Motoryzacja

Salony i warsztaty samochodowe
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Czystość to składowa sukcesu
Sprzedaż samochodów to wymagająca i wiedzy technicznej i zdolności interpersonalnych, praca. To jednak nie wszystko. Na nic zda się sprzedawcy umiejętność argumentowania, gdy brudne otoczenie świadczyć będzie na jego niekorzyść. Bo samochody sprzedawać można wyłącznie w czystym salonie. I tylko
czysty warsztat jest w stanie oferować sprawną obsługę. I zapewnić niezbędne
bezpieczeństwo pracy. To takim firmom ufają klienci. By zapewnić sobie tę podstawową składową sukcesu warto skorzystać z oferty, którą dla branży motoryzacyjnej przygotowała firma Kärcher.

1 Kärcher w warsztacie
i w salonie
Gwarantuje pełny asortyment
urządzeń, wyposażenia i środków
czyszczących, a także kompleksowy sprawny serwis.
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2 Salon
Dzięki urządzeniom Kärcher
salon, w którym prezentowane są samochody będzie
lśnił tak samo jak one.

3 Warsztat naprawczy
Czystość zapewnia bezpieczeństwo pracy. Zaufaj rozwiązaniom opracowanym w
firmie Kärcher, a klient zaufa
Tobie.

4 Myjnia samochodowa
Profesjonalizm w
myciu
samochodów gwarantują
odpowiednie
urządzenia
Kärcher: od myjni automatycznych, przez samoobsługowe, aż do myjni samochodów ciężarowych.

5 Otoczenie
Równie istotne, by o nie zadbać. Tę zewnętrzną wizytówkę firmy w czystości
utrzymają sprawne urządzenia Kärcher.
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Kompletne rozwiązania dla salonów
i warsztatów samochodowych
Jest tylko jedna marka, która daje odpowiedź na wszystkie problemy z utrzymaniem czystości w centrum sprzedaży
i naprawy samochodów. To Kärcher - największy na świecie producent sprzętu do utrzymania czystości. Kärcher oferuje
pełną koncepcję utrzymania czystości obejmującą salon sprzedaży, warsztat naprawczy, parking. To istotny powód, by
skorzystać z rozwiązań oferowanych przez firmę Kärcher.

Kärcher zna potrzeby branży. I oferuje zarówno urządzenia
czyszczące, jak i niezbędne, realizujące specyficzne dla branży
wymagania, wyposażenie oraz środki czyszczące. Wszystko od
jednego dostawcy – to rozwiązanie wygodne dla zarządzających centrami sprzedaży samochodów. Oferta umów serwiso-
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wych zmierza do zapewnienia, poprzez stosowne przeglądy,
bezawaryjności użytkowanego sprzętu Kärcher. A kiedy zdarzy
się, że awaria sprzętu nastąpi, serwis Kärcher bezzwłocznie dokona stosownej naprawy. Kärcher zapewnia sprawną ogólnopolską sieć sprzedaży i serwisu (więcej na www.karcher.pl).
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Kärcher dla motoryzacji
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1 Systemy czyszczące
Kärcher, dostawca systemów utrzymania czystości, nie tylko oferuje sprzęt do czyszczenia, ale również pełną gamę środków
czyszczących. Korzyści są jednoznaczne – klient otrzymuje pełny
system czyszczący dostosowany do potrzeb.

3 Partner dla producentów samochodów
Firma Kärcher już obecnie opracowuje koncepcje utrzymania
czystości dla wielu producentów samochodów. Dzięki temu możemy zaoferować optymalnie dla specyficznych potrzeb branży
dobrane produkty: urządzenia, wyposażenie, środki czyszczące
i pielęgnacyjne.

2 Optymalne rozwiązania
Kärcher oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, np. urządzenia do mycia samochodów są dobierane pod
kątem konkretnych wymagań, jak choćby wysokość czyszczonych pojazdów.

