Rolnictwo

Produkcja rolna, hodowla,
przetwórstwo, rybołówstwo i leśnictwo

Czystość gwarancją sukcesu
Efektywność i oszczędność, czystość i higiena, funkcjonalność i wysoka jakość – to gwarancja sukcesu w branży rolniczej.
Różnorodne potrzeby w hodowli zwierząt i ryb, rolnictwie, winiarstwie i leśnictwie wymagają specjalistycznego sprzętu
czyszczącego. Każdy zakup musi gwarantować wieloletnie użytkowanie urządzeń spełniających wysokie standardy i surowe przepisy dotyczące czystości i higieny. Dlatego Kärcher zapewnia rozwiązania pozwalające chronić i właściwie zadbać
o maszyny, obiekty gospodarcze, budynki dla zwierząt. Profesjonalne urządzenia i kompleksowe technologie Kärcher zapewniają najlepsze wyniki w codziennej pracy, a samą pracę czynią zdecydowanie łatwiejszą i skuteczniejszą. To właściwy
klucz do trwałego sukcesu.
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1 Hodowla zwierząt
Zapewniamy doskonałą czystość pomieszczeń dla zwierząt - dzięki efektywnym systemom do czyszczenia
i dezynfekcji.

2 Rolnictwo i uprawa winorośli
Zadbaj o poczynione nakłady inwestycyjne, zapewnij wydajność stosując
wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher do sprawnego czyszczenia sprzętu i maszyn rolniczych, a nawet beczek
dębowych stosowanych w winiarstwie.

3 Rybołówstwo i leśnictwo
Dbałość o każdy szczegół – to cechy
kompaktowych i skutecznych urządzeń
wysokociśnieniowych Kärcher stosowanych w hodowli ryb i leśnictwie.

Strona 4

Strona 6

Strona 8
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Higienicznie czysto.
Zachowanie wysokich standardów higieny to nieodzowny element profesjonalnej hodowli zwierząt. Regularne czyszczenie
zagród, tj. usuwanie dużych śmieci jako czyszczenie wstępne oraz dezynfekcja i doraźne sprzątanie pomiędzy okresami
wymagającymi gruntownego czyszczenia, jest konieczne, by chronić zwierzęta przed przenoszącymi choroby patogenami
i szkodnikami. Dzięki wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym i innowacyjnym systemom dezynfekcyjnym, zadanie
to można wykonywać zarówno szybko jak i efektywnie. Pozwala to nie tylko poprawić poziom higieny i lepiej dbać o zdrowie
zwierząt, ale także zmniejszyć nakład pracy i koszt prawdopodobnego leczenia stada!

Kompaktowe
Dobrze wyposażone, choć o niedużych
rozmiarach wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące Kärcher bez podgrzewania
wody umożliwiają błyskawiczne porządki
w pomieszczeniach dla zwierząt.
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Wysoka wydajność
Urządzenia Kärcher przeznaczone do
intensywnego użytkowania zapewniają
maksymalne ciśnienie i wysoki wydatek
tłoczenia wody, a także wyposażenie
zwiększające zakres zastosowań.

Solidny
Urządzenia przeznaczone do zadań specjalnych to grupa urządzeń Kärcher, która
usuwa najbardziej oporny brud, nawet w
trudnych warunkach otoczenia.

Hodowla zwierząt
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1 Hodowla trzody chlewnej
Tu liczy się czystość i higiena. Dlatego Kärcher opracował optymalne procesy czyszczenia i dezynfekcji przeznaczone dla pomieszczeń dla zwierząt w okresie chowu prosiąt lub przed wymianą trzody.

4 Hodowla drobiu
Bakterie, wirusy i szkodniki nie mają szans. Dzięki skutecznemu
systemowi dezynfekcji w procesie produkcji drobiu, chowu piskląt, a także podczas końcowego czyszczenia przy produkcji jaj
oraz dezynfekcji wylęgarni.

2 Hodowla bydła
Dokładne czyszczenie pod ciśnieniem - np. w celu usunięcia odchodów i resztek jedzenia w szałasach (igloo) dla cieląt lub
w miejscach gdzie zwierzęta odpoczywają leżąc.

5 Hodowla owiec, kóz i koni
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące Kärcher są niezbędne w czyszczeniu boksów i zagród. Odchody i brudna podściółka
są łatwo usuwane.

Bydło mleczne
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące oraz dezynfekcja
pianowa to rozwiązanie dla dojowni lub dojarek karuzelowych.
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Większa skuteczność
Specjalne wyposażenie FR
10- krotnie zwiększa skuteczność czyszczenia, bez nadmiernego zużycia wody i ryzyka skażenie krzyżowego.

