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Aktualności

Na tegorocznym spotkaniu światowym Kärcher World Me-
eting 2009, które miało miejsce latem w Krakowie i okolicach 
(więcej o spotkaniu na str. 4-5) tradycyjnie już rozstrzygnięto 
konkursy na najlepszą w roku poprzednim firmę Kärcher na 
świecie. Można powiedzieć, że równie tradycyjnie – bo po raz 
szósty od 1993 roku - tą firmą została Kärcher Sp. z o.o.! 

Wyjątkowo jednak wyniki działalności Kärcher Sp. z o.o. w 
Polsce w 2008 zostały uhonorowane aż trzema pierwszymi 
nagrodami! 

1. Best Overall Performance 2008
2. Best Total Turnover Development 2008 in % 
3. Best RoS 2008 per Subsidiary

Czyli za skuteczność w działaniu na rzecz realizacji celów 
2008, wzrost obrotu i rentowność sprzedaży 2008.  Gratula-
cje należą się nie tylko pracownikom Kärcher Sp. o. o., ale 
również całej sieci dealerskiej, której wyniki sprzedaży 2008 
pomogły nam ponownie sięgnąć po najwyższe laury w konkur-
sach Kärcher dla wszystkich przedstawicielstw na świecie. 

Kärcher w Polsce – the best 2008!
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World Meeting Kärcher 2009• 
Spotkanie w Krakowie• 

DS 5600: ulga dla alergików!• 
FP 303: uniwersalna polerka• 
WV 50: przyjemność mycia okien!• 
HC 10: i czyścisz wszędzie!• 
Ekspert Kärcher – Xpert HD• 
BC 14/12• : czyszczenie beczek i zbiorników
Kärcher BRS 40/1000 C• 
HD 13/35 i HD 9/50 Cage• 
MC 50 zamiatarka miejska• 
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Kärcher w Polsce – the best 2008!

1984 – rok przełomu!• 
Kärcher: marka, która czyni różnicę!• 

RSMP 2009 – mycie na wyścigi!• 
Hubert Cebulski Vice Mistrz Świata`09• 

Witamy na łamach Dziś i Jutro Kärcher, gdzie przeczytacie 
Państwo o wyjątkowych dla Kärcher zdarzeniach roku 2009 
i planach 2010. Opisy tegorocznych spotkań w Krakowie 
(światowego i krajowego) zapewne nie oddają wagi tych 
zdarzeń oraz włożonego w nie wysiłku ze strony naszej 
firmy, ale… o tym jak wielkie było to zaangażowanie niech 
świadczy fakt, iż m.in. te właśnie spotkania przyczyniły się 
do tego, że w Państwach rękach znajduje się jedyny wydany 
w 2009 numer Dziś i Jutro! Zatem zapraszamy do lektury!



Spotkanie szefów wszystkich przedstawicielstw 
Kärcher na świecie, w 2009 odbyło się w Polsce – w 
Krakowie. Po raz pierwszy w historii firmy! Wśród 
uczestników światowego spotkania nie zabrakło spe-
cjalnych gości - panów: Johannesa Kärchera, Sobie-
sława Zasady, Stanisława Kracika – wtedy Burmistrza 
Niepołomic, obecnie wojewoda małopolski.

Kärcher World Meeting odbywa się co roku w różnych 
zakątkach świata, tam gdzie prężnie działają krajowe 
przedstawicielstwa firmy. Wybór Krakowa na miejsce spo-
tkania w dn. 27-30.07.2009 to nie tylko wyróżnienie dla 
Kärcher Sp. z o.o., ale i okazja, by promować nasz kraj 
i miasto wśród kolegów i koleżanek z ponad 190 krajów, 
gdzie działają przedstawicielstwa Kärcher.  A jest to gru-
pa znacząca, bo Kärcher zatrudnia obecnie 7 000 pra-
cowników i oferuje ponad 2 000 produktów. Produkty Kär-
cher, których 85% nie ma jeszcze 5 lat, są sprzedawane  
w ponad 40 000 punktów sprzedaży na całym świecie!

Zarząd firmy macierzystej Alfred Kärcher GmbH – or-
ganizator Kärcher World Meeting - zdecydował, iż 
miejscem światowych konferencji będzie Kraków 

(w tym Sala Obrad zabytkowego krakowskiego Magistra-
tu) i Niepołomice (Zamek Królewski ufundowany tu przez 
króla Kazimierza Wielkiego). To w tych miejscach odbyły 
się spotkania podsumowujące wyniki za rok 2008 i przed-
stawiające plany działań na kolejne lata (w tym prezenta-
cję nowych urządzeń i rozwiązań technologicznych).

Goście Kärcher World Meeting 2009 mieli również czas, 
by odwiedzić Zamek Królewski na Wawelu, zjechać do Ko-
palni Soli w Wieliczce, zakosztować uroków ogrodu Mu-
zeum Archeologicznego w Krakowie u podnóża Wawelu, a 
także rozegrać „światowy turniej piłki nożnej” w podkrakow-
skich Skotnikach! Czas pozostały pomiędzy licznymi za-
planowanymi atrakcjami, zapełniły dokładnie uroki krakow-
skiego Starego Miasta z Rynkiem Głównym, Sukiennicami  
i Wieżą Ratuszową, 10 lat temu wyczyszczoną techno-
logią opracowaną specjalnie w tym celu przez firmę Kär-
cher.

W pierwszym dniu spotkania 27.07.2009 rozstrzygnię-
to konkursy na najlepszą firmę Kärcher na świecie w ro-
ku 2008  i tą firmą została… Kärcher Sp. z  o.o. z sie-
dzibą w Krakowie! To już 6 takie wyróżnienie w 16-let-

World Meeting Kärcher 2009
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niej historii polskiej firmy Kärcher i, co zasługuje na 
szczególną uwagę – uzyskiwane kolejno, rok za ro-
kiem, w ostatnich trzech latach. Miejmy nadzieję, że 
obecny światowy kryzys nie zmieni zasadniczo tej do-
brej passy… i nasi polscy klienci nadal będą korzystali 
z markowego sprzętu Kärcher. Tym bardziej, że w kolej-
nych miesiącach także polscy konsumenci będą mogli za-
poznać się z najnowszymi rozwiązaniami Kärcher w za-
kresie np. nawadniania ogrodów czy czyszczenia parą.  
Nie zabraknie też nowości dla profesjonalistów!
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Spotkanie
w Krakowie
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W roku 2009, w roku światowego kryzysu, tradycyjne spo-
tkanie dealerskie odbyło się w dniach od 6 do 8 października 
w Krakowie. Mieliśmy jeszcze w pamięci niezwykle dla nas 
ważne, ale i niezwykle udane Światowe Spotkanie Kärcher z 
lipca tego roku, które miało miejsce w Krakowie, Niepołomi-
cach i Wieliczce. Gościliśmy Właściciela Firmy, jej Kierownic-
two oraz szefów Firm Kärcher z całego świata. Mamy nadzie-
ję, jesteśmy niemal pewni, że spotkanie to wywarło bardzo po-
zytywne, niezatarte wrażenie na jego uczestnikach.

Spotkanie dealerskie było może skromniejsze (na pewno), 
ale jeśli chodzi przynajmniej o część szkoleniowo-pokazo-
wą, która prowadzona była w siedzibie naszej firmy przy ul. 
Stawowej 140, to była to, moim zdaniem najlepiej jak do tej 
pory przygotowana część szkoleniowa corocznych spotkań. 
Uczestnicy mieli nawet możliwość przetestowania niemal 
kompletnie zmontowanej myjni Yello Kärcher. Również zapro-
ponowane przez nas planowanie zakupów na rok 2010 spo-
tkało się z wielkim zainteresowaniem zaproszonych.