4 Trwałość i jakość
Wysoka jakość oraz surowe testy bezpieczeństwa w całym procesie produkcji gwarantują niezawodność urządzeń Kärcher.
Oznacza to, że zadbano również o bezpieczeństwo pracy obsługującego sprzęt czyszczący i długotrwałość samego sprzętu.
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Zadbany salon samochodowy
Klienci przybywają do salonu, aby spełnić marzenie o nowym samochodzie. To pewne: w wyobraźni klienta ten samochód
jest zawsze czysty i stoi już niemal we własnym, uporządkowanym garażu… Jaki zatem musi być salon sprzedaży, gdzie
te marzenia mają się spełnić?
On także musi być czysty!
W tej kwestii można polegać na urządzeniach Kärcher – oferujemy pełny asortyment sprzętu do utrzymania właściwej
czystości w salonie.

Czyste posadzki
Szorowarki Kärcher są lekkie i łatwe w obsłudze. Służą do sprawnego i skutecznego czyszczenia
wszelkiego typu twardych powierzchni.

6

Wydajne i ciche
Odkurzacze o niskim poziomie hałasu, z możliwością odsysania wody poradzą sobie z każdym zabrudzeniem, nawet w trakcie wizyt
klientów.

Dokładny i bezsmugowy
System ECO!Cleaning idealnie
nadaje się do bieżącego usuwania płynów i klejącego brudu. Nie
pozostawia smug.

Higieniczne i oszczędne
Dystrybutor świeżej wody dla
klientów i pracowników.

Salon samochodowy
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1 Lśniące podłogi, bez ryzyka poślizgnięcia
Szorowarki Kärcher dokładnie czyszczą miejsca nawet o dużym
natężeniu ruchu. Także w wąskich korytarzach i przejściach. Kärcher oferuje również szybkoschnące środki czyszczące, które
zapobiegają ryzyku poślizgnięcia się.

3 Sprawne i dokładne odkurzanie
Gdy trzeba szybko i skutecznie wyczyścić wykładzinę podłogową, niezastąpione są odkurzacze i urządzenia ekstrakcyjne marki
Kärcher. Usuną z tekstylnych posadzek biura czy salonu wszelki
kurz, aż do najmniejszego włókna.

Niezrównana czystość
Łazienki są wyjątkowo narażone na zabrudzenia. Ale zadbane
robią jak najlepsze wrażenie. Higienę we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych można bez trudu utrzymać za pomocą szorowarek i parownic Kärcher.

Woda na życzenie
Orzeźwienie dla klientów i pracowników: dystrybutory wody Kärcher z nowatorskim systemem automatycznych filtrów spełniają
wymogi higieniczne Unii Europejskiej i mogą być przyłączone do
zwykłego wodociągu.
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Zmienny docisk:
BR 40/10 C Adv z możliwością
regulacji nacisku szczotki. W porównaniu do urządzenia typu disc
docisk jest nawet 7-krotnie większy!

Inteligentna technologia:
technologia FACT umożliwia dostosowanie prędkości szczotki
szorowarki do poziomu zanieczyszczenia powierzchni.

4

Zaawansowana technologia:
wałek z mikrofibry pozwala uzyskać właściwą czystość każdej
posadzki twardej.

Środek do czyszczenia podłóg:
RM 755 ES - niskopieniący środek (cytrusowy zapach) do podłóg twardych. Zalecany do podłóg kamiennych z wysokim
połyskiem.
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Czystość równa się bezpieczeństwo – Kärcher w warsztacie
Warsztat naprawczy to nie tylko stanowisko pracy mechaników, ale także kolejne miejsce, w którym klient poznaje Waszą
firmę. Wobec tego jest niezwykle istotne, aby także to miejsce cieszyło czystością. Usunięcie brudu, który gromadzi się
w warsztacie naprawczym może nastręczać sporo problemów. Dlatego Kärcher oferuje urządzenia do utrzymania czystości
o wyjątkowo dużej mocy, gwarantujące i czystość i bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym.
Warto zapamiętać: tylko czysty warsztat to warsztat bezpieczny.

Imponująca wydajność
Bardzo wydajne, poręczne i komfortowe w obsłudze: szorowarki
Kärcher dają optymalne efekty
przy niewielkim nakładzie pracy
i kosztach.
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Moc odkurzania
Odkurzacze przemysłowe i odkurzacze Kärcher z możliwością odsysania wody zapewniają skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
i w warsztacie naprawczym i na
zewnątrz.

Mobilność
Urządzenia wysokociśnieniowe
bez lub z podgrzewaniem wody
usuwają najbardziej uciążliwe zabrudzenia nawet na dużych powierzchniach.

Wydajność i ekologia
Skuteczne i ekologiczne: myjnie
części, narzędzi i silników za pomocą środków czyszczących na
bazie wody lub… mikroorganizmów, jak PC 100 Bio uhonorowana Złotym Medalem MTP.

Warsztat
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1 Idealne do powierzchni płaskich
Do usuwania tłustych zabrudzeń z dużych płaskich powierzchni,
Kärcher poleca wyposażenie FR do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących

3 Bezpieczeństwo: usuwanie tłustych zabrudzeń
Szorowarki Kärcher czyszczą posadzki z zabrudzeń olejowych,
smarów, sadzy, które zwiększają ryzyko poślizgnięcia się pracownika lub klienta!

Warsztat zawsze czysty
Specjalnie dedykowane do warsztatów odkurzacze Kärcher usuną i suche zanieczyszczenia i rozlane oleje. Kärcher oferuje także
odkurzacze przemysłowe do usuwania opiłków metalu. Silniki
o dużej mocy, automatyczne otrząsanie filtra i trwały elastyczny
wąż pozwalają z łatwością oczyścić każdą powierzchnię.

4 Ekologiczne czyszczenie części
W myjniach części serii BIO w obiegu zamkniętym mikroorganizmy usuwają oleje, smary itp. Stosuje się także płyny czyszczące
na bazie wody bez rozpuszczalników. Efekt: czyste skrzynie biegów, części maszyn i narzędzi.

Elastyczne dozowanie:
technologia DOSE zapewnia dokładne i w pełni automatyczne dozowanie środków czystości w szorowarkach,
obniżając
koszty
eksploatacji.

Dokładne czyszczenie płytek:
specjalny środek czyszczący Kärcher RM 753 do wszelkiego typu
płytek ceramicznych niezawodnie
usuwa smary, oleje i zabrudzenia
mineralne.
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Automatyczne czyszczenie filtra:
technologia TACT w odkurzaczach to automatyczne otrząsanie
filtrów, które zapewnia stałą wysoką wydajność urządzenia.

5 Szybkie czyszczenie części silnika
Wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher pracując gorącą wodą
usuwają brud i szary film (nalot) z powierzchni silnika.
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Imponująca wydajność – myjnia samochodowa
Pojazdy wymagają pielęgnacji, której jakość jest równie ważna, jak jakość obsługi klienta salonu. Kärcher oferuje szeroki
wybór wydajnych urządzeń, spełniających wymagania branży i rynku: od efektywnego czyszczenia wnętrza po intensywne
mycie karoserii samochodów osobowych i ciężarowych. Myjnie automatyczne i stanowiska samoobsługowe, urządzenia
ekstrakcyjne i kolumnowe odkurzacze samoobsługowe – pełny zakres oferty Kärcher uzupełniają środki czyszczące i pielęgnacyjne. Wszystko po to, by i usługodawca i usługobiorca był zadowolony, a samochód – jak nowy.

Perfekcyjne mycie samochodu
Myjnie bramowe i samoobsługowe myjnie wysokociśnieniowe
umożliwiają profesjonalne mycie
i gwarantują osiągnięcie pożądanych efektów.
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Dla ciężarówek
Myjnia bramowa Kärcher i systemy mycia ręcznego (w tym myjnie
RBS) zapewniają niezawodne
i odpowiednio delikatne mycie samochodów ciężarowych.