Zestaw pianowy
Do bezpiecznego wytwarzania
piany - np. podczas dezynfekcji pianowej w dojarniach.

Pianownica
Do czyszczenia pianowego
niedużych powierzchni i działania punktowego, do montażu
na pistolecie urządzenia wysokociśnieniowego.
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Długoletnie użytkowanie
Profesjonalna produkcja rolna wymaga wysokiej jakości urządzeń, na których można polegać przez wiele lat. Dlatego tak
ważne jest, by - bez względu na to, czy są to maszyny rolnicze czy winiarskie - zapewnić ich długoletnie funkcjonowanie
poprzez regularne czyszczenie. Z urządzeniami Kärcher, dbałość o gospodarstwo jest proste: skuteczne systemy czyszczenia, szeroka gama zastosowań, wiele dostępnych akcesoriów i wreszcie innowacyjność proponowanych rozwiązań, np.
oszczędzające czas urządzenie do czyszczenia beczek Barrel Cleaner BC 14/12. W ten sposób rozwiązania Kärcher nie
tylko zapewniają czystość, ale także pozwalają ograniczyć wydatki, poprzez wydłużenie okresu użytkowania posiadanego
sprzętu rolniczego.

Bez podgrzewania wody
Dzięki dużemu ciśnieniu i mocy pompy,
czyszczenie nawet najbardziej zabrudzonych powierzchni jest łatwe, dokładne
i efektywne.
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Z podgrzewaniem wody
Dzięki wysokiej temperaturze, czyszczenie jest jeszcze bardziej ekonomiczne.
Dodatkowo, wydajność tego urządzenia
porównywalna jest z wydajnością urządzeń stacjonarnych.

Urządzenia stacjonarne
Kompaktowych rozmiarów urządzenia stacjonarne (np. do montażu na ścianie)
świetnie sprawdzają się tam, gdzie w kilku
miejscach równocześnie trzeba prowadzić
czyszczenia.

Rolnictwo i przemysł winiarski
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1 Czyszczenie maszyn
Maszyny rolnicze są narażone na silne zabrudzenia. Ale to wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher łatwo usuwają nie tylko uporczywy brud, ale także (urządzenia z podgrzewaniem wody) zabrudzenia z olejów i smarów.

2 Czyszczenie beczek
Aby beczki odpowiadały wymaganiom winifikacji warto czyścić je
urządzeniem Kärcher BC 14/12, które nie wymaga pracochłonnego ich przemieszczania. A wszystkie pozostałości i osady z procesu fermentacji i dojrzewania lub długoletniego leżakowania są
skutecznie usuwane.

Ochrona maszyn
Środki czyszczące Kärcher usuwają zarówno mocno przytwierdzone błoto, jak i osady organiczne. Dzięki temu maszyny rolnicze
są właściwie zabezpieczone na okres zimowy.

Łatwa kontrola ciśnienia
Urządzenia Kärcher są komfortowe w obsłudze dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom, jak np. Servo Control, który umożliwia
monitoring i regulację przepływu wody i ciśnienia roboczego bezpośrednio na pistolecie spryskującym.
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Optymalne rozwiązania dla konkretnych wymagań
Specjalne zadania wymagają wyjątkowych rozwiązań. Bez względu na to, czy trzeba wypełnić ustawowe przepisy dotyczące hodowli ryb czy wykonać czasochłonne prace leśne - urządzenia Kärcher temu podołają. Od dezynfekcji pomieszczeń i
urządzeń stosowanych w hodowli zwierząt, przez w pełni higieniczne czyszczenie pojazdów do transportu trzody i bydła, po
łatwe usuwanie kory i miazgi drzewnej w leśnictwie. Nowoczesne i wydajne urządzenia Kärcher zapewniają efektywność
przy zdecydowanie niższych nakładach pracy.

Dezynfekcja
Dzięki systemom Kärcher 2K*, gruntowna
dezynfekcja urządzeń i pomieszczeń jest
szybka, bezpieczna i ekonomicznie uzasadniona.
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Niezależność
Nawet tam, gdzie brak dostępu do sieci
elektrycznej urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher z silnikami spalinowymi gwarantują wysoką efektywność.

Wygoda
Gdy potrzebne jest regularne czyszczenie,
stacjonarne wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher są idealnym rozwiązaniem
(czyszczenie parku maszynowego, linii
technologicznej).