Pierwszy wieczór spędziliśmy w Muzeum Wyspiańskiego 
i tam odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom corocznych 
konkursów. Po tej oficjalnej uroczystości przeszliśmy do Re-
stauracji Wierzynek i tam zjedliśmy kolację w niezwykłych 
wnętrzach tej restauracji.

W kolejny wieczór odwiedziliśmy Centrum Kultury Żydow-
skiej na Kazimierzu wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu 
muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Nazar. Po koncer-
cie przygotowano specjalnie dla nas degustację win z Izra-
ela. Dodatkową i niespodziewaną atrakcją owej degustacji by-

ła wizyta właściciela firmy izraelskiej produkującej te wina, p. 
Boxera. 

Niezwykle ciepły jak na te porę roku wieczór na Kazimierzu  
zakończył moim zdaniem bardzo udane spotkanie 2009 Firm 
Współpracujących z Kärcher.

Jacek Olko 

Rok 2008 był bardzo dobry pod kątem ilości sprzedanych 
produktów Kärcher w Polsce, co m.in. skutkowało przyzna-
niem Kärcher Sp. z o. o. najwyższych nagród w rankingach 
wyników 2008 dla wszystkich firm Kärcher na świecie. Jed-
nak nie byłoby możliwe osiągnięcie takiego sukcesu przez na-
szą firmę, gdyby nie zaangażowanie i skuteczność, a także 
niemałe nakłady w rozwój działalności poszczególnych Firm 
Współpracujących Autoryzowanej sieci  sprzedaży Kärcher w 
Polsce: Partnerów, Dealerów i APS.

I tak oto w tradycyjnych już konkursach na najlepszą fir-
mę (kryteria oceny to wielkość obrotu handlowego oraz przy-
rost tego obrotu w odniesieniu do wyników roku poprzednie-
go) zwyciężyły firmy:

AAT RenKar, Kraków - Partner Roku 2008
Wójcik, Lublin – Dealer Roku 2008.

Za zrealizowaną w 2008 inwestycję budowlaną (salony 
sprzedaży) tym razem przyznaliśmy dwie nagrody równorzęd-
ne firmom:
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Apeks,  Bielsko-Biała – Inwestycja Roku 2008
Erpix, Rzeszów - Inwestycja Roku 2008

Wśród nagrodzonych w konkursach na Najlepszego Sprze-
dawcę Grup Produktowych 2008 (kryteria:  wielkość obrotu 
oraz udział w nim danej grupy produktowej) znalazły się firmy:

Erpix, Rzeszów – Sprzedaż 2008 Outdoor
Semigat, Warszawa - Sprzedaż 2008 Indoor
EFEKT, Białystok – Sprzedaż 2008 HD
AAT RenKar, Kraków – Sprzedaż 2008 HDS
Semigat, Warszawa – Sprzedaż 2008 NT
MJM, Warszawa – Sprzedaż 2008 FC
Profi, Kraków – Sprzedaż 2008 KM
AKS, Warszawa – Sprzedaż 2008 Industrial 
BH Hucińska, Gdańsk – Sprzedaż 2008 Akcesoria
PLUS, Leszno – Sprzedaż 2008 Części
MJM, Warszawa – Sprzedaż 2008 RM

Była też Nagroda Specjalna 2009 dla firmy, która najaktyw-
niej – mierząc liczba sprzedanych urządzeń, włączyła się w 
jubileusz 25-lecia urządzeń Kärcher dla domu. Za najwyższą 
sprzedaż wysokociśnieniowego urządzenia K 5.55 Jubilee zo-
stała uhonorowana firma:

AAT RenKar z Krakowa
Nagrody wręczone zostały zwycięzcom w dn.  7.10.2009 w  

pięknej sali Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego w Muzeum Stani-
sława Wyspiańskiego w Krakowie.

Firma



Tytuł działu

 Niestety, zabrakło zgłoszeń do konkursu Odpowiedzialny 
Sprzedawca 2009 – stąd nie mogliśmy przyznać nagrody po-
świadczającej działanie Firm Współpracujących zgodnie z za-
sadą fair play. Można żywić nadzieję, że nie spowodowała te-
go braku wysoce satysfakcjonująca wynikami, ale aż tak agre-
sywna sprzedaż, że być może pomijająca tzw. dobre praktyki 
biznesowe.  Przypomnieniem dobrych praktyk od strony praw-
nej, w myśl Ustawy z 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a także Ustawy z z 16.02.2007 o ochronie konku-
rencji i konsumentów oraz Art. 81, 82 i 87 Traktatu Ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską, zajął się w drugim dniu spotka-
nia, mecenas Jerzy Setkowicz. 

Część konferencyjna spotkania październikowego obejmo-
wała i podsumowanie wyników 2008 i prezentację zadań oraz 
strategii przygotowanych na 2010. Jako priorytet dla działań 
roku przyszłego wskazane zostało ukierunkowanie wysiłków 
sieci dealerskiej na realizację potrzeb 11 kluczowych branż 
klientów Kärcher. Omówiono także zmiany związane z wpro-
wadzeniem aktualizacji  2009 „Ogólnych Warunków Współ-
pracy” handlowej z Kärcher Sp. z o.o. Poza tym przedstawio-
no wiele nowości z grupy Residential, Professional oraz Indu-
strial, które później można było przetestować w części prak-
tycznej spotkania. 

Wieczory obydwu dni spotkania nasycone zostały, jak przy-
stało na Europejskiego Miasto Kultury - kulturalną magią Kra-
kowa. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, którego od 10 lat 



Dziś i jutro 9

Tytuł działu

mecenasem jest Kärcher Sp. z o.o.,  otwarło swoje sale dla 
uczestników spotkania Kärcher, przybyłych z różnych miast 
Polski. Zwiedzanie zbiorów pod opieką znawców życia i twór-
czości Stanisława Wyspiańskiego to nader atrakcyjna forma 
wejścia w atmosferę czasów Młodej Polski.  Jeszcze głębszej 
refleksji nad dziejami Polski sprzyjać mogła wieczorna wizyta 
8.10.2009 w Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji Judaica na 
krakowskim Kazimierzu, z którym Kärcher Sp. z o.o. współ-
pracuje od 2007 roku. Historyczne wprowadzenie w miejsce 
i czas poprzedzało koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu 
3-osobowego zespołu Nazar (skrzypce, akordeon, kontrabas), 
który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem naszych Go-
ści. Kontynuacja wieczoru w  bibliotece Centrum przy lampce 
wina ze Wzgórz Golan, wcześniej opowieść Zbigniewa Paku-
ły, redaktora naczelnego miesięcznika Świat Win, o produkcji 
winiarskiej w Izraelu i nieoczekiwane spotkanie z właścicielem 
firmy Barkan, której to marki wina mieliśmy okazję degusto-
wać, były miłym zamknięciem krakowskiego spotkania Firm 
Współpracujących z Kärcher Sp. z o. o. w 2009.



W ofercie Kärcher pojawił się następca bardzo popu-
larnego dotychczas wśród konsumentów odkurzacza dla 
alergików DS 5500, czyli nowy odkurzacz z filtrem wod-
nym DS 5600. Podobnie jak poprzedni model, DS 5600 
przynosi ulgę wszystkim alergikom uczulonym m.in. na 
roztocza kurzu domowego.

W kilkustopniowym systemie filtracji odkurzacza wyłapywa-
ne są drobne cząsteczki kurzu, bakterie, zarodniki grzybów, 
rozrocza, a także pyłki kwiatowe. Alergogenne substancje są 
zatrzymywane w kąpieli wodnej. Z kolei filtr wylotowy oraz filtr 
HEPA usuwają nawet mikroskopijne cząsteczki zanieczysz-
czeń. Odkurzacz DS 5600 zatrzymuje 99,99% wszystkich 
cząsteczek większych od 0,3 μm, w rezultacie powietrze wylo-
towe jest czystsze od powietrza otaczającego.

DS 5600 doskonale sprawdza się na wszystkich popular-
nych rodzajach podłóg domowych. Efektywność odkurzania 

jest jeszcze większa dzięki zastosowania nowej dyszy pod-
łogowej. Jego zdolność zbierania kurzu jest teraz aż o 55% 
większa w stosunku do poprzedniego modelu. Siła ssania po-
zostaje niezmienna – podczas odkurzania nie stosuje się pa-
pierowych worków filtracyjnych, które mogłyby blokować prze-
pływ powietrza po wypełnieniu zbiornika. Zebrany kurz i brud 
jest usuwany poprzez opróżnienie zbiornika wody. Bardzo wy-
godnym rozwiązaniem jest również schowek na akcesoria. 
znajdujący się w górnej części urządzenia.

DS 5600: ulga dla alergików!

dane techniczne  DS 5600
maksymalna moc silnika (W) 1400
pojemność filtra wodnego (l) 2
zasięg działania (m) 7,5
kabel zasilający (m) 5,5
ciężar bez wyposażenia (kg) 8,5

dł. x szer. x wys. - mm 480 x 305 x 500
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Kärcher FP 303 to polerka, która zapewnia kompleksową 
dbałość o niemal każdy rodzaj podłóg w Państwa domach. 
Przeznaczona jest do pielęgnacji podłóg drewnianych, la-
minowanych, kamiennych, a także z linoleum.  

FP 303 jest standardowo wyposażone w papierowy worek fil-
tracyjny oraz zestaw wysokiej jakości padów wełnianych, które 
można przechowywać na urządzeniu. Urządzenie może również 
pracować z torebką materiałową (wyposażenie dodatkowe). 

Optymalna waga FP 303 i prędkość obrotowa padów zapew-
niają idealny efekt polerowania. Na obudowie FP 303 znajdu-
je się uchwyt na kabel, co zapewnia wygodne jego przecho-
wywanie, a wyposażenie w  rolki transportowe - łatwy transport 
urządzenia. Niewielka wysokość głowicy pozwala na polerowa-
nie nawet pod niskimi meblami. Powstały kurz jest na bieżąco 
zbierany, co zapewnia doskonałe efekty pracy oraz wysoki kom-
fort obsługi. A przygotowanie podłogi do polerowania z użyciem 

FP 303 jest tradycyjne! Po zamieceniu i zmyciu podłogi należy 
równomiernie nanieść środek pielęgnacyjny (w ofercie Kärcher 
znajduje się cała gama środków pielęgnacyjnych do podłóg), a 
następnie przy użyciu FP 303 wyfroterować całą powierzchnię 
aż do uzyskania pożądanego efektu. 

Urządzenie jest bardzo wygodne w obsłudze - niewielka wa-
ga oraz ergonomiczny uchwyt pozwalają na komfortową pracę. 

dane techniczne  FP 303
prędkość obrotowa (obr/min) 1000
szerokość robocza (mm) 290
torebka filtracyjna (l) 4
moc silnika (W) 600
kabel zasilający (m) 7
pady do polerowania (szt.) 3
ciężar (kg) 7
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm) 385 x 340 x 1155

FP 303: uniwersalna polerka
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Mycie okien, dla wielu z nas, to nie tylko wyczerpują-
ca i czasochłonna, ale także trudna praca. Osiągnięcie 
idealnego efektu – szyb bez żadnych smug - jest zazwy-
czaj opłacone naprawdę dużym wysiłkiem. Firma Kärcher 
postanowiła rozwiązać ten problem wprowadzając na ry-
nek nowe urządzenie Window Vac WV 50, które znakomi-
cie skraca czas pracy, zapewniając równocześnie świetną 
skuteczność i komfort mycia okien!

WV 50 przeznaczony jest do mycia również wszelkiego ro-
dzaju powierzchni szklanych, luster, a także fliz. Czyszczo-
ną powierzchnię wystarczy spryskać środkiem czyszczącym 
w sprayu, pozostawić na chwilkę, a następnie, w razie po-
trzeby, przetrzeć przy pomocy ściereczki z mikrofibry. Na ko-
niec wystarczy odciągnąć wilgoć z mytej powierzchni przy po-
mocy WV 50. Powierzchnia jest czysta - bez plam czy smug! 
Urządzenie pracuje w każdym kierunku (góra-dół, lewo-pra-
wo, skos-łuk), co zwiększa możliwości jeżeli chodzi o kształt 
czyszczonej powierzchni.

Window Vac 50 można kupić jako zestaw ze ściereczką z 
mikrofibry oraz spryskiwaczem lub jako samodzielne urządze-

nie. Jedno opakowanie środka czyszczącego w koncentracie 
wystarcza na przygotowanie 250 ml płynu (jeden zbiornik), 
który doskonale usuwa między innymi tłuszcz, zabrudzenia 
wynikające z warunków atmosferycznych, kurz, a nawet osad 
z dymu papierosowego.

Window Vac 50 wyposażony w litowo-jonową baterię jest 
bardzo lekki i wygodny w użytkowaniu – waży jedynie 700 
gram. W pełni naładowana litowo-jonowa bateria VW 50 po-
zwala na umycie do 30 m2 powierzchni, co odpowiada 10-15 
oknom. Brudną wodę bardzo łatwo usunąć ze zbiornika. 

WV 50: przyjemność mycia okien!

dane techniczne  WV 50
ciśnienie (bar) -
zbiornik wody brudnej (ml) 100
czas pracy akumulatora (min.) ~20
czas ładowana baterii (h) 3
wydajność na 1 ładowanie (m2) ~25 - 30
szerokość robocza dyszy ssącej (mm) 280
ciężar z akumulatorem 0,7
dł. x szer. x wys. - mm 130 x 90 x 355
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 Kärcher wprowadził na rynek urządzenie HC 10, któ-
re umożliwia mycie wysokocisnieniowe nawet tam, gdzie 
nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Dzięki zastosowa-
niu najnowocześniejszej technologii hybrydowej urządze-
nie HC 10 może być zasilane z sieci elektrycznej lub alter-
natywnie energią z akumulatora. 

 
Do czyszczenia z wykorzystaniem HC 10 wodę można 

pobierać nie tylko z sieci wodociągowej ale również z na-
turalnych i sztucznych zbiorników wody: np. beczki, sta-
wu, itd. Dzięki tym cechom, HC 10 jest doskonały dla wła-
ścicieli domków letniskowych bez dostępu do sieci elek-
trycznej lub amatorów dalekich wypraw np. rowerowych. 

HC 10 to urządzenie o kompaktowych rozmiarach – na 
pierwszy rzut oka przypomina skrzynkę narzedziową. Myjka 
jest wyposażona w lancę spryskującą z systemem Variopo-
wer, która pozwala na łatwą zmianę strumienia wysokociśnie-
niowego na niskociśnieniowy, oraz dyszę rotacyjną, która ide-
alnie sprawdza się przy trudniejszych zabrudzeniach.

Wydatek wody na poziomie 400 l/h i ciśnienie pracy 110 bar 
przy zasilaniu z sieci elektrycznej pozwalają na użycie HC 10 
do większości prac czyszczących.  Z kolei podczas pracy w 
trybie bezprzewodowym energia pobierana jest z akumulato-

ra, co z powodzeniem wystarcza do przeprowadzenia podsta-
wowego czyszczenia (np. mebli ogrodowych na kampingu czy 
roweru po górskiej wyprawie). 

Obecnie akumulatory litowo-jonowe  ze względu na swą 
niezawodność oraz charakterystykę pracy są powszechnie 
stosowane przez producentów urządzeń, Kärcher jako pierw-
szy wykorzystał tą zaawansowaną technologię dla zasilania 
myjki wysokociśnieniowej. Dzięki nowej technologii, system 
elektroniczny zapewnia, że ogniwa akumulatorów rozładowu-
ją się równomiernie. W rezultacie nawet w momencie częścio-
wego rozładowania baterii, urządzenie pracuje cały czas z za-
chowaniem tych samych parametrów pracy aż do całkowite-
go rozładowania. 

dane techniczne  WV 50
ciśnienie (bar) -
zbiornik wody brudnej (ml) 100
czas pracy akumulatora (min.) ~20
czas ładowana baterii (h) 3
wydajność na 1 ładowanie (m2) ~25 - 30
szerokość robocza dyszy ssącej (mm) 280
ciężar z akumulatorem 0,7
dł. x szer. x wys. - mm 130 x 90 x 355
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dane techniczne K HC 10
ciśnienie maks. - zasil. sieciowe 
zasil. bateryjne (bar/MPa)

20-110 / 2-11
20-40 / 2-4

maks. wyd. tłocz. - zasil. sieciowe
zasil. bateryjne (l/h)

400
250

maks. temp.wody dopr. (°C) 40

dł. węża wysokociśn. (m) 4

moc silnika (kW) 1,6

ciężar bez wyposażenia (kg) 7,5

wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 498 x 270 x 219

HC 10: i czyścisz wszędzie!

Rynek produktów



Wszystkie dostępne modele wysokociśnieniowych urzą-
dzeń czyszczących bez podgrzewania wody, o symbolu 
Xpert HD, charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami, 
pionową i zwartą konstrukcją, bardzo dobrymi parametrami 
technicznymi (wysoki wydatek wody: 480 l/h, ciśnienie: od 
130 do 165 bar w zależności od modelu) oraz bogatym wy-
posażeniem dodatkowym. Standardowo wyposażone w dy-
szę trójstopniową generującą trzy rodzaje strumienia wody 
(wysokociśnieniowy punktowy do usuwania silnych zabru-
dzeń, wysokociśnieniowy płaski do skutecznego spłukiwa-
nia oraz niskociśnieniowy (40˚) do podawania chemii). 

Xpert HD skuteczne są przy usuwaniu dużej ilości silnych 
zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni, które spotykane 
są np. w samochodowych warsztatach naprawczych.

Ekspert Kärcher
– Xpert HD
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Dane techniczne Xpert-HD 7125 
7125 X

7140 
7140 X

7170 
7170 X

ciśnienie maks. (bar/MPa) 160 / 16 180 / 18 210 / 21

ciśnienie rob. (bar/MPa) 130 / 13 140 / 14 165 / 16,5

maks. wyd. tłocz. (l/h) 480

maks. temp. wody dopr. (°C) 60

zasilanie (~/V/Hz) 1/230/50

moc silnika (kW) 2,3 2,7 3,2

ciężar bez wyposażenia (kg) 22 22 23

wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 375x360x935

Rynek produktów



Urządzenie BC 14/12 jest przeznaczone do czyszczenia 
beczek bez konieczności ich przechylania lub podnosze-
nia. BC 14/12 do stosowania razem z wysokocieniowym 
urządzeniem czyszczącym jest idealne do czyszczenia 
beczek drewnianych o pojemności od 225 do 600 l. Głów-
ne zastosowania BC 14/12 to przemysł alkoholowy, win-
nice, przedsiębiorstwa produkujące soki owocowe, oliwę 
i olej.

BC 14/12 składa się z cienkiego przewodu z głowicą czysz-
czącą oraz mechanizmem odsysającym. Urządzenie jest 
przeznaczone do czyszczenia beczek o otworze o średnicy 
co najmniej 40 mm. Przesuwany korek gumowy uszczelnia 
beczkę. BC 14/12 może być podłączone do wszystkich wy-
sokociśnieniowych urządzeń czyszczących z regulacją ciśnie-

nia bezpośrednio na pistolecie spryskującym (servo control, 
ciśnienie max. 120 bar, wydajność tłoczenia 600 do 1400 l/h). 
Głowica czyszcząca obraca się z prędkością 62 obrotów /min. 
Brudna woda oraz stałe cząsteczki brudu nie większe niż 5 
mm są następnie odessane. Elastyczna rura ssąca doskona-
le sprawdza się w przypadkach gdzie prześwit jest bardzo wą-
ski. Beczka jest całkowicie opróżniona bez konieczności jej 
przechylania.

W standardowym wyposażeniu BC 14/12 znajduje się gło-
wica czyszcząca, 10-metrowy kabel elektryczny, rury ssące o 
różnej długości (300, 350 oraz 550 mm, elastyczna), zestaw 
dysz, zasilacz oraz wąż wysokociśnieniowy. Wszystkie ele-
menty nośne wody są wykonane ze stali szlachetnej.

BC 14/12: 
czyszczenie beczek i zbiorników
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Szorowarka Kärcher BRS 40/1000 C jest przeznaczona do 
czyszczenia, polerowania a także krystalizacji powierzchni 
od 200 aż do 1000 m². BRS 40/1000 C łączy w sobie cechy 
urządzenia jednotarczowego oraz urządzenia ze szczotkami 
walcowymi.

 
Ta niezwykle mocna (2100 W) oraz znacznie cichsza (69 

dB(A)) w stosunku do swoich poprzedników szorowarka posia-
da kilka nowych udogodnień. BRS 40/1000  pracuje w prawo i 
lewo zarówno podczas ruchu do przodu jak i do tyłu, co umoż-
liwia m.in. ruchomy w zakresie 90º uchwyt prowadzący z bloka-
dą spoczynkową. 

Napęd szczotki oraz wydatek wody można kontrolować bezpo-
średnio na ergonomicznie ukształtowanym uchwycie prowadzą-
cym. Urządzenie jest wyposażone w dwie przeciwbieżne szczot-
ki walcowe (łatwe do wymiany), których docisk jest sześć razy 
większy niż w przypadku urządzeń jednotarczowych. To sprawia, 
że urządzenie z powodzeniem usuwa nawet najbardziej uciążli-
wy brud, także z nierównych powierzchni podłóg. Niska wysokość 
głowicy BRS 40/1000 (135 mm) sprawia, że urządzenie czyści 
również powierzchnie pod meblami lub kaloryferami. Płaski zbior-

nik na czystą wodę (10l) można napełniać bezpośrednio w umy-
walce lub zlewie. A nakrętkę/zamknięcie stosować jako miarkę: 
jedna pełna nakrętka środka czyszczącego pozwala na wytwo-
rzenie 1% roztworu. Urządzenie można doposażyć w różnej twar-
dości szczotki, pady walcowe, wałek z mikrofibry, spryskiwacz w 
zależności od konkretnych potrzeb.

BRS 40/1000 wyposażone jest w dwa koła transportowe (uła-
twiają np. przemieszczanie urządzenia po schodach), które prze-
chowywane są na uchwycie prowadzącym, kiedy nie są wyko-
rzystywane. A składany uchwyt prowadzący pozwala wygodnie 
przechowywać i transportować urządzenie. 

dane techniczne  WV 50
zasilanie (V/Hz) 220-240 / 50 
szerokość robocza (mm) 400
max. wydajność (m²/h) 450
moc znamionowa (W) 2100
prędkość szczotek (obr/min) 1100
nacisk szczotek (g/cm2) 170
ciężar (kg) ?
dł. x szer. x wys. - mm 520 x 470x 1200

Kärcher BRS 40/1000 C

16 Dziś i jutro

Rynek produktów



HD 13/35 i HD 9/50 Cage
Oferta firmy Kärcher, została rozszerzona o dwa, wy-

jątkowo wytrzymałe modele wysokociśnieniowych urzą-
dzeń czyszczących bez podgrzewania wody: HD 13/35 Ca-
ge oraz HD 9/50 Cage.

Urządzenia pracują z wykorzystaniem bardzo wysokiego 
ciśnienia – odpowiednio 350 i 500 bar. Te dwa modele klasy 
specjalnej są przeznaczone do zadań, którym inne urządze-
nia wysokociśnieniowe mogą nie podołać – doskonale usuwa-
ją uporczywy brud z maszyn budowlanych, fasad, rusztowań, 
rdzę czy starą farbę i tynk. Te bardzo odporne i mocne urzą-
dzenia są przeznaczone głównie dla budownictwa, rolnictwa, 
leśnictwa, przemysłu stoczniowego, a także zakładów komu-
nalnych.

HD 13/35 pracuje przy wykorzystaniu ciśnienia na pozio-
mie 350 bar. Wydajność tłoczenia wynosi 1300 l/h. Parametry 
te zapewniają bardzo dużą wydajność powierzchniową. Dzię-
ki wysokiemu ciśnieniu, z reguły nie ma potrzeby dodaktowe-
go użycia środka chemicznego. Ciśnienie HD 9/50 to 500 bar, 
wydatek wody to 900 l/h – główne zastosowania urządzenia 

to czyszczenie instalacji i urządzeń, czyszczenie rur, a także 
prace porządkowe, np. po pożarach.

Obydwa urządzenia posiadają rurowe, pokryte proszko-
wo ramy stalowe o bardzo mocnej konstrukcji stanowiące do-
skonałe zabezpieczenie podczas prac w ciężkich warunkach. 
Profil ramy urządzeń (hak) umożliwia bezproblemowe podno-
szenie urządzeń dźwigiem. Pneumatyczne koła  zapewnia-
ją dobrą zwrotność na nierównym terenie. Gumowe podpory 
umieszczone z przodu amortyzują wibracje oraz sprawiają, że 
urządzenia są bardziej stabilne.

Pompa korbowodowa o bardzo długiej żywotności jest 
szczególnie polecana do pracy w bardzo trudnych warunkach. 
Pompę wyposażono w innowacyjne rozwiązanie Kärcher - wy-
sokiej jakości zawór redukujący ciśnienie. Pompa może tło-
czyć wodę zimną lub o temperaturze do 60ºC. Zintegrowany 
filtr wstępny chroni pompę przed uszkodzeniami, jakie mogły-
by spowodować obecne w wodzie zanieczyszczenia.
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Urządzenia można opcjonalnie doposażyć w system za-
bezpieczający przed pracą na sucho – w przypadku niewy-
starczającej ilości wody urządzenie automatycznie wyłącza 
się. Obydwa modele są dostępne zarówno w wersji zasilanej 
elektrycznie jak i spalinowo i posiadają odpowiednie zabez-

pieczenia. Silnik elektryczny wyłącza się automatycznie w mo-
mencie gdy pistolet spryskujący ma przerwę w pracy dłuższą 
niż 20 sekund. Urządzenie z silnikiem spalinowym przecho-
dzi na bieg jałowy z chwilą zwolnienia spustu pistoletu, co po-
zwala na redukcję zużycia paliwa oraz zużycia samego urzą-
dzenia.

Akcesoria i narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywa-
ne w schowku umieszczonym w przedniej części urządzenia.  
 
HD 13/35 oraz HD 9/50 posiadają bogate wyposażenie  do-
datkowe – m.in. lance spryskujące, dysze rotacyjne.
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dane techniczne HD 13/35-4 Cage HD 13/35  
Pe Cage HD 9/50-4 Cage HD 9/50  

Pe Cage

ciśnienie rob. (bar/MPa) 350 / 35 350 / 35 500 / 50 500 / 50

maks. wyd. tłocz. (l/h) 1260 1260 900 900

maks. temp.wody dopr. (°C) 60 60 60 60

zasilanie (~/V/Hz) 3/400/50 - 3 / 400 / 50 -

moc silnika (kW) 15 16,4 (Honda) 15 16,4 (Honda)

ciężar bez wyposażenia (kg) 192 128 192 128

wymiary dł. x szer. x wys. (mm) 930 x 800 x 920 930 x 800 x 920 930 x 800 x 920 930 x 800 x 920

Rynek produktów



Kärcher wprowadził na rynek nową zamiatarkę miejską 
przeznaczoną zarówno do prac w zimie (odśnieżanie) jaki 
w lecie (zamiatanie, a także koszenie trawy).

MC 50 to urządzenie o konstrukcji bazującej na pojeździe 
transportowym, z możliwością wyposażenia w liczne elemen-
ty dodatkowe. Dzięki takim elementom jak trzecia szczotka, ze-
staw do koszenia trawy czy pług śnieżny, zamiatarka może być 
wykorzystywana do wielu zadań przez cały rok. Wymiana po-
szczególnych elementów jest niezwykle szybka, można ją wy-
konać bez użycia specjalistycznych narzędzi.

MC 50 jest dostępna w dwóch wersjach. Wersja podstawo-
wa (Classic) to typowa zamiatarka, w której dodatkowo można 
zamontować trzecią szczotkę. Wyposażona jest w silnik diese-
la 14,6 kW, posiada przedni napęd jezdny, doskonale sprawdza 
się na powierzchniach o nachyleniu do 18%.

Z kolei model MC 50 Advanced to urządzenie wielozadanio-
we: część zamiatająca może być bardzo sprawnie wymienio-
na na pług śnieżny lub zestaw do koszenia trawy, dzięki czemu 
urządzenie staje się funkcjonalne przez cały rok. Model Advan-

ced posiada  napęd na cztery koła i jest  wyposażony w silnik 
diesela 19,2 kW, dzięki czemu bez problemu pokonuje pochyło-
ści do 25%. Prędkość przejazdowa obydwu modeli 20 km/h po-
zwala na bardzo sprawne przemieszczanie się w terenie. MC 
50 jest wyposażone w przyjazny dla środowiska silnik STAGE 
IIIA. Szerokość zamiatania MC 50 wynosząca od 140 do 200 
cm (po doposażeniu w trzecią szczotkę) zapewnia bardzo wy-
soką wydajność pracy już przy jednokrotnym przejeździe.

Bardzo dużą zaletą zamiatarki są jej niewielkie gabary-
ty (szerokość urządzenia to 1,09 m) oraz przegubowa budo-
wa. Promień skrętu wynoszący jedynie 70 cm, pozwala na bar-
dzo swobodne poruszanie się po zagospodarowanym terenie. 
MC 50 doskonale sprawdza się w wąskich uliczkach, na chod-
nikach czy w ruchliwych strefach ruchu pieszego. Urządzenie 
jest wyposażone w wygodną, przeszkloną kabinę dla operatora 
z ogrzewaniem i oświetleniem w standardzie. Opcjonalnie urzą-
dzenie może być wyposażone w klimatyzację. Dodatkowe wy-
posażenie może być zakupowane sukcesywnie w miarę roz-
szerzania działałności firmy, wymagającej zwiększenia funkcji-
nalności MC 50.
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MC 50 zamiatarka miejska

Rynek produktów



W fazie projektowania urządzenia, dzięki komputerowej sy-
mulacji dopracowany został przepływ powietrza we wszystkich 
fazach – od wlotu, po powietrze wylotowe. Wlot powietrza zo-
stał zlokalizowany w osi pomiędzy kołami. Jest on zabezpie-
czony przed uszkodzeniem np. w sytuacjach, kiedy zamiatarka 
pokonuje krawężniki lub przejeżdża nad pokrywami studzienek 
kanalizacyjnych.

W MC 50 znacznie udoskonalono system zamiatania – 
szczotki umocowane zostały w „systemie pływającym”, a auto-
matyczna regulacja docisku przy pomocy systemu odciążające-
go pozwala na mniejsze zużycie szczotek oraz innych elemen-
tów eksploatacyjnych.  Do osiągnięcia maksymalnych parame-
trów pracy wystarczy ¾ mocy silnika, co znacznie zmniejsza 
zużycie paliwa, a co za tym idzie także ilość spalin. Urządzenie 
jest więc nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również pozwa-
la na optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Prosty kanał ssawny zmniejsza ryzyko zapchania: duże 
śmieci są zbierane za pomocą automatycznie działającej klapy 
dużych śmieci. 500-litrowy zbiornik na śmieci oraz 170-litrowy 
zbiornik na wodę z możliwością jej recyrkulacji, pozwalają  na 
długie okresy nieprzerwanej pracy.  Szczotki boczne, a w szcze-
golności powierzchnia przez nie zamiatana, część wlotowa oraz 
rura ssąca spryskiwane są delikatną mgiełką wodną, która wią-
że kurz i pył. Ma to znaczący wpływ na zmniejszenie uciążliwo-
ści dla osób przebywających w pobliżu pracy MC 50. 
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Model MC 50 Classic MC 50 Adv.

Napęd 2 koła 4 koła

Wydajność zamiatania 
z 2 / 3 szczotkami bocznymi 12500/18000 m²/h

Szerokość robocza 
z 2 / 3 szczotkami bocznymi 1400/2000 mm

Moc silnika 14.6 kW 19.2 kW

Max. nachylenie 18% 25%

Zbiornik wody czystej 170 l

Waga netto 1050 kg 1100 kg 

Wymiary dłxszerxwys 3300x1090x1970 mm

Rynek produktów
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Marka Kärcher

Stuttgart 1984 rok: na Neckar-Stadion wrze. Już za 
kilka minut gwiazdy futbolu VfB Stuttgat wrócą na mura-
wę, by rozpocząć drugą połowę meczu z Bayern Munich. 
Napięcie rośnie. Ale tuż przed gwizdkiem rozpoczynają-
cym mecz, komentator Gunther Willmann skieruje uwagę 
60-tysięcznej widowni  na zupełnie inny spektakl. W dole, 
na bieżni tartanowej przed główną trybuną i w narożniku 
Cannstatt specjaliści firmy Kärcher demonstrują pierw-
szą na świecie przenośną myjkę ciśnieniową HD 555 do 
użytku domowego.

To wydarzenie sprzed 25 lat zapoczątkowało niespotyka-
ną historię  sukcesu firmy Kärcher. Pojawienie się HD 555 
wykreowało całkowicie nowy segment rynku. Kurt Jurkschat, 
który wtedy na stadionie demonstrował wraz z kolegami no-
watorskie urządzenie, wspomina: „Ludzie byli ogromnie zafa-
scynowani naszym wynalazkiem. W tamtym czasie nie było 
na rynku myjek wysokociśnieniowych dla konsumentów. W 
poniedziałek, po rozgrywkach piłkarskich telefony urywały się 
od osób pragnących zamówić to nowe urządzenie, aż w końcu 
przeciążona linia telefoniczna padła.”

W pierwszym roku po wprowadzeniu produktu na rynek 
sprzedano 5 268 urządzeń! Obecnie, w okresie szczytowym 
produkuje się dziennie do 13 500 domowych urządzeń wyso-
kociśnieniowych w samej tylko fabryce w Buhlertann. I trafiają 
one niemal do wszystkich krajów na świecie!

Zaskakująca jest rozbieżność zmian między ceną myjki 
wysokociśnieniowej Kärcher a ciśnieniem roboczym takiego 
urządzenia, analizowana na przestrzeni 25 lat, które dzielą 
rok 2009 od historycznej daty 1984. Średnia cena domowe-
go urządzenia wysokociśnieniowego spadła o 40%, podczas 
gdy ciśnienie strumienia wody (najistotniejszy parametr pracy 
myjki), wzrosło o 250%.  W 1984 roku HD 555 o ciśnieniu 
roboczym 66 bar kosztowało 900 marek. Obecnie dostępny 
jubileuszowy model myjki wysokociśnieniowej,  K 5.55 Jubilee 
o ciśnieniu 140 bar kosztuje niecałe 280 euro! W Polsce, w 
zależności od wyposażenie od 1000 do 1200 pln. I w Polsce, 
wyłącznie dla tego jubileuszowego urządzenia K 5.55 Jubilee 
pozyskaliśmy, tylko przez 11 miesięcy sprzedaży 2009, ponad 
20 000 klientów!

1984:
rok przełomu!



Mianem Kärcher coraz częściej klienci obdarzają dowol-
ne urządzenie wysokociśnieniowe utożsamiając produkty 
czyszczące strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 
z marką Kärcher. To powód do zadowolenia i uznanie dla 
lidera rynku urządzeń czyszczących – niemieckiej firmy Al-
fred Kärcher GmbH, niosące jednak pewne zagrożenia (np. 
przeniesienia przez użytkowników na markę Kärcher nie-
korzystnych doświadczeń z użytkowania urządzeń innych 
producentów). Dlatego dbałość o markę jest bardzo istotna 
w działaniu Kärcher, firmy istniejącej już od 1935 roku!

Kärcher – makes a difference, motto roku 2010 związane 
z przypadającym właśnie 75-leciem istnienia Alfred Kärcher 
GmbH, doskonale opisuje walory marki globalnej (obecnej w 
190 krajach świata), innowacyjnej (342 patenty, 41 nowych za-
stosowań, dane 2007), niezmiennie młodej (80% liczby sprze-
danych urządzeń to produkty w wieku 0-4 lata). 

Znaczące daty w historii firmy i marki to przede wszystkim 
1950 – rok opatentowania przez Alfred Kärcher GmbH pierw-
szego w Europie wysokociśnieniowego urządzenia czyszczą-
cego z podgrzewaniem wody oraz 1984 – rok wyprodukowania 
pierwszego na świecie wysokociśnieniowego urządzenia do 
zastosowań domowych. 

Także obecnie Kärcher wspiera rozwój technik i technologii 
czyszczenia,  które wpływać mają na poziom mechanizacji i 
automatyzacji prac, nie tylko we własnych laboratoriach pro-
dukcyjnych, ale również poprzez działalność Fundacji Alfreda 
Kärchera. Działanie na rzecz rozwoju systemów utrzymania hi-
gieny i czystości oraz dbałości o naturalne środowisko człowie-
ka przez współpracę z młodymi naukowcami jest kontynuacją 
drogi zapoczątkowanej przez założyciela firmy - Alfreda Kärche-
ra, którego kwalifikacje inżynierskie zdobyte na Uniwersytecie 

w Sztutgardzie w wieku 23 lat w połączeniu z żyłką wynalazczą 
stały się kluczem do sukcesów założonej przez niego firmy. Za-
nim, zainspirowany zleceniem naprawy urządzeń czyszczących 
parą wodną otrzymanym od amerykańskiej armii po zakończe-
niu wojny, Kärcher opracuje skuteczną do dziś technologię 
czyszczenia i opatentuje pierwsze w Europie urządzenie wyso-
kociśnieniowe, firma od 1935 produkuje elektryczne grzejniki i 
przemysłowe ogrzewacze na gorące powietrze.

W drugiej połowie XX w. oferta Kärcher obejmie już 
niemal wszystkie możliwe typy urządzeń do zachowania 
czystości (m.in. odkurzacze, szorowarki, zamiatarki, myj-
nie samochodowe) dla przemysłu i gospodarstw domo-
wych. Dziś marką Kärcher znakowane są nawet produkty 
do nawadniania ogrodów oraz urządzenia do uzdatniania 
i dystrybucji wody.

Przez lata zmianom podlegał jednak nie tylko zakres i design 
produktów, co wiązać należy z rozwojem techniki i form przemy-
słowych, ale także znak towarowy Kärcher, a nawet kolorystyka 
urządzeń! Dziś doskonale rozpoznawane dzięki żółtej barwie 
urządzenia Kärcher do roku 1974 były… niebieskie!

Firma Kärcher funkcjonuje zgodnie z założeniami Corpora-
te Social Responsibilty, „zgodnie z którą przedsiębiorstwa na 
etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy 
społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi gru-
pami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko 
spełniania wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego 
zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowi-
ska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowolne zaangażowa-
nie” (Green Paper 2001). 

Kärcher: 
marka, która czyni różnicę!LAT

Marka Kärcher
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W komunikacji firmy na świecie realizowane są zasady 
Corporate Identity Kärcher, działaniom pro-środowiskowym 
sprzyja Polityka środowiskowa Kärcher, a kontaktom np. z pol-
skimi odbiorcami Umowa o współpracy, której preambuła mówi: 
„Poprzez otwarty dialog oraz partnerskie relacje współpracy w 
ramach sieci dystrybucji urządzeń Kärcher w Polsce, dążymy 
do zapewnienia maksimum zadowolenia naszego klienta. Ofe-
rujemy najwyższej jakości produkty i technologie Kärcher oraz 
kompletną i profesjonalna obsługę w miejscu sprzedaży, zapew-
niamy serwis gwarancyjny i posprzedażny w pełnej dbałości o 
środowisko w całym cyklu życia produktów marki Kärcher”. 

Do tradycji należy już działanie firmy na rzecz światowego 
dziedzictwa kultury. 70 akcji czyszczenia, które objęły m.in. ta-
kie obiekty jak Statua Chrystusa w Rio de Janeiro czy Statua 
Wolności w Nowym Jorku uwidoczniły różnicę! W 1998 Kolum-
nada Berniniego na Placu Św. Piotra została wyczyszczona 
technologią opracowaną na potrzeby obiektów zabytkowych… 
Opracowaną specjalnie dla Wieży Ratuszowej z krakowskiego 
Rynku Głównego i w Krakowie wykorzystaną po raz pierwszy w 
1998. Ta sama metoda została również zastosowana w 2000 w 
usuwaniu zabrudzeń z Wieży Zegarowej Klasztoru na Jasnej 
Górze.

Początek XXI wieku to akcja czyszczenia przez Alfred 
Kärcher GmbH Kolosów Memnona w Luksorze! Rok 2005 to 
czyszczenie monumentalnych rzeźb - głów amerykańskich 
prezydentów w górach Dakoty - Mount Rushmore. Urządzenia 
Kärcher były używane do usuwania zanieczyszczeń olejowych 
z brytyjskiego wybrzeża po katastrofie Amoco Cadiz. Kiedy 
upadł Mur Berliński, wyczyszczono nimi Bramę Brandenbur-
ską. Firma pomagała również ofiarom powodzi we wschodnich 

Niemczech, oczyszczając z błota i brudu obszar o pow. 500 000 
m2. W czasie Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000, urządzenia 
Kärcher zapewniały czystość obiektów sportowych, podobnie 
jak 4 lata wcześniej – w Atlancie. 

Może to właśnie dzięki tak szerokiej i odpowiedzialnej stra-
tegii firmy, francuski La Figaro już w 2000 uznał markę Kärcher 
za jedną z 10 marek tysiąclecia, co potwierdziło europejskie 
badanie znajomości spontanicznej  (74%) i wspomaganej marki 
(92%) w 2005.

W Polsce 16 lat działalności Kärcher Sp. z o.o. doprowadziło 
do znajomości marki (2009) na poziomie 38% (spontaniczna) i 
64% (wspomagana). Jeszcze lepiej marka Kärcher jest rozpo-
znawana w Polsce wśród profesjonalistów - spontanicznie wy-
mienia ją 71%, a po  okazanie logotypu: 91% respondentów.
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Z propozycją postawienia myjni Kärcher w trakcie rund Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2009 organizatorzy 
zwrócili się do Kärcher Sp. z o.o. bezpośrednio, być może ma-
jąc na względzie posiadane już przez firmę Kärcher doświadcze-
nie… Co prawda nie Kärcher w Polsce, ale Alfred Kärcher GmbH 
będąc sponsorem WRC w latach 2007-2008, takie stanowiska 
do mycia organizował podczas wielu rajdów na świecie. Zapew-
ne nie bez znaczenia był także fakt, iż marka Kärcher jest bar-
dzo dobrze postrzegana nie tylko w Polsce, a jeśli chodzi o urzą-
dzenia pracujące strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, to 
właśnie Kärcher jest  liderem w tej branży od lat 50-tych XX wie-
ku (patent europejski - 1950)! To dawało gwarancję wszystkim, 
iż urządzenia, którymi myte będą w ekspresowym tempie samo-
chody w pełni zdadzą egzamin. O samej potrzebie mycia nikogo 
nie trzeba przekonywać – to widać gołym okiem po każdym eta-
pie rajdu, bez względu na pogodę…

Czy zawodnicy chętnie zjawiali się w naszej myjni rajdowej? 
a któż by z takiego darmowego ekspresowego mycia nie skorzy-
stał!? Ale poważnie - przejazd przez myjnię to „etap” w drodze do 

punktu serwisowego. Tempo mycia jest uzależnione od limito-
wanego kierowcom czasu od przekroczenia mety do wjazdu do 
punktu serwisowego. A tu po drodze myjnia… Zdarzało się i tak, 
że obsługujący z lancami wysokociśnieniowymi w ręku biegli nie-
omal za samochodem, bo ten już pędził do serwisu! Tu się liczy 
każda sekunda. Przy takiej intensywności pracy myjni istotne są 
bardzo parametry techniczne stosowanych urządzeń, dbałość o 
środowisko (trzeba pamiętać, że miejsce na myjnię, to nie teren 
z niezbędną infrastrukturą) i ogromna sprawność pracowników 
obsługujących!

Zadanie nie jest łatwe, bo specjalistyczne narzędzia do mycia 
pojazdów (z zamkniętym obiegiem wody) muszą być zainstalo-
wane w warunkach polowych. Za każdym razem jest to lokaliza-
cja inna od poprzedniej. Do tego nowego miejsca trzeba się do-
stosować – czasem przystrzyc trawę, kiedy indziej wyrównać i 
posprzątać teren, ale każdorazowo dostosować właściwe danej 
lokalizacji  wyposażenie do urządzeń wysokociśnieniowych. By-
wało, że wyznaczone miejsce nie było strzeżone, więc ze wzglę-
dów bezpieczeństwa konieczne było zdemontowanie na noc ca-
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łego wyposażenia myjni. Zatem, aby to wszystko zadziałało przy-
gotowaliśmy:

spalinowe wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące HDS • 
1000 z podgrzewaniem wody (ciśnienie 40-200 bar, wydaj-
ność tłoczenia wody 450-900 l/h) i HD 801 z możliwością pra-
cy z wodą o temp. 80ºC (ciśnienie 140 bar, wydajność tłocze-
nia wody 600 l/h)
system filtracji, który zapewnił pracę w zamkniętym obiegu • 
wody z wykorzystaniem urządzenia WRP 1000 oraz pom-
py ogrodowej
matę podłogową (gdzie zatrzymywały się samochody) stano-• 
wiącą pewien rodzaj „wanny” zbierającej wodę z mycia, która 
to woda z kolei była pompowana do filtra WRP i tam oczysz-
czona, by podana do urządzenia wysokociśnieniowego mo-
gła być ponownie wykorzystywana w myciu
najbardziej widoczny element – to „dach nad głową”: na tyle • 
duży, że myjnia była nie do przeoczenia (ułatwia to orientację 
kierowców), wystarczający, by do niego spokojnie wjechać i 
wyjechać, a przede wszystkim uniezależniający od  warun-

ków pogodowych – mycie można prowadzić spokojnie także 
podczas deszczu… choć wody w obrębie namiotu (także w 
powietrzu) nie brakuje podczas mycia.

Przećwiczyliśmy zarówno technologię, jak i sposób pracy, 
dzięki temu „standaryzujemy” naszą usługę. Rajdowe auta były 
myte w rekordowo krótkim czasie pomiędzy punktem kontrolnym 
a wjazdem do parku serwisowego. Nasze usługi zostały bardzo 
dobrze ocenione przez organizatora PZMOT. To także promo-
cja naszych urządzeń. Ufamy, że wiele osób, które stykają się z 
rajdowymi myjniami, zdecyduje się kupić urządzenia Kärcher do 
swego domu, garażu czy firmy.

Zatem w bieżącym roku mieliśmy Rajdowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski, a w kolejnych… to się dopiero okaże. Po-
średnio z rajdami WRC związani jesteśmy także jako sponsor 
relacji telewizyjnych w TV 4 tegorocznej i ubiegłorocznej edycji 
WRC.

Jolanta Zachara
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Sezon wyścigów kartingowych 2009 w Polsce zakończył 
się we wrześniu. Hubert Cebulski, nasz podopieczny od lat,  w 
tym sezonie jeździł na podwoziu RK firmowanym przez jedy-
nego polskiego kierowcę Formuły 1 Roberta Kubicę i… zdobył 
kolejny 9 już tytuł Mistrza Polski! Ten właśnie tytuł otworzył mu 
drogę na Światowy Finał kategorii ROK rozgrywany jeszcze w 
październiku 2009 we włoskim Lonato. Podobnie było w 2008 
- Mistrz Polski - Hubert wystartował w Mistrzostwach Świata i 
zajął (wtedy) 7 miejsce. Tegoroczny start był jednak zdecydo-
wanie pomyślniejszy! 

Najpierw 17-18.10.2009 odbył się Puchar Bridgestona, 
gdzie Robert zajął drugie miejsce. A od 22 do 25.10.2009 roz-
grywane były mistrzostwa z udziałem 102 zawodników z całe-
go świata. Po czterech dniach ciężkich eliminacji, nasz wielo-
krotny mistrz Polski, popisując się szybkością, ale i rozwagą 
na torze, dotarł do wielkiego finału! W finale, walcząc z zawod-
nikami zespołów fabrycznych, Hubert Cebulski zajął sensacyj-
ne drugie miejsce, zostając Vice-Mistrzem Świata 2009.

Hubert Cebulski: To dla mnie w tym momencie życiowy wy-
nik, sam w to nie mogę uwierzyć, że udało nam się z tatą 
pokonać tylu kierowców wspieranych przez fabryczne zespo-
ły. Dziękuję bardzo moim sponsorom (Kärcher, AAT RenKar, 
Profil s.a. PolskiTraker, Shell, Briggs&Stratton), wszystkim ki-
bicom, którzy trzymali kciuki, bo jak widać pomogło. Mam na-
dzieję, że ten sukces otworzy mi drogę rozwoju kariery kierow-
cy wyścigowego i ośmieli sponsorów, bez których żaden na-
stępny krok nie może zostać wykonany.

Hubert Cebulski
Vice Mistrz Świata`09
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Hubert Cebulski – 18-latek z Niepołomic chodzi do liceum 
ogólnokształcącego do klasy III z rozszerzoną matematyką i 
informatyką. Poza gokardami szczególnie lubi pływanie i jaz-
dę na nartach.  I o tak młodym rajdowcu możemy już mówić, 
iż na jego koncie jest naprawdę wiele sukcesów: 9 tytułów Mi-
strza Polski (w różnych kategoriach wiekowych) i tytuł Vice-
Mistrza Świata 2009! Pytanie – kiedy on to zrobił? Polecamy 
wywiad z Hubertem, publikowany na łamach Polska – Gazeta 
Krakowska 20.11.2009.

Z Hubertem Cebulskim, kartingowym wicemistrzem świa-
ta, rozmawia Jacek Żukowski

Zrobiło się o Tobie głośno po tym, jak zdobyłeś tytuł wi-
cemistrza świata.
To mój życiowy sukces. Gdy jechałem w tym roku do Włoch, 
nachodziła mnie myśl, że chciałbym wreszcie wygrać.

Masz więc uczucie niedosytu, że byłeś drugi?
Zawsze chciałoby się być jak najwyżej, ale jestem w pełni za-
dowolony, że stanąłem na podium. To naprawdę wysokie miej-
sce w gronie 102 zawodników z 33 krajów.

Jak się dochodzi do takiego sukcesu?
Mogę powiedzieć, że od dziecka, bo tak było w moim przypad-
ku. Miałem 6 lat, jak z tatą zacząłem chodzić na gokardy do 
nieistniejącej już hali przy ul. Wawrzyńca. On kiedyś jeździł i 
chciał, żebym i ja spróbował.

Byłeś od urodzenia „skażony” motoryzacją?
Chyba tak, zawsze siedziałem na kolanach taty w samocho-
dzie i kierowałem. Potem zająłem miejsce za kierownicą go-
karta. Początkowo mi pomagano, bo nie mogłem dostać do 
pedałów.

A umiałeś już wtedy jeździć na rowerze?
Nie pamiętam, ale chyba tylko na czterokołowym...

Dlaczego zająłeś się tym mało popularnym u nas spor-
tem?
Po prostu spodobała mi się jazda. Niedługo potem tata kupił 
mi prawdziwy sprzęt i zaczęły się treningi. Pierwszym miej-
scem moich prób był parking przy stacji benzynowej w Po-
biedniku.

Kiedy pierwszy raz wygrałeś poważne zawody?
W 2001 roku zdobyłem pierwsze mistrzostwo Polski w ka-
detach. Potem miałem już dwa gokardy o różnych pojemno-
ściach
i rok później wygrałem w dwóch klasach do 60 i 80 cm sze-
ściennych.

Jak się trenuje ten sport?
W Małopolsce nie ma toru kartingowego, więc zaczęliśmy 
jeździć do Biłgoraja czy Lublina, bo tam były najbliższe nas 
obiekty tego typu. Z czasem doszła Zielona Góra. Staraliśmy 
się jeździć na wiele torów, by poznać różne konfiguracje.

Doszedłeś do najwyższej kategorii kartingowej?
Tak, ROK 125 to najwyższa i najszybsza kategoria. W Pol-
sce nie ma już innych, natomiast za granicą jest jeszcze kla-
sa KZ 2 z biegami.

Rozwijasz spore prędkości...
Na prostych dochodzą do 130- 140 km/h, ale nie o to chodzi. 
Konstruuje się kręte tory, chodzi o to, by jak najszybciej wyjść 
z łuku, rozpędzić się z 50 km/h np. do 120.

Jakie masz dalsze plany?
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Myślę nad zmianą kategorii na Formułę Renault. Zobaczy-
my, na ile będzie to realne. Wszystko zależy od sponsorów. 
Na pewno bardzo chciałbym się przesiąść do bolidu. Wyma-
ga to jednak dysponowania budżetem rzędu 2 mln zł. Zda-
ję sobie sprawę, że mój sport nie jest tak medialny jak choć-
by piłka nożna...

Tytuł wicemistrza świata powinien otworzyć wiele drzwi...
Zobaczymy, myślę, że Orlen to jedyna firma, która mogłaby mi 
pomóc. Są jeszcze zagraniczni sponsorzy, lecz trzeba mieć 
do nich dojście. Na razie opieram się na takich sponsorach, 
jak Kärcher, AAT RenKar i Briggs&Stratoon, Profil SA - i bar-
dzo im dziękuję za pomoc.

Chciałbyś iść tropem Roberta Kubicy?
Marzę o tym. Zresztą znam się z Robertem. Często, gdy jesz-
cze był w Krakowie, spotykaliśmy się w hali kartingowej. Słu-
żył mi radą. Ostatnio jednak kontakt się urwał. Wiadomo, Ro-
bert wyjechał, wszedł w świat Formuły 1. 

Wszystko jeszcze przed Tobą...
Mam taką nadzieję.



Tytuł działu