Łatwe czyszczenie wnętrza
Odkurzacze samoobsługowe i
urządzenia ekstrakcyjne umożliwiają pełną dbałość o wnętrze
pojazdu: skuteczne odkurzanie,
a nawet pranie tapicerki samochodowej.

Wysokie ciśnienie wody
Urządzenia wysokociśnieniowe
znajdują zastosowanie w myjniach samoobsługowych, w bazach transportowych, a nawet
w usługach dodatkowych serwisów samochodowych.

1 Wyjątkowo szybkie mycie
Myjnie bramowe serii CB przewyższają inne systemy intensywnością i prędkością mycia. Każdy samochód zostanie dokładnie
umyty w ciągu 4 minut. Dzięki dużej przepustowości i niskiemu
zużyciu wody myjnię można prowadzić wyjątkowo efektywnie.

2 Dostosowane do surowych wymagań
Myjnie bramowe serii TB dla samochodów ciężarowych oraz
ręcznie prowadzone myjnie RBS do mycia elementów zewnętrznych spełniają najbardziej surowe wymogi. Każdy typ pojazdu od mikrobusów, przez półciężarówki po duże ciągniki z naczepą
i autobusy można umyć skutecznie optymalizując koszty
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Myjnia

1

3 Wysokie ciśnienie – lepsze efekty mycia
Wysokociśnieniowe urządzenia to nieodzowny sprzęt do mycia
samochodu. Są skuteczne zarówno przy wstępnym usuwania
uporczywych zanieczyszczeń, jak i szczegółowym myciu felg.
4 Delikatne czyszczenie tapicerki
Urządzenia ekstrakcyjne Kärcher pozwalają usunąć zanieczyszczenia z podsufitki i tapicerki samochodowej w sposób niewymagający wysiłku, za to naprawdę skutecznie.

Ograniczenie zużycia wody pitnej
WRP 1000 C pozwala na powtórne wykorzystanie wody podczas
mycia pojazdów przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych.
5

3,8
Puzzi

A

B

C

Kärcher

Gwarantowane szybkie schnięcie:
wyjątkowo niska wilgotność resztkowa – tkanina schnie nawet
o 63% szybciej niż po zastosowaniu porównywalnych urządzeń.

W kilku miejscach naraz:
systemy wysokociśnieniowe Kärcher z wieloma punktami odbioru
gwarantują sprawne działanie firmy
w godzinach natężonego ruchu.

Optymalna czystość:
wszystkie środki czyszczące Kärcher są opracowane specjalnie do
stosowania
w
urządzeniach
czyszczących Kärcher.
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Czystość wokół
Pierwsze wrażenie często jest decydujące. Jeżeli otoczenie salonu i warsztatu jest czyste i uporządkowane, klient z przyjemnością wejdzie do środka. Do utrzymania czystości na zewnątrz obiektów niezbędne są dwa rodzaje urządzeń: efektywne zamiatarki na wiosnę, lato i jesień, a zimą - odśnieżarki. Kärcher oferuje kompletny asortyment do zachowania czystości
terenów zewnętrznych. Bez względu na wielkość powierzchni i specyficzne wymagania konkretnego centrum obsługi pojazdów.

Imponująca wydajność
Oszczędnie, czysto, wydajnie:
zamiatarki Kärcher z filtrem pochłaniania pyłów
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Drobne porządki
Zamiatarki mikro są łatwe w obsłudze i pozwalają usunąć brud z
najmniejszych kątów, dzięki optymalnemu ułożeniu szczotki.

Odśnieżone
Kärcher poleca odśnieżarki do
błyskawicznego i niezawodnego
oczyszczania chodników ze śniegu i błota pośniegowego.

Czyszczenie pod ciśnieniem
Urządzenia do czyszczenia gorącą wodą pod ciśnieniem umożliwiają usunięcie uporczywych zanieczyszczeń.

Wskaźnik czyszczenia powierzchni w m²

15.000

2

3

4

5

Na zewnątrz

1

13.000

10.000

Zamiatarki
ręczne

Zamiatarki Zamiatarki z siedziskiem
z odsysa- dla operatora
niem

ICC 2 z 4 szczotkami bocznymi

MC 50

KMR 1700

KMR 120/150 R

KMR 1250

KMR 1500

2.500 2.500

KM 100/100 R

1.300

KM 90/60 R

900

KMR 1000 T

600

KM 85/50 W

300

KM 75/40 W

200

KM 70/30 C

KM 35/5 C

>50

KM 70/20 C

3.500
1.500

5.000

ICC 2 z 2 szczotkami bocznymi

8.000

Zamiatarki
do powierzchni
zewnętrznych

1 Dobieramy właściwe urządzenie
3 Do dużych powierzchni
Kärcher chętnie udziela pomocy w doborze urządzenia, które naj- Najlepszy sposób na sprzątanie dużych powierzchni to wysokocilepiej nadaje się do czyszczenia powierzchni salonu i warsztatu. śnieniowe urządzenia czyszczące i FR do czyszczenia poStan posadzki, ilość zanieczyszczeń i częstotliwość sprzątania to wierzchni płaskich - usuwa również plamy oleju i ślady opon.
czynniki decydujące o wyborze najlepszej zamiatarki.
4 Bardziej wydajne niż miotła
2 Wszechstronne i sprawne
Do szybkiego uprzątnięcia niewielkich powierzchni idealnie nadaNiezwykle praktyczne zamiatarki z odsysaniem, trybem łatwej ob- ją się małe zamiatarki i zamiatarki ręczne.
sługi, skutecznym otrząsaniem filtra i systemem łatwego opróżnia5 Zapobieganie zimowym wypadkom
nia zbiornika śmieci to wygodny sposób sprzątania.
Odśnieżarki z regulowanymi płozami i oponami z bieżnikiem usuwają śnieg w najtrudniejszych warunkach.

1

Kierunek ruchu

Poziom napełnienia 40 - 50%

2

Kierunek ruchu

Poziom napełnienia 85 -100%

1 Mniej wysiłku a efekt znakomity:
zanieczyszczenia są kierowane bezpośrednio do pojemnika umieszczonego przed szczotką. Skuteczne bezpyłowe zamiatanie
2 Pełne wykorzystanie pojemność zbiornika:
śmieci są przenoszone nad szczotką z dużą prędkością do zbiornika
położonego za nią. Optymalne wykorzystanie objętości zbiornika umożliwia dłuższą pracę, a szerokie otwarcie klapy ułatwia uprzątnięcie nawet
kamieni czy puszek.
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Odpowiednie rozwiązanie w każdych warunkach

Urządzenie

Szorowarka

Urządzenia
ekstrakcyjne

Ze szczotką na rolce
BR 40/10 C
BR 40/25 C
BR 45/40 C
BR 60 W

CV 38/2
T 10/1
T 12/1
NT 27/1
NT 48/1
NT 70/2

Urządzenia
ciśnieniowe

Urządzenia
do czyszczenia części

Przenośne
HD 6/15 CX Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 698 C Eco

Do czyszczenia części
PC 100 M2 Bio
PC 60/130 T

Stacjonarne
HDS 9/14-4 ST Eco
HD 9/16-4 ST; HDC line

Akcesoria
Mata z mikroorganizmów

Myc
i oc

Zastosowanie
Salon

Ze szczotką na dysku
BD 40/25 C
BD 45/40 C
BD 60 W

Warsztat

Ze szczotką na rolce
BR 40/10 C
BR 40/25 C
BR 45/40 C
BR 60 W
Ze szczotką na dysku
BD 40/25 C
BD 45/40 C
BD 60 W

Samochody osobowe

Myjnia

Akcesoria
Zestaw przemysłowy
Zestaw budowlany

NT 27/1
NT 48/1
NT 70/2
NT 35/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te
NT 65/2 Tact 2

Akcesoria FR 30
Oczyszczanie wody
WRH 1200 classic + HDR 777
Do czyszczenia wnętrza
Puzzi 200
Puzzi 8/1 C
NT 35/1 Tact
NT 70/2
SB V1 Eco
Akcesoria
Zestaw do sprzątania
samochodu

Przenośne
HD 6/15 CX Plus,
HDS 10/20-4 M
HDS 698 C Eco
Stacjonarne
HD 9/16-4 ST
HDS 9/14-4 ST Eco,
HDC line
Oczyszczanie wody
WRP 1000 comfort

Samochody ciężarowe

Akcesoria
Do wyboru zestaw
dodatkowy dla autobusów

Ocz
WRP

Do c
seria
seria

Ocz
WRP
WRP
Przenośne
HD 6/15 CX Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 698 C Eco
Stacjonarne
HD 9/16-4 ST
HDS 9/14-4 ST Eco
HDC line
Akcesoria
FR 30
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Do c
seria
seria

Do c
SB V
Mon

NT 70/2

Na zewnątrz

Do c
SB V
Mon

Mycie pojazdów
i oczyszczanie wody

Zamiatarki

ci

Sprzątanie ręczne

Urządzenia specjalne

Środki czyszczące

System ECO!Clean-Liner
Wózek z systemem
ECO!mop

WPD 100

Wkładki do usuwania kamienia RM 511 ST
Środek do płytek ceramicznych RM 753
Środek do podłóg, wyjątkowo nisko pieniący
RM 755 ES

Do pomieszczeń personelu
DE 4002

Zakres zastosowań

zęści

Środek do usuwania wosku RM 36
Aerozol, płyn do usuwania smarów RM 39 ASF
Środek do czyszczenia części, silny alkaliczny
proszek RM 63
Aktywny środek czyszczący, koncentrat alkaliczny RM 81 ASF
System pielęgnacji RM 110

ów

Akcesoria
Rozpylacz RM EK1

Do czyszczenia wnętrz
SB V1 Eco
Mono/Duo SB-Sauger

Środek do usuwania wosku RM 36
Aktywny środek czyszczący, koncentrat alkaliczny RM
81 ASF
System pielęgnacji RM 110 ASF
Tabletki do urządzeń spryskująco-odsysających RM 760
Środek do intensywnego czyszczenia kół RM 800 ASF
Środek do wstępnego mycia RM 803 ASF
Szampon samochodowy RM 811 ASF
Aktywna piana czyszcząca, NANO RM 816 ASF
Środek do osuszania RM 829 ASF
Środek do polerowania KÄRCHER Polish Plus RM 831
Środek do osuszania wosku NANO RM 832 ASF

Do czyszczenia od zewnątrz
seria CB
seria HDS-C
Oczyszczanie wody
WRP 3000 comfort

Do czyszczenia wnętrz
SB V1 Eco
Mono/Duo SB-Sauger

Środek do wstępnego mycia RM 803 ASF
Szampon samochodowy RM 811 ASF
Wosk do spryskiwania RM 821 ASF
Środek wspomagający suszenie RM 833

Do czyszczenia od zewnątrz
seria TB
seria HDS-C
Oczyszczanie wody
WRP 10000
WRP 20000
Do obiektów zewnętrznych
KM 70/20 C
KM 70/30 C
KM 75/40 W
KM 85/50 W
KM 90/60 R
KM 100/100 R
KM 120/150 R

Środek do wstępnego mycia RM 803 ASF
Środek do sprzątania myjni i czyszczenia
płytek ceramicznych RM 841 ASF
Akcesoria
Rozpylacz RM EK1
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Kwiecień 2011. Wydrukowano w Polsce na papierze bielonym bez chloru.

Chętnie służymy pomocą:

