoduché ovládání
Podzemní garáže, transportní cesty, spojovací tunely a rampy
jsou místa použití extrémně robustních podlahových mycích
strojů s odsáváním a zametacích strojů s enormní stoupavostí.
Čistí do kopce i z kopce.

HD 9/20-4 M
Mimořádně mobilní vysokotlaký
čistič s robustním třífázovým
motorem, axiálním čerpadlem
s keramickými písty a ruční stříkací
pistolí Easy-Press.

KM 75/40 W
Obratný zametací stroj s pojezdem
a pojízdnou nádobou na zametené
nečistoty. Výměna zametacího
válce bez nářadí, klapka na hrubé
nečistoty.

3

Vytrvalé použití – do každičkého rohu
Plně hydraulické zametací stroje s posedem Kärcher jsou komfortně vybavené a dostanou se do každého rohu. Navíc mají pro
každé použití optimální druh pohonu: naftu, plyn nebo baterii.
4 Zametání pro dobrou image
Zamést si před vlastním prahem, to dělá dobrý dojem. Zametací
stroje Kärcher jsou dostupné pro každou potřebu v optimální
výkonnostní třídě. Aby byly venkovní plochy v dobře udržovaném
stavu a působily dobře.

KM 120/150 R
Zametací stroj s odsáváním a s
posedem pro dlouhou a bezprašnou práci s nepřetržitým čištěním
filtru a vyprazdňováním vrchem.

MC 50
Výkonný a obratný zametací stroj
s odsáváním se sacím systémem
Eco-Efficiency, systémem oběhu
vody a kloubovým řízením.

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz

13

Systém, u kterého se perfektně doplňuje výkon a funkce

Čisticí stroj

Vysavače

Tepovače/
automaty na čištění koberců

Zametací stroje

Oblasti použití
Suché čištění

Stroje
T 10/1 Professional, T 12/1, T 17/1

Stroje
KM 35/5 C, KM 70/20 C,
KM 70/30 C Bp Pack Advanced,
KM 75/40 W Bp Pack,
KM 90/60 R Bp Pack

NT 45/1 Tact Te Ec (doba chodu
v trvalém provozu cca 5 000 h)
Speciální vysavače pro příslušné třídy
prachu (viz strana 9)
Stroje pro speciální použití
Pro pekařské pece:
NT 35/1 Tact Bs, NT 55/1 Tact Bs
Pro hořlavý prach:
NT 80/1 B1 M/MS

Mokré čištění

Stroje
Pro mokré a hrubé nečistoty:
NT 27/1 Advanced, NT 70/3
NT 35/1 Tact, NT 55/1 Tact
U většího objemu nádoby také:
NT 65/2 Eco, NT 45/1 Tact Te Ec (doba
chodu v trvalém provozu cca 5 000 h)
Pro jednofázový proud: IV 60/24-2 W,
IV 60/36-3 W, IV 60/27-1 M B1, pro třífázový proud (vícesměnný provoz):
IV 60/30 a IV 60/30 M B1 pro větší
vysávaná množství a větší sací sílu:
řada IV-100

Čištění kanceláří

Stroje
T 7/1, T 10/1 Professional, T 12/1,
T 17/1
NT 55/1 Tact

Stroje
Pro koberce:
Puzzi 8/1, Puzzi 100 Super,
Puzzi 200, Puzzi 300 S, Puzzi 400 K

Stroje
Pro koberce:
CV 30/1, CV 38/2, CV 48/2

Příslušenství
Ruční hubice pro čištění čalounění
PW 30/1 (profesionální mycí hlava)

Stroje
KM 35/5 C, KM 75/40 W P
Příslušenství
Sada na zametání koberců

Čisticí prostředky
RM 760 tablety, RM 760 prášek

Čištění venku

Stroje
NT 70/2 (Me) Tc

Stroje
KM 70/20 C,
KM 70/30 C Bp Pack Advanced,
KM 75/40 W Bp Pack,
KM 90/60 R Bp Pack,
KM 100/100,
KM 120/150 R
Stroje
MC 50
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Vysokotlaké čističe

Speciální použití

Čisticí prostředky pro ruční čištění

Přehled použití

Podlahové mycí stroje/podlahové mycí stroje s odsáváním
a jednokotoučové mycí stroje

Stroje
IB 7/40 Classic,
IB 7/40 Advanced,
IB 15/80
Příslušenství
Peletizér IP 55,
boxy na suchý led

Stroje
BD 17/5 C,
BDS 43/150 C,
BR 30/4 C,
BR 40/10 C Advanced,
BR 40/25 C Ep,
BR 45/40 C Ep,
B 60 W Bp Pack,
B 90 R,
B 140 R,
BR 100/250 R Bp Pack,
BR 120/250 R I Bp Pack

Stroje
HD 10/15-4 Cage Food
Speciální příslušenství
Pěnovací tryska sada Easy-/InnoFoam, FR 30 nebo 50, hadice pro
potravinářství
Stroje
HD 13/12-4 ST-H, řada HDC, HDS
12/18-4 S/SX, HD 7/10 CXF (pro malé
provozy nebo plochy)
Čisticí prostředky
RM 57 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF,
RM 731, RM 732, RM 734, RM 735,
RM 25 ASF, RM 33, RM 750

aktivní víceúčelový čistič RM 720,
alkoholový základní čistič RM 722,
čistič skel RM 724,
základní čistič sanity RM 736,
údržbový čistič sanity RM 738,
pasta na mytí rukou RM 200

Stroje
BR 30/4 C, BR 40/10 C, BR 45/40,
B 90 R, BRC 50/70, B 80/120 W Bp
Čisticí prostředky
RM 752, RM 69 ASF, RM 740,
RM 781, RM 748, RM 752, RM 776

Stroje
BR/BD 100/250 Bp

Stroje
DE 4002

Stroje
HD 9/20-4 M,
HDS 10/20-4 M (např. pro mytí vozidel),
HDS 12/18-4 S
Stroje
Řada HDC
Příslušenství
Dlouhý nástavec,
mycí kartáče,
buben na navíjení hadice z ušlechtilé
oceli

Další zařízení, příslušenství a čisticí prostředky najdete v našich katalozích nebo na www.kaercher.cz
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Servis Kärcher – náš příslib, kterému můžete důvěřovat
Pokud má být slovo servis skutečným a nikoli planým slibem, je základem důvěra. Protože při práci s profesionálními čisticími stroji musíte mít možnost kdykoli se spolehnout na to, že budou připravené k použití. Den co den. Noc co noc. Všude.
Naším úkolem je zajistit to. Poskytujeme vám to nejlepší, co dokážeme. Spolehlivé čisticí stroje a čisticí prostředky. Moderní technologie. Kompetentní poradenství a školení. A ještě mnohem více. Zkrátka: servis Kärcher. Název, který znamená
důvěru. A servis, který vám poskytuje jistotu. Slibujeme.

Jsme zde pro vás – ať nás potřebujete kdekoli
Kärcher je zárukou špičkových výkonů – nejen co se týká výrobků, nýbrž i ohledně služeb. Jako největší výrobce čisticích strojů
na světě jsme našim zákazníkům k dispozici všude; ve více než
190 zemích a na více než 36 000 prodejních místech. Tak zabezpečujeme, že si nemusíte dělat žádné starosti. Kärcher – váš
partner pro všechny případy.

1

2

3

4

1 Plánování
Kärcher vám poradí také při podrobném plánování projektů
a objektů. Přesně vypočítáme, jaké zdroje potřebujete a z čeho
by se mělo ideálně skládat vaše vybavení stroji a zařízeními.
2

Horká linka*
Vstřícnost. Kompetentnost. Orientace na řešení. Pracovníci
horké linky Kärcher důvěrně znají všechny stroje, veškeré příslušenství a čisticí prostředky, takže vám mohou poradit již po telefonu.
3 Servisní smlouvy
Vždy špičkové výkony: S našimi servisními smlouvami budou
vaše stroje Kärcher neustále připravené k použití – díky pravidelným prohlídkám, údržbě nebo kompletnímu balíčku plného servisu.
4 Poradenství ohledně použití
Díky našemu poradenství ohledně použití budete mít zajištěno, že
budete vždy pracovat tím nejefektivnějším způsobem. O optimálním vybavení pro vaši potřebu rozhoduje plocha, personál a časový rámec.
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*Číslo vaší horké linky a další informace obdržíte u své oblastní kontaktní osoby nebo na www.kaercher.cz

6

7
Služby

5

8

9

5 Zastoupení na celém světě
U firmy Kärcher je zaručen osobní servis. Díky naší celosvětové
servisní a prodejní síti máte kompetentní kontaktní osobu vždy
přímo na příslušném místě. Pro veškeré otázky ohledně servisu,
poradenství nebo prodeje.

8 Prodloužení záruky
Zaručeně dlouhá životnost: Zajistěte si optimálně svou podnikatelskou činnost a své stroje Kärcher – s naším prodloužením
záruky nebo pojištěním strojů.
9

6

Technická školení
Získejte ještě více. Naším technickým proškolením přímo u vás
pomůžeme vašim pracovníkům, aby čištění jakéhokoli objektu
bylo s inovativními stroji Kärcher co možná nejefektivnější.

Leasing
Zůstaňte solventní a stoprocentně výkonní. S nízkými leasingovými splátkami místo velkých investicí. Na přání dokonce včetně
smlouvy o údržbě.

7 Přijedeme za vámi
Díky našemu systému servisního managementu šetříme čas
i náklady a jsme u vás co nejrychleji. Pravidelně v rámci plného
servisu. A vždy, když to potřebujete.
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Nadšení, inovace, úspěch
Od svých počátků před více než 75 lety se hodnotově orientovaná rodinná firma Kärcher vyvinula ve světovou značku,
která se vyznačuje třemi silnými argumenty: špičkovým výkonem, inovací a kvalitou. Tato značka má dnes renomé čelního
světového dodavatele profesionálních čisticích systémů, který šetří přírodní zdroje a vyznačuje se spolehlivými výrobky,
optimální užitnou hodnotou a trvalou snahou o ochranu životního prostředí, rozvoj kultury a sportu.

1

4

5

2

3

1 Nejvyšší stavba v Seattlu – Space Needle
Tým firmy Kärcher čistil vysokým tlakem ve výšce až 184 m.
8 týdnů – a pouze v noci.

6

7

5 Vlastní výzkum a vývoj
Kärcher vyvíjí výkonné systémy skládající se z čisticích strojů,
příslušenství a speciálně přizpůsobených čisticích a ošetřujících
prostředků.

2

Péče o obličeje amerických prezidentů
Opět pozoruhodné: V roce 2005 díky firmě Kärcher zazářil
památník Mount Rushmore National Memorial v novém lesku.

Mezinárodní působnost
Svým zákazníkům jsme k dispozici ve více než 190 zemích.

3 Inovativní od samého začátku
Již v roce 1950 vyvinula firma Kärcher první vysokotlaký čistič
s ohřevem pro profesionální čištění.

7 Podporujeme sport
Perfektní výkony i na trávníku. Již několik let je firma Kärcher
partnerem německého a mezinárodního fotbalu.

4 Čisté životní prostředí
Kärcher denně pracuje na ochraně životního prostředí. Novými
výrobky, technologiemi a investicemi ve výrobních závodech.
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Ochotně vám poradíme:
KÄRCHER CENTRUM CHEMIESTAR
K Dolíkám 717/8a
503 11 Hradec Králové
Tel.: +420/ 495 263 615
Fax: +420/ 495 270 199
Email: info@karcher-centrum-chemiestar.cz
www.karcher-centrum-chemiestar.cz