* UWAGA: W Polsce system Kärcher K2 jest na etapie wprowadzania do obrotu. Obecnie niedostępny.

Leśnictwo i hodowla ryb

1

2

1 Hodowla ryb
Pełną higienę w hodowli zapewnia system Kärcher 2K*, który
można zastosować do dezynfekcji zbiorników do rozmnażania i
hodowli, do czyszczenia pojazdów i kontenerów przed i po transporcie. W czyszczeniu pianowym zwalczane są bakterie, wirusy i
niszczone szkodniki. A wszystko to przy niskim stężeniu, niemal
w każdej temperaturze i w bardzo krótkim czasie.

2 Leśnictwo
Dzięki wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym Kärcher
straty przy usuwaniu kory są mniejsze, a praca dużo wydajniejsza, gdyż ich stosowanie zapobiega atakom szkodników i przyspiesza proces osuszania. Polecane do takich zadań są przenośne urządzenia (Cage, w ramie stalowej, do prac w trudnych
warunkach) z silnikiem spalinowym. Pojazdy i maszyny można
czyścić po zakończeniu pracy przy pomocy stacjonarnych wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących Kärcher zainstalowanych w gospodarstwie.

Higienicznie czyste
Gdzie ważne jest bezpieczeństwo, Kärcher oferuje właściwe
urządzenia i akcesoria, które spełnią każde wymagania. Oferujemy rozwiązania do miejsc o szczególnie wysokich wymaganiach
higienicznych i mających kontakt z żywnością. Dodatkowo, system 2K* zapewnia gruntowną i dokładną dezynfekcję.

W terenie i w bazie
Dzięki wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym Kärcher
z silnikiem spalinowym jesteś niezależny od zasilania elektrycznego. A stacjonarne urządzenia czyszczące Kärcher są polecane
do czyszczenia pojazdów w bazie, gdzie sprawnie można czyścić
pojazdy i maszyny równocześnie dzięki możliwości pracy z kilkoma lancami.

* UWAGA: W Polsce system Kärcher K2 jest na etapie wprowadzania do obrotu. Obecnie niedostępny.
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Istotne szczegóły
Jakość to dbałość o każdy szczegół: Tę zasadę należy stosować nie tylko w odniesieniu do produktów rolnych, ale także do
wszystkich maszyn, pomieszczeń dla zwierząt, budynków prywatnych i gospodarczych. Dlatego Kärcher przywiązuje tak
wielką wagę do analizy różnorakich oczekiwań klientów, także w zakresie dbałości o własny dom. Dlatego można stwierdzić:
Kärcher zapewnia kompleksową czystość w gospodarstwie rolnym. Warto o tym pamiętać także dlatego, iż dbałość o czystość pomaga uniknąć nieszczęśliwych wypadków w pracy, w domu czy prowadzonym sklepie.
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1 Czystość gwarantem dobrej sprzedaży
Kompaktowe szorowarki Kärcher, dzięki dużej wydajności i łatwości przemieszczania w krótkim czasie pozwalają uzyskać niezwykłe efekty. Od teraz podłoga w każdym sklepie może lśnić czystością na co dzień.

3 Codziennie w czystym otoczeniu
Dom powinien być czysty, by móc w nim odpocząć po pracy. Dla
odkurzaczy Kärcher to nie problem: odkurzają nawet drobne,
przywierające do podłoża zanieczyszczenia jak nitki czy włókna
tkanin.

2 Zawsze skuteczne odkurzanie
Dla odkurzaczy Kärcher z możliwością odsysania wody żaden
brud nie stanowi problemu. Można przełączać tryb pracy z odkurzania na sucho na odkurzanie mokrych zanieczyszczeń lub usuwanie wody bez konieczności zmiany filtra.

4 Efektywnie na wysokości
Dzięki nowej teleskopowej lancy można teraz czyścić powierzchnie znajdujące się wysoko, np. lampy w kurniku, i to bez pomocy
podnośnika! Elastyczny przegub teleskopowej lancy strumieniowej i ręczny pistolet spryskujący jest bezpieczny i ergonomiczny.

Łatwe w obsłudze
Łatwa wymiana filtrów w odkurzaczach z możliwością odsysania wody

Ergonomia
Ręczny pistolet spryskujący na
teleskopowej lancy.

10

Filtry HEPA
Zatrzymują alergeny i zapewniają czyste powietrze wylotowe (czyszczenie na sucho).

Rozwiązania specjalne
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Żadnych pozostałości
Czyste miejsce pracy. Dzięki odkurzaczom (sucho/mokro) Kärcher łatwo można usunąć suche i mokre zanieczyszczenia z kabiny kierowcy czy z przyczepy. Dokładnie można wysprzątać nawet pozostałości nasion.

Skuteczne zamiatanie
Wydajne i wygodne. Czy to z podwórka, ze ścieżek czy z magazynów - ręczne zamiatarki Kärcher usuwają brud cicho, szybko i dokładnie. Dzięki szczotkom bocznym (standardowe wyposażenie)
dotrzeć można do każdego zakamarka. Dostępne są także urządzenia z silnikiem spalinowym (opcjonalnie).
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Doskonały na zimę
Duża wydajność przy usuwaniu mas śniegu - odśnieżarki Kärcher
są szybkie, wygodne i wydajne. Dzięki czterosuwowemu silnikowi, zużycie paliwa jest bardzo niskie.
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6 Wszędzie czysto
Czystość w każdym zakamarku - dzięki elastycznej lancy wysokociśnieniowej można wyczyścić nawet trudno dostępne elementy
maszyny czy pojazdu. To zasługa wysokiej elastyczności od 20°
do 140°.

Elastyczność
Elastyczna lanca strumieniowa
do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Efektywność
Szczotki boczne w ręcznych zamiatarkach zamiatają także kąty.

Moc
Solidne czterosuwowe silniki
zapewniają dużą moc.
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W skrócie
Rodzaj czyszczenia

Czyszczenie zagród (1)

Dojarnie / strefy higieny /
winnice (2)

Maszyny / urządzenia /
pojazdy (3)

Hodowla ryb

Trzoda chlewna

HD 13/18-4 S, HD 10/23-4 S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 698 C
HDS 10/20-4 M, HDS 12/18-4 SX
HD 9/16-4 ST, HD 13/12-4 ST
HDC Classic

Bydło

Hodowla
zwierząt

HD 13/18-4 SX, HD 10/23-4 S
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 698 C
HDS 12/18-4 SX
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

Drób

Zastosowanie

HD 13/18-4 SX
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 SX
HD 13/12-4 ST
HDS 2000 Super
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 698 C
HDS 12/18-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 48/1

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HD 9/16-4 ST
HD 13/12-4 ST
HDC Classic

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 SX
HD 9/16-4 ST
HDS 10/20-4 MX

Rolnictwo

Winnice

Leśnictwo
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HD 16/15-4 Cage Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 48/1

HD 9/20-4 M
HD 10/25-4 SX
HDS 698 C
HDS 10/20-4 MX
HDS 13/20-4 SX
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 16/15-4 Cage Plus
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
HD 13/12-4 ST
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 7/18-4 MX
HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 9/18-4 M
HDS 13/12-4 ST

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 S
HDS 10/20-4 M
HDS 13/20-4 SX
HD 9/16-4 ST
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HD 25/15-4 Cage Plus
HDS 10/20-4 M
HDS 2000 Super
HD 13/12-4 ST
HDC Classic
NT 35/1 Eco
NT 55/1 Eco

Obszary sprzedaży
i mieszkalne / sklepy (5)

Akcesoria

Środki czyszczące

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Dysza rotacyjna
Podwójna lanca spryskująca
Elastyczna lanca spryskująca
Automatyczny bęben do węża
Lanca pianowa ze zbiornikiem
DS2
EK1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81
ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,
RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF,
RM 81 ASF, RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81
ASF, RM 732, RM 735, RM 790, RM
791
(5) RM 743, RM 730

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Dysza rotacyjna
Podwójna lanca spryskująca
Elastyczna lanca spryskująca
Automatyczny bęben do węża
Lanca pianowa ze zbiornikiem
Środek do czyszczenia powierzchni
DS2
EK1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81
ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,
RM 791 (2) RM 55 ASF, RM 31 ASF,
RM 81 ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF,
RM 790, RM 791, RM 732, RM 735
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81
ASF, RM 41 (4) RM 25 ASF, RM 55
ASF, RM 81 ASF, RM 732, RM 735,
RM 790, RM 791 (5) RM 743, RM 730

HD 9/20-4 M
HD 13/18-4 SX
HDS 12/18-4 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20 C
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Dysza rotacyjna
Podwójna lanca spryskująca
Elastyczna lanca spryskująca
Automatyczny bęben do węża
Lanca teleskopowa
DS2
EK1

(1) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81
ASF, RM 58 ASF, RM 59 ASF, RM 790,
RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF,
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Automatyczny bęben do węża
Urządzenie do czyszczenia
powierzchni płaskich - FR
DS2
EK1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81
ASF, RM 25 ASF, RM 790, RM 791
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(5) RM 743, RM 730

HD 13/18 SX
KM 75/40 W
KM 70/20 C

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Dysza rotacyjna
Podwójna lanca spryskująca
Elastyczna lanca spryskująca
Automatyczny bęben do węża
DS2
EK1

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 31 ASF
(5) RM 743, RM 730

KM 70/20
KM 75/40 W

KM 70/20
T 15/1
NT 35/1 Eco
BR 30/4 C

Automatyczny bęben do węża
Urządzenie do czyszczenia
powierzchni płaskich - FR
Pistolet do czyszczenia beczek
DS2
EK1

(2) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 25 ASF
(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 25 ASF, RM 55 ASF, RM 81 ASF,
RM 732, RM 735, RM 790, RM 791
(5) RM 743, RM 730

Dysza rotacyjna
Podwójna lanca spryskująca
Automatyczny bęben do węża

(3) RM 55 ASF, RM 31 ASF, RM 81 ASF,
RM 41
(4) RM 31 ASF

HD 1050 B
HD 1050 DE
HD 13/35 Pe Cage
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Zakres zastosowań

Obszar zewnętrzny / strefa
załadunku (4)

Kärcher – marka godna zaufania!
Kärcher to synonim znakomitej jakości produktów, technologii i usług serwisowych dostępnych w 360 tysiącach punktów
sprzedaży i serwisu w ponad 190 krajach świata.
Oferujemy doradztwo, pełną obsługę przed- i posprzedażną, oraz sprawny serwis.
Nasi klienci nie muszą się już martwić.
Kärcher to właściwy Partner.

Doradztwo
Dzięki doradztwu w zakresie zastosowania poszczególnych urządzeń, klient zawsze korzysta z najlepszych dla niego rozwiązań.
Potrzeby sprzętowe uwarunkowane są wielkością firmy i rodzajem działalności.

Kärcher blisko klienta
Dzięki globalnej sieci punktów dystrybucyjnych i serwisowych
każdy klient może zawsze liczyć na kompetentną obsługę we
własnym regionie. Lokalne punkty sprzedaży i serwisu zapewniają pełną obsługę, doradztwo i informację o ofercie.

Umowy serwisowe
Dzięki umowom serwisowym zapewniającym naprawy serwisowe
i konserwację w trakcie użytkowania sprzętu Kärcher, urządzenia
są zawsze w pełni sprawne.

Szkolenie techniczne
Aby klienci mogli w pełni wykorzystywać możliwości zakupionego
sprzętu oferujemy specjalne szkolenia na miejscu. Pomagamy
naszym klientom i pracownikom nauczyć się wykorzystywać pełnię możliwości urządzeń Kärcher.
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Kärcher – marka innowacji i działania!
Od czasu powstania, ponad 75 lat temu, Kärcher, rodzinny koncern przywiązujący ogromną wagę do skuteczności działania
przy pełnej dbałości o środowisko wartości, stworzył rozpoznawalną na całym świecie markę opartą na trzech solidnych filarach: niezawodności, innowacyjności i jakości. Dziś marka Kärcher cieszy się doskonałą reputacją lidera rynku i wiarygodnego dostawcy profesjonalnych systemów czyszczących. To co naprawdę wyróżnia to niezawodność produktów, optymalna
efektywność oraz zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, sport i kulturę.

4

Marka Kärcher

1

2

3

1 Najwyższy budynek Seattle
Wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher były wykorzystywane
nawet na wysokości 184 m. Przez osiem tygodni i tylko w nocy
(akcja kompetencyjna Kärcher, 2010).
2 Monumentalne rzeźby skalne
Wyrzeźbione w skałach wizerunki prezydentów USA odzyskały
świetność w 2005, kiedy Kärcher pomógł przywrócić dawny ich
blask w Mount Rushmore National Memorial.
(akcja kompetencyjna Kärcher, 2005)

3 Innowacyjność od samego początku
Zawsze o krok przed innymi: w 1950r. Kärcher opatentował pierwsze na świecie wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody do profesjonalnego użytku, a w 1984 wyprodukował pierwszą na świecie konsumencką ciśnieniówkę.
4 Czyste środowisko
Codziennie dbamy o środowisko naturalne. Przejawia się to w nowych produktach, technologiach i inwestycjach w zakłady produkcyjne.
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Kwiecień 2011. Wydrukowano w Polsce na papierze bielonym bez chloru.

Chętnie służymy pomocą:

