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Winnenden (27 747 mieszkańców, powierzchnia: 28,1 km²)
w Okręgu Metropolitarnym Stuttgartu (Badenia-Wirtembergia,
powiat Rems-Murr, Niemcy) położone na wysokości 292 m n.p.m
– siedziba Alfred Kärcher GmbH.
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Wstęp

Od redakcji

KÄRCHERNEWS

Szanowni Czytelnicy,
serdecznie witamy w firmowym magazynie Kärcher w Polsce, od niniejszego numeru pod nowym
tytułem i w nowej szacie graficznej! Witamy w Kärcher News!
Magazyn Kärcher w Polsce wydawany jest już 13 lat. Zaczynaliśmy w 1998 od pisma zatytułowanego Tu i Teraz Kärcher, które po roku zyskało nowy tytuł Dziś i Jutro Kärcher uwzględniający szerszą perspektywę zdarzeń goszczącą na łamach naszego pisma. Obecnie rozpoczynamy kolejny
etap. Standaryzujemy tytuły i layouty firmowych wydawnictw Kärcher w Europie na wzór magazynu
Alfred Kärcher GmbH, co ułatwić ma Państwu rozpoznawanie oryginalnych publikacji Kärcher.
Tym samym 35 wydanie magazynu Kärcher w Polsce nosi już tytuł Kärcher News.
Ten europejski standard nie oznacza jednak, iż jednolita dla całej Europy ma być również treść
lokalnie wydawanych magazynów Kärcher. Jak dotychczas, tak i w Kärcher News prezentować
będziemy tematy ważne specjalnie dla polskiego odbiorcy, m.in.: nowości produktowe Kärcher dostępne w Polsce (str. 19-23), krajowe akcje promocyjne (str. 28-37), prezentacje odpowiadających
polskim potrzebom technologii czyszczenia (str. 23-27), a także informacje o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach dla produktów Kärcher (str. 9-13 niniejszego wydania).
Równocześnie nie zabraknie informacji o istotnych wydarzenia z życia firmy Kärcher na świecie
i w Polsce, jak kolejne „medalowe miejsce” Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w rankingu
Kärcher dla przedstawicielstw firmy na całym świecie! Drugie, równorzędne ze Szwajcarią miejsce
w tym konkursie dla Kärcher w Polsce za wyniki roku 2010 – to już kolejny tytuł dla naszej firmy!
Tę pozycję zawdzięczamy przede wszystko klientom instytucjonalnym i konsumentom z całej Polski, którzy wybrali i zakupili w ubiegłym roku produkty Kärcher, za co tą drogą gorąco dziękujemy. Nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników, gdyby nie zaangażowanie i profesjonalizm także
naszych współpracowników handlowych – firm handlujących w całej Polsce produktami Kärcher.
Formą podziękowania za tę współpracę było tegoroczne spotkanie polskiej sieci sprzedaży produktów Kärcher w Winnenden w Niemczech, w miejscu gdzie powstała i nadal dynamicznie rozwija
się firma Alfred Kärcher GmbH.
Więcej o tym, jak również o specjalnych ofertach Kärcher w Polsce piszemy na kolejnych stronach
Kärcher News.
Zachęcamy do lektury!

Redakcja Kärcher News.
Magazyn Kärcher Sp. z o.o.

3

KÄRCHERNEWS

6 Spotkanie roczne

● Doroczne spotkanie Kärcher

Spis treści

Kärcher Center w Polsce
Sieć salonów Kärcher Center w Polsce rozszerza się! Z końcem 2011
będzie ich już 6: w Bielsku-Białej, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu,

9 Nagrody i wyróżnienia
● iF Product Design Award 2011
● Top Builder 2011
● The Golden Broom Award 2011
● Purus Award 2011
● Produkt Roku 2010

14 Kärcher Center
● Kraków
● Scarlett
● Efekt
● Ker-Her

18 Marka

● Logo - zastrzeżona własność!
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Warszawie i Wrocławiu. Najwyższa jakość obsługi, kompletna oferta produktów Kärcher, uporządkowana ekspozycja i fachowe doradztwo – tego
możecie Państwo spodziewać się w salonach Kärcher Center w Polsce!

Spis treści

Marka
Znaczenie marki opiera się na zaufaniu klienta do produktu i firmy znakowanej tą marką. Marka wzmacnia znajomość produktów, buduje więź
z klientem i unikatową pozycję firmy na rynku. Uznane marki stanowią
nawet 90% wartości organizacji! Zastrzeżony znak graficzny, logo - to

KÄRCHERNEWS

19 Home & Garden

● Parownice domowe
● Stanowiska do prasowania
● Klasa WD 7
● SE 5.100

marka zamknięta w obraz: najszybciej postrzegany symbol identyfikacji
firmy.

23 Professional

● HDS – nowa klasa Compact

24 Industrial

● Ekologia i ekonomia
● Myjnie Kärcher

28 Promocje jesienne

● Bezpyłowe zamiatanie
● Mycie wysokociśnieniowe
● Odkurzanie i szorowanie
● Odkurzanie i czyszczenie ekstrakcyjne
5

Spotkanie roczne

KÄRCHERNEWS

Doroczne spotkanie
Kärcher
Doroczne spotkanie firm współpracujących

W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 przedsta-

z Kärcher Sp. z o.o. miało miejsce w dniach

wicieli firm o najlepszych wynikach finansowych

4-8.10.2011 w Niemczech, w siedzibie głównej

2010, a wśród nich zwycięzcy tradycyjnych

Alfred Kärcher GmbH w Winnenden, a także

już konkursów Kärcher dot. rocznych wyników

w zakładach produkcyjnych w Bϋhlertal oraz

sprzedaży firm współpracujących (za 2010)

centrum logistycznym w Obersontheim.

oraz działań pozaekonomicznych w ramach
konkursu Odpowiedzialny Sprzedawca 2011.
W gronie nagrodzonych za wielkość i dynamikę sprzedaży w 2010 w poszczególnych grupach towarowych znalazły się firmy:
ERPIX Rzeszów
- za najlepszą sprzedaż urządzeń grup High
Pressure oraz Home Cleaning
MJM Warszawa
- za wyniki sprzedaży w grupach: HD, zamiatarki, środki czyszczące
PLUS Leszno
- za sprzedaż urządzeń HDS oraz akcesorii
i części zamiennych Kärcher
AKS Warszawa
- za najlepszą sprzedaż szorowarek i urządzeń
grupy Industrial
Firma WÓJCIK Lublin
- za sprzedaż odkurzaczy profesjonalnych.
Firma ERPIX otrzymała tytuł Partner Roku
2010 – najwyższą nagrodę za osiągnięcia
w sprzedaży całkowitej i dynamikę wzrostu
w 2009/2010 r.
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Natomiast tytuł Odpowiedzialny Sprzedawca
Roku 2011 otrzymała firma:
Profi R. Regucki, S. Jawor z Krakowa,
Profi zostało dostrzeżone za stabilne zatrudnienie, rzetelne świadczenie usług serwisowych oraz wypełnianie wymagań Kärcher
w zakresie rejestracji prowadzonych napraw
w DCMS (blisko 1000 rejestracji od 1.01.2011
do 27.09.2011), płynne, bez zaległości płatniczych wobec Kärcher i instytucji publiczno-prawnych realizowanie zobowiązań, a także
działanie na rzecz organizacji pożytku publicznego. Profi, współpracując z instytucjami kultury i podejmując akcje charytatywne wpisuje się
w realizację strategii Kärcher, której celem jest
działanie zgodnie z wymogami społecznej odpowiedzialności biznesu.
Celem spotkania w Niemczech było także zapoznanie firm współpracujących z nowościami
produktowymi Kärcher na 2012 oraz funkcjonowaniem Alfred Kärcher GmbH. Proces powstawania produktów - od idei i planowania, poprzez produkcję, magazynowanie i organizację
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dostaw do odbiorów na całym świecie uczest-

bingen – średniowiecznego uniwersyteckiego

nicy spotkania mogli prześledzić bezpośrednio

miasteczka Badenii-Wirtembergii. Nie zabrakło

w zakładach produkcyjnych, laboratoriach i cen-

także regionalnego Festiwal Beer i podziwiania

trum logistycznym. Nie zabrakło również zwie-

Muzeum Porsche w Stuttgarcie! Były nawet wy-

dzania Muzeum Kärcher w Winnenden, gdzie

ścigi kartingowe - prawdziwie męski sport (choć

blisko 80-letnia historia firmy przedstawiona

nie zabrakło wśród startujących kobiety!).

za pomocą multimediów, wielkoformatowych
fotogramów i zabytkowych już nieraz urządzeń

Niemal 5 dni trwające spotkanie wszystkim

Kärcher zaciekawia każdego odwiedzającego.

uczestnikom przyniosło oprócz relaksu i zabawy dużo wiedzy o firmie i marce Kärcher, co na

Pozostały czas pobytu w Niemczech uczestni-

pewno skutkować będzie jeszcze lepszymi wy-

kom spotkania wypełniły inne atrakcje związane

nikami sprzedaży w kolejnych latach.

z poznawaniem okolic: zwiedzanie Heidelbergu
wraz z rejsem po rzece Neckar, zwiedzanie Tu-
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SC 4.100 C uhonorowana
iF Product Design Award
2011
SC 4.100 C uhoronowana za design to domowa

sprawiają, że parownica SC 4.100 C jest łatwa

tali, okrągła szczotka, dysza Power, ściągaczka

parownica o szerokich walorach użytkowych.

i wygodna w obsłudze. Stało się to możliwe

do okien, zestaw ściereczek. Zawór bezpie-

Niewątpliwą zaletą SC 4.100 jest nowa tech-

dzięki zmniejszonej liczbie elementów alumi-

czeństwa i zabezpieczenie przed przypadko-

nologia błyskawicznego (3 min.) nagrzewania

niowych i innowacyjnej dyszy podłogowej.

wym uruchomieniem przez dzieci, chronią użyt-

wody przy niewielkim zużyciu energii jak rów-

Schowek na przewód zasilający oraz uchwy-

kowników.

nież dodatkowy (1 l) wyjmowany zbiornik, który

ty na wyposażenie ułatwiają przechowywanie

Ten model parownicy dostępny jest również

można uzupełniać w trakcie pracy bez potrzeby

parownicy. W wyposażeniu standardowo znaj-

w zestawie z żelazkiem parowym, które jest wy-

jej przerywania i studzenia kotła.

dują się: zestaw do czyszczenia podłóg, dysza

godnym uzupełnieniem funkcjonalności urzą-

Ergonomiczny kształt i zredukowana waga

ręczna, wąż parowy z pistoletem, dysza do de-

dzenia czyszczącego.

Nagrody iF Product Design Award są wyrazem uznania dla innowacyjności firm i przyznawane są we wszystkich dziedzinach wzornictwa produktowego. W dziedzinie Home Cleaning, to marka Kärcher została uhonorowana międzynarodową nagrodą iF Product Design Award 2011
za parownicę z nowej linii „Home Line” SC 4.100 C.
To nowe urządzenie przeznaczone do ekologicznego czyszczenia gorącą parą, dzięki bogatemu wyposażeniu czyści różnorodne powierzchnie
wodoodporne: poczynając od podłóg i okien, przez kabiny prysznicowe, sanitariaty, piekarniki i okapy, aż po armaturę kuchenną i łazienkową.
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Top Builder 2011 dla NT 65/2 Tact2

2. grudnia 2010, o czym wspominaliśmy już

go, falistego filtra wydłużając tym samym jego

w Dziś i Jutro 1(34)10, odkurzacz NT 65/2

żywotność. System Tact2 sprawia, że odkurzacz

Tact2 został nagrodzony w konkursie Top

jest w stanie usunąć nawet do 1000 kg pyłu kla-

Builder 2011, którego celem jest wyłonienie

sy A z wykorzystaniem jednego filtra. Podczas

innowacyjnych i najlepszych rozwiązań dla

zbierania wody system Tact2 można wyłączyć.

budownictwa i architektury, a który od 3 lat

Płaski falisty filtr Eco jest przystosowany do

ogłaszany jest przez miesięcznik branżowy

pracy z pyłem klasy M i nie wymaga demontażu

Builder. Nagrodę w imieniu firmy odbierał

podczas zbierania wody. Zachowuje przy tym

w pałacu Lubomirskich w Warszawie Juliusz

kompaktowe rozmiary nie zajmując przestrzeni

Szwedo (Regionalny Specjalista Sprzedaży

wewnątrz zbiornika.

Kärcher).
Do niewątpliwych zalet urządzenia należy też
NT 65/2 Tact to nowy specjalistyczny odku-

zaliczyć olejoodporny, pojemny (65 l) zbiornik

rzacz uniwersalny zaprojektowany z myślą

z tworzywa sztucznego odporny na mecha-

o branży remontowo-budowlanej, przemyśle

niczne uszkodzenia dzięki zabezpieczającemu

ssawka skutecznie zbiera wodę jak i suchy pył

i motoryzacji. Przeznaczony jest do usuwa-

go zderzakowi. W celu łatwego opróżnienia

z łatwością poruszając się w obu kierunkach.

nia dużych ilości drobnego pyłu klasy M oraz

zbiornika z zebranej cieczy wprost do kratki

NT 65/2 Tact2 jest przystosowany do pracy

grubego brudu (np. gruzu) i wody. Urządzenie

ściekowej, NT 65/2 Tact został wyposażony

z wężami ssącymi o średnicach: 35, 40, 60 mm.

zostało wyposażone w system antystatyczny

w olejoodporny wąż spustowy.

z uziemieniem części ssących, węża i kolanka

Wygodny uchwyt prowadzący oraz duże koła

System Tact2 został też zastosowany w mode-

w celu odprowadzania ładunków elektrostatycz-

z tyłu i dwie rolki w przedniej części urządzenia

lach wyposażonych w zbiornik ze stali szlachet-

nych mogących powstawać podczas odkurza-

umożliwiają transport odkurzacza po schodach

nej (modele oznaczone symbolem Me) oraz

nia bardzo drobnego pyłu. NT 65/2 Tact spełnia

i nierównym podłożu oraz znacznie ułatwiają

w wózek z wychylnie zamontowanym zbiorni-

najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

manewrowanie urządzeniem. Na głowicy odku-

kiem (modele oznaczone symbolem Tc). Odku-

rzacza umiejscowiono dużą półkę umożliwiającą

rzacze wyposażone w wózki (NT 65/2 Tact2 Tc

Dzięki dwóm turbinom charakteryzuje się wy-

przechowywanie narzędzi „pod ręką”, schowek

i NT 75/2 Tact2 Me Tc) w standardzie posiadają

soką siłą ssącą. Jej spadkom podczas długo-

na nieduże elementy (np. śruby) oraz uchwyt na

płaskie filtry faliste PES przystosowane do pra-

trwałych prac zapobiega innowacyjny system

butelkę wody. Wszystkie akcesoria (rury ssące,

cy z drobnym pyłem klasy M, wykonane z mate-

automatycznego oczyszczania filtra Tact . Po-

ssawki, wąż oraz przewód zasilający) można

riałów odpornych na butwienie.

przez dwa zawory co 7,5 sekundy oczyszczane

wygodnie przechowywać na obudowie odku-

są naprzemiennie prawa i lewa połowa płaskie-

rzacza w specjalnych uchwytach. Uniwersalna
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The Golden Broom
Award 2011

oszczędność energii 40%
tylko 56 dB(A)

Co zatem kryje za sobą określenie eco!efficiency?
1. Optymalizację czasu pracy i działania produktów zachowujących wysoką skuteczność
przy jednoczesnej redukcji zużycia ograniczonych zasobów naturalnych ziemi, w tym energii
elektrycznej
2. Efektywność potwierdzoną skutecznością i innowacyjnością urządzeń testowanych
na etapie produkcji dla:
– ograniczenia zużycia energii elektrycznej (od 30 – 50%)
– ograniczenia zużycia wody (do 50%)
– zmniejszenia zużycia środków czyszczących (systemy dozujące)
3. Środowisko zadbane, bo nie obarczone odpadami produkcyjnymi, dzięki:
– stosowaniu mniejszej ilości komponentów
– biodegradowalnym do 90% środkom czyszczącym
– produktom i ich opakowaniom poddającym się recyklingowi w 95%
4. Zasoby stosowane z korzyścią dla natury i człowieka w obiektach firmowych w Niemczech:
– odzyskiwaniu energii z systemów solarnych
– wykorzystywaniu energii geotermalnej
– oraz drewnianych odpadów poprodukcyjnych w systemach grzewczych.
W dn. 20.05.2011, w Warszawie w trakcie
trwania Międzynarodowych Targów Czystości ISSA INTERCELAN nagrodą The Golden
Broom Award 2011 uhonorowano technologię przyszłości - eco!efficiency, już dziś
obecną m.in. w profesjonalnym odkurzaczu
Kärcher T 12/1 eco!efficiency! Technologia,
ale i filozofia eco!efficiency jest efektem realizacji wieloletniej strategii firmy Kärcher
świadomej swojej społecznej odpowiedzialności.
Kärcher dąży do zrównoważonego rozwoju
uwzględniając w prowadzonej działalności
gospodarczej zarówno aspekty ekonomiczne jak i społeczne, a także dbałość o środowisko. Dlatego eco!efficiency to jednocześnie innowacyjne rozwiązania techniczne
obecne w produktach Kärcher, ale równocześnie ich wpływ na zasoby naturalne ziemi
oraz na jakość życia społeczeństwa.

Odkurzacz Kärcher T 12/1 zrealizowany
w technologii eco!efficiency gwarantuje nie
tylko 40% oszczędności energii elektrycznej
w stosunku do odkurzaczy o silnikach o mocy
1300 W, wydajność odkurzania na poziomie

Dane techniczne

T 12/1

Wydatek powietrza l/s

43

Podciśnienie mbar / kPa

229 / 22.9

Pojemność zbiornika l

12

Maksymalny pobór mocy W

750

98% w stosunku do odkurzacza o mocy 1300

Średnica znamionowa mm

32

W, dzięki optymalizacji technologii przepływu

Kabel zasilający m

12

powietrza ale również cichą pracę (56 dB), pra-

Głośność pracy dB (A)

56

cę bez torebek filtracyjnych oraz szybką wymia-

Ciężar kg

6.6

nę kabla zasilającego, w razie potrzeb!

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 340 x 315 x 410
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Purus Award 2011
dla B 40
Na wrześniowych targach CMS 2011 (Cleaning, Management, Services) w Berlinie,
najważniejszej imprezie wystawienniczej dla
europejskiej branży utrzymania czystości,
innowacyjna szorowarka Kärcher B 40 otrzymała nagrodę Purus 2011 w kategorii „Utrzymywanie czystości i pielęgnacja budynków

również uwagę na system samooczyszczania
zbiornika B 40 oraz szybkiego napełniania Quick Fill In.
W zależności od preferencji klientów dostępne
są urządzenia zasilane sieciowo jak i bateryjnie, z trakcją jezdną lub bez. Energooszczędne

oraz terenów zewnętrznych”.

i przyjazne dla środowiska czyszczenie gwa-

Szorowarka B 40 C-W to urządzenie, którego

niewielkim rozmiarom, ale i odpowiedniemu

parametry pracy można konfigurować w odniesieniu do konkretnych potrzeb klienta. Innowacyjność B 40 to m.in. System Inteligentnych
Kluczy (KIK) służący uproszczeniu obsługi oraz
zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia szorowarki
wskutek błędnej obsługi lub nieprawidłowego
przeprowadzenia prac czyszczących, gdyż
umożliwia on dokonanie podziału odpowiedzialności i zadań pracowników. Jury zwróciło

12

rantuje program eco!efficiency. B 40 C-W dzięki
kształtowi obudowy może pracować w wąskich
korytarzach i na niedużych powierzchniach,
a obsługujący widzi dokładnie czyszczoną

„Korzystając z szorowarki B 40, która jest

powierzchnię. B 40 może zostać wyposażona

szczególnie przyjazna dla użytkownika i łatwa

w system przechowywania akcesoriów służą-

w obsłudze, można wykonywać prace czysz-

cych ręcznej obsłudze (mopy, ściereczki, środki

czące jeszcze bardziej efektywnie i komforto-

czyszczące etc) wprost na obudowie, by ułatwić

wo” mówi Markus Asch, Wiceprezes Zarządu

operatorowi dostęp do niezbędnych narzędzi

Alfred Kärcher GmbH.

pracy.
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Produkt Roku 2010
PC 60/130 T
Nagrodzona III miejscem w konkursie PRODUKT ROKU (2010) Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych w kategorii Narzędzia i warsztat, automatyczna myjnia części
PC 60/130 T, to kolejny produkt Kärcher, który zyskał sobie uznanie specjalistów.
Kärcher PC 60/130 T to innowacyjna myjnia
części pracująca w obiegu zamkniętym. Wykorzystywana w PC 60/130 T ciecz myjąca jest

PC 60/130 T to urządzenie niezawodne i bezpieczne w obsłudze. Pompę przed uszkodzeniem zabezpiecza filtr sitowy. Termostat chroni
urządzenie przed przegrzaniem wyłączając je
przy temperaturze 98°C, a elektronicznie kontrolowany poziom wody zabezpiecza przed pracą na sucho.

roztworem na bazie wody (95-99% wody i 1-5%
środka czyszczącego RM 39 bądź RM 63), co
powoduje, że osoba obsługująca nie jest narażona na szkodliwe działanie rozpuszczalników.
Temperatura cieczy myjącej utrzymuje się na
poziomie od 35 do 80°C i jest kontrolowana za
pomocą termostatu.
Środek czyszczący jest podawany w trzech
płaszczyznach (z góry, z dołu i z boków) za pomocą dysz spryskujących, co pozwala dotrzeć
cieczy myjącej do najdrobniejszego z elementów czyszczonych części. Duża ładowność myjni Kärcher PC 60/130 T (średnica kosza: 600
mm, wysokość kosza: 310 mm, udźwig: 130
kg) i wysokiej jakości grzałka o mocy 4.5 kW
do szybkiego nagrzewania środka czyszczącego to kolejne cechy urządzenia (suszy części
w wyjątkowo krótkim czasie).
Sam proces mycia w Kärcher PC 60/130 T jest
całkowicie zautomatyzowany. Łatwą obsługę
gwarantuje intuicyjnie obsługiwany, przejrzysty
panel i kontrolki obrazujące wszystkie stadia
pracy. Zaletą urządzenia jest również solidna,
malowana proszkowo obudowa, która umożliwia bezpieczną pracę nawet w wyjątkowo
uciążliwych warunkach. Dzięki specjalnym
profilom obudowy (mechaniczne uszczelnienia labiryntowe) PC 60/130 T obywa się bez
uszczelnień gumowych! Lekkie otwieranie pokrywy zapewniają siłowniki (gazowe sprężyny
wyposażone w tłumiki), a zawór kulowy ułatwia
opróżnianie środka czyszczącego. Cztery solidne koła (2 skrętne z hamulcami) umożliwiają
wygodne manewrowanie maszyną.
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Kärcher Center już otwarte!
KÄRCHER CENTER KRAKÓW

W jubileuszowym roku 2010, firma Kärcher

Kärcher to marka globalna - obecna w 190

osiągnęła znaczny wzrost sprzedaży, zwięk-

krajach świata (w Polsce Kärcher Sp. z o.o.

szyła udział w globalnym rynku urządzeń

działa od 1993), innowacyjna (381 patentów,

i środków czyszczących równocześnie tworząc

dane 2011) i… młoda wnioskując po liczbie

wiele nowych miejsc pracy na całym świecie.

wprowadzanych rocznie nowości produktowych

Odnotowano największą sprzedaż (7.3 mln

(85% produkcji to modele nie starsze niż 5 let-

sprzedanych urządzeń) oraz najwyższe obroty

nie, dane 2011). Firma Kärcher wspiera rozwój

(1,5 mld euro) w 75-letniej historii firmy Kär-

technik i technologii czyszczenia, które wpły-

cher. Marka Kärcher jest rozpoznawana niemal

wać mają na poziom mechanizacji i automaty-

w każdym zakątku ziemi, co jest zasługą m.in.

zacji prac, nie tylko we własnych laboratoriach

powstających w różnych krajach sieci salonów

produkcyjnych, ale także poprzez działalność

Kärcher Center.

na rzecz rozwoju systemów utrzymania higieny

Idea Kärcher Center
Formuła sklepów Kärcher Center to realizacja strategii korporacyjnej firmy dążącej do zbudowania globalnej sieci sklepów Kärcher Center,
które w każdym miejscu na świecie poprzez jednorodną wizualizację graficzną i system organizacji sprzedaży będą z łatwością rozpoznawane przez potencjalnych klientów. Każdy Kärcher Center staje się tym sposobem wizytówką firmy, poświadczającą pełny zakres kompetencji
Kärcher od etapu produkcji urządzeń czyszczących, poprzez spójną i jednorodną prezentację kompletnej oferty Kärcher w punkcie sprzedaży,
profesjonalne doradztwo i sprzedaż aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. I to przy stałej dbałości o spełnianie wymogów środowiskowych.  Alfred Kärcher GmbH, jako producent urządzeń czyszczących, który pierwszy w branży uzyskał certyfikat ISO 14001, aspekty środowiska uwzględnia w całym cyklu życia produktów. Obecnie na świecie działa już ok. 120 Kärcher Center.
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i czystości oraz dbałości o naturalne środowi-

wania czystości dla przemysłu i gospodarstw

ale także znak towarowy Kärcher, a nawet kolo-

sko człowieka przez współpracę z młodymi

domowych. Dziś marką Kärcher znakowane są

rystyka urządzeń! Dziś doskonale rozpoznawa-

naukowcami w ramach Fundacji imienia Alfreda

nawet produkty do nawadniania ogrodów oraz

ne dzięki żółtej barwie urządzenia Kärcher do

Kärchera.

urządzenia do uzdatniania i dystrybucji wody.

roku 1974 były… niebieskie! A część z nich od

Przez lata zmianom podlegał jednak nie tylko

roku 2010 ma barwę grafitową!

Obecnie oferta Kärcher obejmie już niemal

zakres i design produktów, co wiązać należy

wszystkie możliwe typy urządzeń do zacho-

z rozwojem technologii i form przemysłowych,

O tym wszystkim można przekonać się naocznie i dokonać zakupu w Kärcher Center, które
od kwietnia br. działa już Krakowie! Kärcher
Center to urzeczywistnianie idei jaką jest zapewnienie w miejscu sprzedaży najlepszej
obsługi klienta gwarantującej optymalny dobór
technologii Kärcher odpowiadającej konkretnym potrzebom kupującego.
W Polsce rozwijana od 1993 sieć sprzedaży
urządzeń Kärcher przekroczyła już liczbę 500
punktów handlowych. Ale to 2011 jest datą wejścia Polski do globalnej sieci Kärcher Center.
Funkcjonują już sklepy typu Kärcher Center
prowadzone przez firmy powiązane z Kärcher
Sp. z o. o., tj. Kärcher Center Scarlett w Bielsku-Białej i Kärcher Center Efekt w Białymstoku i Poznaniu. Kraków jest jednak pierwszym
z polskich miast, gdzie to sama firma Kärcher
Sp. z o.o. otwierała sprzedaż detaliczną. W bie-
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żącym oraz następnych latach podobne sklepy

Pn - Pt: 8:00 - 16:00

Kärcher Sp. z o.o. będzie otwierać także w kolejnych miastach. Najbliższe planowane otwarcia to Kärcher Center Wrocław (jeszcze w roku
bieżącym), a w kolejnym roku Kärcher Center
Trójmiasto.
Kärcher Center Kraków oferuje zarówno urządzenia, wyposażenia, środki czyszczące do
zastosowań konsumenckich (domowych), jak
i produkty z pełnej oferty urządzeń profesjonalnych, zapewniając przy tym profesjonalne
doradztwo w zakresie doboru odpowiednich do
potrzeb produktów i technologii Kärcher oraz
rozpowszechnienie wiedzy nt. szeregu zastosowań produktów znaczonych tą marką.
KÄRCHER CENTER KRAKÓW:
ul. Stawowa 140
31-346 Kraków
tel: (12) 639-72-82
kom: 602-632-838
fax: (12) 63-97-280
Godziny otwarcia:

KÄRCHER CENTER SCARLETT
cję urządzeń na miejscu,

kom: 509-311-251

- najwyższą jakość serwisu zarówno gwarancyj-

fax: (33) 822-88-57

nego jak i pogwarancyjnego,

e-mail: scarlett@scarlett-karcher.pl

- specjalistyczne samochody umożliwiające

www.karchercenter-scarlett.pl

bezpieczny załadunek i rozładunek urządzeń,

Godziny otwarcia:

- serwis „lotny” dla klientów strategicznych do-

Pn - Pt: 8:00 - 18:00, Sob: 9:00 - 13:00

stępny 24 godziny na dobę.
Gwarancją wysokiej jakości obsługi jest odpowiednio przeszkolony personel Kärcher Center
Scarlett umożliwiający optymalny dobór technologii czyszczenia do konkretnych potrzeb kupującego, Firma działa według standardów jakości
Pierwszy sklep w formule Kärcher Center po-

ISO 9001:2008 i 14001:2004, a także zgodnie

wstał w Bielsku-Białej i jest zarządzany przez

certyfikatem autentyczności Kärcher Center

firmę SCARLETT.
Kärcher Center Scarlett rozpoczęło działalność

KÄRCHER CENTER SCARLETT:

handlową z początkiem 2011 oferując:

ul. Michała Grażyńskiego 14

- pełną dostępność produktów Kärcher zarówno

(obok CHR „SFERA”)

dla klientów indywidualnych jak i dla przemysłu,

43-300 Bielsko-Biała

- zaplecze pokazowe umożliwiające demonstra-

tel: (33) 816-04-67

16

Kärcher Center

KÄRCHERNEWS

KÄRCHER CENTER EFEKT

Kärcher (czynna całą dobę).

fax: (85) 662-37-20

Kärcher Center Efekt oferuje pełen asortyment

KÄRCHER CENTER EFEKT:

www.karchercenter-efekt.pl

produktów Kärcher oraz profesjonalne doradz-

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 8C

two i seriws. Firma Efekt zaprasza także do

15-103 Białystok

samoobsługowej myjni samochodowej Yello

tel: (85) 664-71-12

W dniach 17-18.02.2011 w Białymstoku otwarty został drugi salon Kärcher Center w Polsce.

e-mail: biuro@karcherefekt.pl
Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 8:00 - 18:00, Sob: 8:00 - 16:00

KÄRCHER CENTER KER-HER
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu
12.08.2011 r. w Poznaniu odbyło się uroczyste
otwarcie kolejnego w Polsce Kärcher Center.
Jest to już 4, po Krakowie, Białymstoku i Bielsku-Białej wzorcowy salon sprzedaży urządzeń
Kärcher. Właścicielem nowego Kärcher Center
jest firma Ker-Her z Poznania, jedna z najdłużej współpracujących z Kärcher Sp. z o.o. Dotychczasowy, od 1997 roku znany w Poznaniu
salon sprzedaży Ker-Her przy ul. Dąbrowskiego
447 został powiększony i przeorganizowany
zgodnie ze standardami Kärcher Center, co
umożliwiło przejrzystą prezentację większej ilości asortymentu. Aranżacja wnętrza oraz odpowiednie rozmieszczenie urządzeń wg projektu
autorstwa specjalistów z Alfred Kärcher GmbH
daje klientowi możliwość swobodnego poruszania się po salonie i właściwego zapoznania się
z ofertą Kärcher.
W uroczystości otwarcia Kärcher Center Ker-Her wzięli udział właściciele firmy Ker-Her Sp.
J. panowie Marek Hermann, Tadeusz Hermann
i Marek Budziński, natomiast ze strony Kärcher
Sp. z o.o. Dyrektor Zarządu Jacek Olko i Dyrek-

tor ds. Sieci dealerskiej Rafał Nęcek. Nie zabrakło również rodziny i przyjaciół oraz przedstawicieli współpracujących z Ker-Her firm.
KÄRCHER CENTER KER-HER:
ul. Dąbrowskiego 447
60-451 Poznań
tel: (61) 848-97-92, 849-93-62
fax: (61) 848-97-92
E-mail: biuro@ker-her.com.pl
www.ker-her.com.pl
Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 8:00 - 16:00, Sob: 8:00 - 14:00
17

Marka

KÄRCHERNEWS

Logo - zastrzeżona własność!
Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy to nazwa lub symbol graficz-

(zapisy CI) ukazywać relacje gospodarcze Kärcher – firma handlowa.

ny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem,

Logo Kärcher jest gwarancją jakości produktu Kärcher i nie może nigdy

podrabianiem lub przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako

być wykorzystywane jako potwierdzenie jakości świadczonych usług.

rodzaj świadectwa: producent „podpisując” swój wyrób gwarantuje jego

Trzeba pamiętać, iż kwestie te reguluje Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej

jakość. Stąd „marka” jest nośnikiem opinii. Gdy markę tworzy producent

konkurencji, która zakazuje działań sprzecznych z prawem lub dobrymi

urządzeń czyszczących, dobra opinia budowana jest wyłącznie w opar-

obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy

ciu o produkt opatrzony znakiem fabrycznym. Tym znakiem jest logo.

lub klienta. Ustawa wyszczególnia także kilka czynów nieuczciwej konku-

Logo, czyli graficzny znak towarowy spełnia rolę i marketingową i infor-

rencji dotyczących znaków towarowych, jak np. wprowadzające w błąd

macyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwe do zapamię-

oznaczenie towarów lub usług, a także przedsiębiorstwa. A za czyn nie-

tania przedstawienie symbolu firmy, organizacji, lub też idei identyfikuje

uczciwej konkurencji traktuje „takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które

właściciela marki i przenosi właściwe marce konotacje.

może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używa-

Tyle teorii, a w praktyce: do producentów dbających o wizerunek poprzez

nie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego

budowanie znajomości marki, której znakiem rozpoznawczym jest logo

symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego

należy firma Kärcher producent urządzeń czyszczących do zastosowań

przedsiębiorstwa” (art. 3 i 5 UoZNK).

profesjonalnych i domowych, którego produkty zna już cały świat. Dla

Wnioski z przedstawionej powyżej argumentacji są jednoznaczne - za-

zapewnienia ochrony tak szeroko znanej marki – jej znak graficzny: logo

strzeżony znak towarowy Kärcher nie może być wykorzystywany przez

jest znakiem zastrzeżonym, zarejestrowanym w Systemie Madryckim za-

firmy świadczące usługi, co oznacza m.in., że usługodawcy nie mogą go

rządzanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO

stosować w dokumentach firmy (np. w nazwie firmy, domenie interneto-

w Genewie (World Intellectual Property Organization). O zastrzeżeniu

wej, na materiałach biurowych jak wizytówki, papiery firmowe, piecząt-

znaku świadczy „mark registration”, czyli ® umieszczane przy logo.

ki etc), w reklamie świadczonych przez firmę usług, w oznakowaniu jej

Das Kärcher-Logo

The Kärcher Logo
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Zur Dokumentation des Markenschutzes ist das Logo
For the documentationofof5brand
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nej, która umożliwia użytkowanie znaku Kärcher jedynie w działalności

np. sprzątamy urządzeniami Kärcher. I tylko po tak przestawionej infor-

handlowej i to w sposób szczegółowo określony w dokumencie Corporate

macji, gdy firma prezentuje marki, na których opiera swoje usługi, wśród

Identity Kärcher. Upoważnione do korzystania z logo Kärcher są wyłącz-

nich może zaprezentować logo Kärcher zgodnie z zapisem zastrzeżonym

nie firmy handlowe sprzedające produkty oznaczone tą marką, jednak

w WIPO (bez zniekształceń, ze znakiem zastrzeżenia ®).

i w tym przypadku nie mogą one ‘ukrywać’ się pod logo i nazwą Kärcher,

co oznacza, że prezentacja znaku zastrzeżonego musi w jasny sposób

B

ausnahmslos mit ®-Symbol zu verwenden.

to be used with the ® sign.

Bei einer Logo-Verwendung ab 5 cm Breite wird das Logo mit
kleinem ® eingesetzt, schmaler als 5 cm Breite mit großem ®.
A Medien (Internet,
A Präsentationen, Video, Email) wird
In digitalen
grundsätzlich das Logo mit großem ® verwendet, um die
A
Lesbarkeit zu optimieren. Dies gilt ebenso bei besonderen DruckA
techniken (z.B. Tampon-Druck) oder Stickereien. Die minimale
A
A
4A
A
A
A
A
A

When applying a logo with a width of 5 cm or more, the logo is
used with a small ®; when applying a logo with a width of less
a media (inter-A
than 5 cm, the logo is used with a large ®. In digital
a
net, presentations, video, e-mail), the logo with the large ®
2/3 A
2/3 A
is used without exception in order to optimize legibility. This is ®
also true of special printing techniques (e. g. pad printing) or
embroidery. The minimum mapping value of thealogo is a heightA
Aa
a
of 5 mm (B).
a 2/3 A
® 22/33 A
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A
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B
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®

2/3

a

A
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A
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Logo z małym znakiem ® - szerokość logo powyżej 5 cm

B

B

a

A

A
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A
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®
®

A
A
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1,5 A
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®

1,5 A

A
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®
®
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a
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A
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Przykład 1: logo Kärcher - wersja w ramce

2A

Logo z dużym znakiem ® - szerokość logo poniżej 5 cm

A
A

A
A

Kärcher-Signet

1.2

1.2

1.2
1.2

Kärcher emblem
Grundregeln CD Principles of CD

2009-05
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Kärcher-Signet
2009-05

2009-05
2009-05

Basis-Abstand A
Basic distance A

Kärcher emblem

Kärcher-Signet

Kärcher emblem
Kärcher emblem

Logo Logo

Przykład 2: logo Kärcher - wersja monochromatyczna
Basis-Abstand A
Basic distance A

8

Grundregeln CD Principles of CD

Grundregeln CD Principles of CD
Grundregeln CD Principles of CD

Basis-Abstand A
Logo
Logo
8
Basis-Abstand
Basic
distance A
A
Basic distance A
Logo Logo
Logo Logo
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Parownice domowe
Nowe parownice domowe SC 2.500 C, 2.600 C i 2.600 CB zostały wyposażone w 2 zbiorniki na wodę, umożliwiające użytkownikowi naprawdę
długą pracę. W tradycyjnych parownicach wodę wlewa się bezpośrednio
do bojlera, a w celu jej uzupełnienia musimy odczekać, aż w bojlerze
spadnie ciśnienie. Nowe modele parownic Kärcher, dzięki wyposażeniu
w zbiornik uzupełniający (o pojemności 0.8 l), umożliwiają uzupełnianie
wody podczas pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera.
Wystarczy wyjąć zbiornik z obudowy i napełnić pod kranem. Dzięki poborowi mocy na poziomie 1500 W, bojler nagrzewa się i wytwarza parę pod
ciśnieniem 3.2 bar w zaledwie 6 minut. Gorąca para skutecznie usuwa
brud nawet z mikroskopijnych porów - i to bez żadnych detergentów. To
właśnie dlatego czyszczenie parą jest wyjątkowo dobrym rozwiązaniem
w domach, gdzie mieszkają małe dzieci lub osoby cierpiące na alergie.
W wyposażeniu parownicy SC 2.600 CB znajduje się żelazko parowe
Żelazko parowe umożliwia łatwe prasowanie grubych lub wielokrotnie złożonych tkanin bez wysiłku i w znacznie krótszym (nawet o 50%) czasie niż
przy pomocy tradycyjnych żelazek.

Parownice Kärcher spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Pistolet parowy posiada specjalną blokadę, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci. Podczas pracy można regulować ilość pary za pomocą przełącznika na pistolecie. Dysza
ręczna pozwala czyścić umywalki, płytki ceramiczne, lusterka i piekarniki. Dysza do detali dobrze czyści niewielkie przestrzenie takie jak fugi,
a okrągła szczotka o twardej szczecinie pomaga usuwać uporczywe
zabrudzenia jak kamień czy rdza z armatury kuchennej i łazienkowej.
Dyszę podłogową można stosować na większości pokryć podłogowych
(terakotę, kamień, linoleum i inne twarde posadzki). Wyposażenie dodatkowe znacznie poszerza zakres zastosowań parownic przekształcając je
w urządzenia wielofunkcyjne. Doskonałym, przykładem jest dysza do mycia okien, zdzieracz do tapet czy dysza do odświeżania tkanin.

Przyjazne dla użytkownika
- wyjmowany zbiornik uzupełniający
- regulacja ilości pary na pistolecie
- blokada bezpieczeństwa (chroni dzieci)
- wyposażenie przechowywane „pod ręką” w uchwytach na obudowie
- wbudowany schowek na przewód zasilający
- intuicyjna, wygodna obsługa

Parownica SC 2.600 C skutecznie usuwa brud bez użycia detergentów.
Dysza ręczna doskonale sprawdza się w łazience i w kuchni.
19
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Stanowiska do prasowania
SI 2.600 CB i SI 4.100 CB
SI 2.600 CB oraz SI 4.100 CB z linii białych urządzeń Home Line to nowe
stanowiska do prasowania Kärcher. Składają się z desek do prasowania
AB 1000 w nowym szarym pokrowcu, parownic oraz żelazek parowych.
Pozwalają prasować nawet o 50% szybciej niż za użyciem tradycyjnych
żelazek. Gorąca para pod ciśnieniem dogłębnie penetruje nawet bardzo
grube i wielokrotnie złożone tkaniny wygładzając je i nie powoduje powstawania zagnieceń czy wybłyszczeń.
Parownice w obu zestawach zostały wyposażone w dwa zbiorniki wody,
dzięki którym wodę można uzupełniać podczas pracy, co jest szczególnie
przydatne podczas prasowania dużej ilości materiałów.
Dzięki desce do prasowania AB 1000, ubrania po parowym prasowaniu
są suche. Zawdzięczamy to funkcji odciągu pary w desce, który odsysa ją
w chwili, gdy przedostanie się przez prasowaną tkaninę. Funkcja odciągu
pary jest bardzo pomocna przy prasowaniu grubych materiałów takich jak
len czy jeans. Inną zaletą deski AB 1000 jest funkcja nadmuchu, która
wytwarza pod pokrowcem poduszkę powietrzną. Poduszka ułatwia prasowanie delikatnych tkanin takich jak jedwab, bez zagnieceń. Wysokość
deski można ustawić na jednym z 6 poziomów, w zależności od wzrostu
osoby prasującej.
Parownice, które są elementem SI 2.600 CB i SI 4.100 CB mogą być
wykorzystywanie nie tylko do prasowania, ale także do czyszczenia różnorodnych, wodoodpornych powierzchni w całym domu. Standardowo
dostarczane są wraz z zestawem do czyszczenia podłóg, dyszą ręczną
i do detali oraz okrągłą szczotką i kompletem ściereczek.

Dane techniczne

SI 4.100 CB

SI 2.600 CB

Pobór mocy
- parownica
- żelazko parowe
- deska do prasowania

1.800 W
700 W
22 W

1.500 W
700 W
22 W

Czas nagrzewania

3 min

6 min

Zasilanie

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

Maks. ciśnienie pary

3.5 bar

3.2 bar

Pojemność zbiornika

0.5 l + 1 l

0.5 l + 0.8 l

Regulacja wysokości
deski do prasowania

75 - 100 cm

75 - 100 cm

Powierzchnia deski do prasowania

120 x 38 cm

120 x 38 cm

14.0 kg

13.9 kg

Ciężar całkowity
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Klasa WD 7
W 2011 roku linia domowych odkurzaczy WD (Wet & Dry) została poszerzona o klasę WD 7, przeznaczoną dla najbardziej wymagających
użytkowników. Odkurzacze w tej klasie wyróżniają się wyposażeniem
w płaskie filtry faliste, standardowo stosowane w odkurzaczach profesjonalnych. Umożliwiają one zbieranie suchych i mokrych zanieczyszczeń
oraz wody. Nowe modele doskonale sprawdzają się podczas porządków
w piwnicach, garażach, ogrodach, na werandach, podjazdach oraz podczas remontów. Wszystkie urządzenia stanowią też nieocenioną pomoc
w wypadku awarii (np. gdy z pralki wyleje się woda, lub w domu pęknie
rura) oraz przy usuwaniu brudnej wody z zalanych pomieszczeń i piwnic.
Modele WD 7.500, WD 7.700 P standardowo posiadają płaskie, faliste
filtry z powłoką nano, która zapobiega zapchaniu się filtra, wydłuża ich
żywotność oraz ułatwia oczyszczanie. W celu zapobiegania spadkom siły
ssania odkurzacze te wyposażono w system oczyszczania filtra ExPress.
Aktywuje się go za pomocą specjalnego przycisku, w wyniku czego filtr
zostaje oczyszczony przez silne uderzenie strumienia powietrza.
WD 7.700 P to idealny odkurzacz dla majsterkowicza. W standardzie posiada zestaw do pracy z elektronarzędziami oraz aktywne gniazdo, dzięki
któremu urządzeniem można sterować poprzez włączenie/wyłączenie
elektronarzędzia. Dodatkowo po zakończeniu pracy elektronarzędziem
odkurzacz działa jeszcze przez kilka sekund, tak by pył został odessany
także z rur i węża. Opisana wyżej funkcja doskonale sprawdza się podczas remontu. Powstający podczas pracy pył lub wióry zostają usunięte
w miejscu powstawania, zanim zdążą osiąść na meblach i podłodze.

SE 5.100
dla alergików

Do grupy odkurzaczy piorących w ofercie Kärcher, dołącza nowy model
– SE 5.100. Urzadzenie to nie tylko tradycyjnie odkurza „na sucho”, czy
zbiera rozlaną wodę, ale i dogłębnie czyści dywany, wykładziny i obicia
mebli tapicerowanych wykorzystując funkcję prania. Poprzez dyszę spryskująco-odsysającą, roztwór środka czyszczącego jest rozpylany pod
ciśnieniem i wnika w wykładzinę dywanową rozpuszczając brud, który
w tym samym przejściu roboczym zostaje skutecznie odessany. Z SE
5.100 można także czyścić do sucha twarde i elastyczne podłogi (terakotę czy tworzywo sztuczne). Parametry techniczne odkurzacza, w tym
podciśnienie (210 mbar) oraz bogate wyposażenie stanadardowe (m.in.
dysza z adapterem do podłóg twardych, ssawki: szczelinowa i do tapicerki oraz próbka środka czyszczącego), zapewniają wysoką skuteczność
pracy SE 5.100.
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HDS – nowa
klasa Compact
Wkrótce na rynku pojawi się nowa linia urzą-

to stosunkowo lekkie urządzenia o niewielkich

dzeń HDS (wysokociśnieniowe z podgrzewa-

wymiarach umożliwiających łatwy transport

niem wody) klasy kompakt. Ideą przyświe-

w samochodzie dostawczym. Podwozie zosta-

cającą konstruktorom nowych maszyn było

ło tak wyprofilowane, by powstały miejsca na

uproszczenie obsługi oraz poprawa ich mobil-

płozy wózka widłowego, co dodatkowo ułatwia

ności. Pokrętło obsługowe, pokrętło dozowania

załadunek.

oraz wlew paliwa i środka czyszczącego zostały
przesunięte do przodu w celu rozdzielenia funk-

Szeroki wlew środka czyszczącego wyposażo-

cji obsługowych urządzenia od pozostawionych

no we wbudowany lejek ułatwiający napełnianie

z tyłu przyłącza wody, przewodu zasilającego

zbiornika i zapobiegający przypadkowemu roz-

i węża wysokociśnieniowego. Na doskonałą

laniu detergentu. Wygodne w obsłudze pokrętło

mobilność nowych urządzeń wpłynęło prze-

umożliwia precyzyjne dozowanie środka czysz-

sunięcie środka ciężkości. Duże ogumowa-

czącego. Po wyłączeniu funkcji podawania che-

ne koła umieszczone są z tyłu, a pojedyncze

mii wężyk zostaje automatycznie przepłukany

i mniejsze samonastawne kółko z przodu, co

czystą wodą.

ułatwia manewrowanie urządzeniem, jazdę po
nierównym terenie i pokonywanie krawężników.

Wszystkie modele podgrzewają wodę w za-

Wszystkie nowe modele HDS w klasie kompakt

kresie od 20 do 80°C oraz mogą pracować
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strumieniem gorącej pary (woda jest wówczas
podgrzewana do 155°C). Mogą też pracować
w ekologicznym i oszczędnym trybie Eco. Nowością w klasie kompakt są urządzenia wyposażone w wolnoobrotowe 4-biegunowe silniki
trójfazowe chłodzone wodą.
Wszystkie urządzenia posiadają bezpieczny
system podawania środka zmiękczającego
bezpośrednio z 1-litrowej butelki. Wystarczy
umieścić ją w specjalnej kieszeni a urządzenie
za pomocą wbudowanego chipu samodzielnie zidentyfikuje pojemnik. Dozowanie środka
zmiękczającego ustawiane jest na pokrętle
serwisowym, co pozwala na dopasowanie ilości
pobieranego przez urządzenie środka w stosunku do stopnia twardości wody.
Nowa linia wysokociśnieniowych urządzeń
z podgrzewaniem wody klasy kompakt jest
przede wszystkim polecana branży motoryzacyjnej, budowlanej i usługowej. Dobrze sprawdza się też w przemyśle i rolnictwie.
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Ekologia i ekonomia
obiegi zamknięte wody
Już od dawna przyjęło się, że Kärcher to synonim urządzenia ciśnieniowego i tak wszyscy kojarzą tę nazwę. Jednak markę Kärcher
rozumieć należy szerzej, gdyż kompletne
rozwiązania w zakresie utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów oferowane przez Kärcher pozwalają utożsamić
w pełni tę markę z czystością! A dokładniej
ze skuteczną dbałością o czystość zarówno
pojazdów jak i budynków, powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektów, przestrzeni
prywatnych i publicznych – niemal całego

czynając od produkcji (wykorzystanie materia-

być wolna od zanieczyszczeń stałych oraz ro-

łów podlegających recyklingowi bądź środków

popochodnych. Należy także pamiętać, iż woda

chemicznych ulegających biodegradacji) aż

obiegowa jest używana jedynie do mycia za-

do takiego zastosowania maszyn i tworzenia

sadniczego, nigdy do płukania!!

całych rozwiązań technologicznych, które spełniają „z nawiązką” prawne wymagania prośro-

Każdy z nas zadaje sobie jednak pytanie: po co

dowiskowe w zakresie poziomu zużycia energii

stosujemy obieg zamknięty wody? Odpowiedź

czy wody pitnej (powtórnym wykorzystaniu me-

jest bardzo prosta: obieg zamknięty wody to

diów). Nieobce firmie jest również wykorzysty-

nic innego jak wielokrotne wykorzystanie tego

wanie źródeł geotermalnych i energii słonecz-

ograniczonego zasobu, co bezpośrednio wpły-

nej w zakładach produkcyjnych Kärcher.

wa zarówno na stopień zużycia czystej wody
pitnej, jak i na ilość wyprodukowanych ścieków.

Kärcher wzbogacił swoje portfolio o technologię

Ekologia i ekonomia, czyli dwie najważniejsze

dowisko!

obiegu zamkniętego wody poprzez wprowadze-

składowe dzisiejszej działalności gospodarczej

Alfred Kärcher GmbH, jako producent urządzeń

które zezwalają na powtórne jej wykorzystanie

naszego otoczenia z pełną dbałością o śro-

czyszczących, który pierwszy w branży uzyskał certyfikat ISO 14001, aspekty środowiska
uwzględnia w całym cyklu życia produktów, po-
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odprowadzenia do kanalizacji.

je się w dolnej części zbiornika (w okolicy 1/3

W myjni, gdzie zastosowano taki uproszczony

wysokości zbiornika). Zasadniczo ścieki w tej

Obieg zamknięty czyli powtórne wykorzystanie

system oczyszczania wody pojazd mechanicz-

postaci mogą być już odprowadzone do kana-

wody jest obecnie wymaganiem niezbędnym dla

ny ma wyznaczone miejsce, gdzie jest zaparko-

lizacji (muszą jednak spełniać ustawowe wyma-

sprawnego funkcjonowania myjni samochodo-

wany podczas całego procesu mycia. Podłoga

gania ścieków odprowadzanych do kanalizacji).

wych. Woda wykorzystywana jest w każdej ga-

jest zaprojektowana ze spadkami, tak aby ca-

Jednak aby można było ponownie wykorzystać

łęzi przemysłu z określonymi stałymi procesami

łość wody użytej w procesie mycia odprowadzić

wodę należy ją dodatkowo oczyścić.

technologicznymi oraz charakterystycznymi

do studzienki zbiorczej. Studzienka zabezpie-

dla branży zanieczyszczeniami produkcyjnymi,

czona jest kratą wychwytującą wstępnie wszel-

W tym miejscu zastosowanie znajdują roz-

w tym wykorzystanej wody. A z jakimi zanie-

kie duże elementy utrudniające przepływ wody

wiązania firmy Kärcher tzn. dodatkowe filtry,

czyszczeniami mamy do czynienia w procesie

takie jak liście, papiery itp.

pozwalające na doczyszczenie wody do odpo-

mycia pojazdów mechanicznych? Są to głów-

wiednich parametrów. W ofercie Kärcher po-

nie zanieczyszczenia ropopochodne (benzyna,

Ze studzienki zbiorczej woda swobodnie spły-

siada dwa typy urządzeń filtracyjnych, których

smary itp.) oraz stałe (piasek, pył, kurz…) Głów-

wa do pierwszego zbiornika, który stanowi

zastosowanie jest determinowane przez zanie-

nym zadaniem w procesie oczyszczania wody

I stopień oczyszczania ścieków. W nim właśnie

czyszczenia występujące w ścieku (czyli zależ-

obiegowej jest odseparowanie zanieczyszczeń,

następuje separacja elementów stałych, czyli

ne jest od wcześniejszego wykorzystania wody)

które uniemożliwiłyby jej ponowne wykorzy-

zanieczyszczeń, których ciężar właściwy jest

oraz wydajność obiegu:

stanie. W przyrodzie woda w naturalny spo-

znacznie wyższy od ciężaru właściwego wody.

- urządzenie do usuwania części stałych z wody

sób ulega samooczyszczaniu, w tym wypadku

Proces ten nazywamy sedymentacją. Jed-

zużytej - WRP 1000, WRP 10000, WRP 20000,

wspomagamy się procesami naturalnymi czyli

nocześnie następuje uspokojenie przepływu

- urządzenia do usuwania zanieczyszczeń ro-

filtracją, flotacją oraz sedymentacją.

wody. Poprzez przelew znajdujący się w górnej

popochodnych WRH 1200, HDR 777.

części zbiornika (w okolicy 2/3 wysokości zbiorNajprostszy ciąg technologiczny w myjni pojaz-

nika) woda przelewa się do drugiego zbiornika.

dów mechanicznych składa się ze studzienki

W drugim zbiorniku głównym procesem oczysz-

odciekowej oraz dwóch separatorów ze stu-

czania ścieków jest flotacja czyli wypływanie

dzienkami rewizyjnymi (służącymi do kontroli

substancji lżejszych od wody na powierzchnię.

skuteczności działania separatora poprzez

Są to głównie substancje ropopochodne tj, ben-

sprawdzenie jakości wody). Woda podczysz-

zyna, ropa czy smary. Odpływ oczyszczonych

czona w takim obiegu z reguły nadaje się do

już wstępnie ścieków z tego zbiornika znajdu-

Wiesław Tereszko
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Myjnie
Kärcher

W ostatnim czasie jako „nowość” próbuje

rozwiązania kompromisowe; myjnię automa-

w serwisach luksusowych aut jak AUDI, BMW,

się reklamować automatyczne myjnie bez-

tyczną ze stacjonarnymi bocznymi dyszami wy-

DAIMLER, PORSCHE.

dotykowe (bez szczotek). Jak wiadomo - my-

sokociśnieniowymi i ruchomą dachową + mycie

Myjnia automatyczna CB2 (program wysoko-

cie bezdotykowe nie istnieje, a czynnikiem

szczotkami, przy zredukowanej ich sile docisku.

ciśnieniowy + szczotki) jest znakomitym uzu-

myjącym jest woda pod wysokim ciśnieniem

Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwala po-

pełnieniem myjni samoobsługowej. Już 2 lata

z dodatkiem – w zależności od producenta –

nadto zaoferować dodatkowe programy poleru-

temu zrealizowaliśmy pierwszą taką inwesty-

detergentu w formie płynnej lub hydrościer-

jące lakier!

cje na stacji LOTOS w Żyrardowie. Myjnia ta,

niwa (proszku).

Myjnie tego typu - KÄRCHER CB2 - pracują

zwłaszcza w miesiącach zimowych, gdy spada

nie tylko na stacjach benzynowych, ale także

zainteresowanie samoobsługowym myciem,

Kärcher opracował już w 2003 r. (jak dotychczas najnowocześniejszą na rynku) myjnię
typ CHH 8000 do mycia bez udziału szczotek,
z bocznymi dyszami zbliżeniowymi odtwarzającymi kontur boczny pojazdu. Jest to jedyne także rozwiązanie na europejskim rynku i umożliwia utrzymanie niezmiennych parametrów
mycia niezależnie od szerokości mytego pojazdu. Mycie odbywa się wyłącznie przy pomocy
detergentów w płynnej formie i ciśnieniu wody
90 bar przy wydatku 200 l/min. Jest idealnym
rozwiązaniem do regularnego czyszczenia pojazdów.
Niestety wszystkie myjnie „bezdotykowe” niezależnie, czy to ręczne, czy automatyczne mają
jedną zasadniczą wadę: nie myją w 100% zabrudzonych pojazdów. Przeto wszyscy najwięksi producenci (Kärcher, Washtec i inni) oferują
26
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znakomicie rekompensuje wpływy z mycia.
Kompleks takich dwóch rozwiązań technologicznych (automat + samoobsługa) pozwala
utworzyć z prawdziwego zdarzenia centrum
pielęgnacji samochodów z gwarancją, że każdy
klient będzie zadowolony.
Myjnia przynosi profity swoim właścicielom
- gdy działa. Jest to banał, ale jakże podkreślający znaczenie dobrego doradztwa i nowoczesnego serwisu. Z naszymi myjniami mamy
możliwość bezprzewodowej komunikacji, tak że
niemalże w każdej chwili znamy stan techniczny urządzenia. Ponadto klient ma do dyspozycji
specjalną linię wsparcia technicznego jak również osoby wspierające procesy projektowania
inwestycji oraz doradztwa i sprzedaży środków
chemicznych. Nowoczesny serwis to również
nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone samochody serwisowe z doświadczonymi pracownikami serwisu.
Rynek myjni samochodowych jest rynkiem nadal rozwijającym się, gdzie coraz większe znaczenie odgrywa jakość, nowoczesność i żywotność urządzeń. O tym winni pamiętać nie tylko
producenci urządzeń, ale i dokonujący wyboru
sprzętu zarządzający centrami mycia.

Michał Byrski
Szef Sprzedaży Myjni
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Bezpyłowe zamiatanie
6

jezdną, zasilana spalinoczona do zamiatania tere00 m2.

e rozmieszczenie wszystajwyższy komfort obsługi
k operatora. Dzięki klapie
szki po napojach. Mobilny
eci. KM 75/40 W P wypo8 m2), który w połączeniu
e bezpyłowe zamiatanie.
za pomocą specjalnego
stemowi clip nie wymaga

Kärcher przedstawia i oferuje
technologię czyszczenia terenów zewnętrznych

bezpyłowe zamiatanie

oferta ważna od 3.10. – 31.12.2011

Tereny zewnętrzne

otwarcie klapy dużych śmieci (śmieci do 50 mm) ułatwia uprzątnięcie na-

Do czyszczenia terenów zewnętrznych (podjazdów, chodników, alejek,

wet puszek lub kamieni, bez konieczności ich ręcznego zbierania.

parkingów, parków itp.) Kärcher poleca zmechanizowane zamiatanie, czyli
sprzątanie z użyciem wysokowydajnych zamiatarek. Szeroka gama tych

Poziom napełnienia zbiornika 40-50%

Poziom napełnienia zbiornika 85-100%

urządzeń w ofercie Kärcher umożliwia właściwy dobór w zależności od potrzeb, tj. wielkości powierzchni i częstotliwości sprzątania.
Kärcher oferuje (3.10–31.12.2011)
ekonomicznie uzasadnione rozwiązania do ergonomicznego i efektywnego

Efektywność zamiatania

zamiatania powierzchni zewnętrznych:

Wydajność pracownika zamiatającego miotłą to ok. 220–280 m²/h, natomiast najmniejsze zamiatarki z napędem ręcznym osiągają wydajność na

1. ręczną zamiatarkę KM 70/20 C Edition dla powierzchni o wielkości do

poziomie 2300–3000 m²/h! Już te podstawowe dane dają wyobrażenie

300 m , z dodatkowym chwytakiem śmieci (w cenie specjalnej)

o możliwych do uzyskania oszczędnościach w kosztach zatrudnienia

2. zamiatarkę z zasilaniem spalinowym i odsysaniem pyłu KM 75/40 W P

(liczba pracowników) i kosztach pracy (liczba godzin pracy).

dla powierzchni do 600 m (w cenie specjalnej).

Efektywność zamiatania terenów zewnętrznych idzie w parze z rachun-

2

2

kiem ekonomicznym (np. główna szczotka walcowa może być „dopasoZamiatanie
Zamiatanie to nic innego jak usuwanie z powierzchni luźnych zanieczyszczeń. Można usuwać je tradycyjne, jak przed wiekami – miotłą, ale to
zajęcie i uciążliwe i częstokroć bezproduktywne (śmieci rozwiewa wiatr,
a miotła tylko rozpyla kurz). W sytuacji, gdy musimy zadbać o większe
powierzchnie, miotła w ogóle przestaje być przydatna.
Czas najwyższy na mechanizację prac i usuwanie zanieczyszczeń metodą szuflową lub przerzutową, tj. zamiatarką.
Metoda szuflowa (KM 70/20 C Edition)
Szczotka walcowa wmiata śmieci do umieszczonego przed nią zbiornika,
co ułatwia prowadzenie zamiatarki zwiększając komfort pracy, a zapewnia skuteczne bezpyłowe zamiatanie.
Metoda przerzutowa (KM 75/40 W P)
Szczotka walcowa z dużą prędkością wmiata śmieci do umieszczonego
za nią zbiornika zapewniając bezpyłowe zamiatanie i optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika. To umożliwia dłuższą pracę, a szerokie
28
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wana” do nierównej powierzchni co wydłuża żywotność szczotki). Regu-

wnętrznych o wielkości od 300 do 600 m2.

lacja wysokości szczotki walcowej w zamiatarkach Kärcher zapobiega

KM 75/40 W P z Easy Operation (przejrzyste rozmieszczenie wszyst-

nadmiernemu zużywaniu się szczeciny na nierównym podłożu. Zarówno

kich elementów obsługowych) oferuje najwyższy komfort obsługi

wydajność powierzchniową jak i jakość zamiatania w narożnikach, czy

i minimalizuje ryzyko ewentualnych pomyłek operatora. Dzięki klapie

przy krawędziach podnoszą szczotki boczne (z bezstopniową regulacją

dużych śmieci (do 50 mm ) zbiera nawet puszki po napojach. Mobil-

docisku – KM 70/20 C Edition, z możliwością odłączenia pracy szczotki

ny zbiornik ułatwia opróżnianie zebranych śmieci. KM 75/40 W P wy-

bocznej, gdy nie jest niezbędna i regulacją jej położenia – KM 75/40 W P).

posażony jest w płaski filtr falisty (o pow. 1,8 m2), który w połączeniu

Im bardziej komfortowa obsługa, tym sprawniejsze sprzątanie i kosztów

z funkcją odsysania zamiatarki gwarantuje bezpyłowe zamiatanie. Filtr

pracy mniej! Możliwość dostosowania uchwytu prowadzącego do wzrostu

można czyścić bez jego demontażu za pomocą specjalnego uchwytu,

operatora, łatwość opróżniania zbiornika śmieci, odpowiedni do potrzeb

a sama wymiana filtra, dzięki systemowi clip nie wymaga dodatkowych

bezpyłowego zamiatania system filtracji - to funkcjonalności oferowane

narzędzi i jest bardzo prosta.

przez zamiatarki KM 70/20 C Edition i KM 75/40 W P wpływające na
wzrost jakości i efektywności zamiatania.
KM 70/20 C Edition
Kompaktowa zamiatarka przeznaczona do prac na zewnątrz, ale również
możliwa do stosowania wewnątrz obiektów (napęd ręczny). Szczotka
walcowa oraz boczna w KM 70/20 C Edition napędzane są przez dwa
koła zamiatarki, co gwarantuje naprawdę cichą pracę. Regulowana wysokość szczotki walcowej znacznie redukuje zużycie szczeciny.
Konstrukcja urządzenia zapewnia nie tylko doskonałe rezultaty pracy ale sprzyja wygodzie operatora. Dzięki trójstopniowej regulacji
uchwyt prowadzący można dostosować do wzrostu osoby pracującej
urządzeniem, a jego całkowite złożenie ułatwia transport i przechowywanie zamiatarki. KM 70/20 C Edition posiada odporny na wilgoć
filtr piankowy, który zatrzymuje pył wzniecany podczas zamiatania.
W jesiennej ofercie KM 70/20 C Edition wraz z chwytakiem śmieci
w dobrej cenie.
KM 75/40 W P
Ręcznie prowadzona zamiatarka z trakcją jezdną, zasilana spalinowo
benzynowym silnikiem Honda, przeznaczona do zamiatania terenów ze-

Więcej informacji szukaj w salonach sprzedaży i na www.karcher.pl.
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Mycie wysokociśnieniowe
miczny wydatek wody w profesjonalnym czyszczeniu wysokociśnieniowym mieści się w przedziale od 750 do 1200 l/h oraz 3000 l/h przy pracy
z większą ilością lanc.
Kąt natarcia i rodzaj dyszy (3): jeśli kąt natarcia ma wartość zero stopni
(0°, strumień punktowy wody), siła udaru ma wartość maksymalną (skuteczne np. przy usuwaniu starych lakierów), jednak kształt strumienia pozwala na wyczyszczenie w krótkim czasie jedynie niewielkiej powierzchni. Przy 90°, siła udaru ma wartość minimalną, jednak szeroki strumień
w krótkim czasie czyści dużą powierzchnię.
Rekomendowany kąt natarcia:
kąt 0-15° dla uporczywych zabrudzeń
kąt 15-40° dla standardowych zabrudzeń

6

asa compact) z przejrzyługowym posiada czujnik
, system tłumienia drgań
ciśnieniowym oraz możliniem rozpylonej pary.

- urządzenie klasy średmożliwość pracy strumieybie ekologicznym Eco do
ziomu paliwa, monitoring
oraz system SDS gwastwo obsługi. Zaletą urząefektywność czyszczenia
y.
1

2

Kärcher przedstawia i oferuje
technologię mycia pojazdów

mycie wysokociśnieniowe

oferta ważna od 3.10. – 31.12.2011

kąt 40-90° dla lekkich zabrudzeń
Opór powietrza powoduje rozbijanie strumienia wysokociśnieniowego na
Zadbaj o sprzęt

krople. Im krople są większe w momencie zderzania się z czyszczoną po-

Na sprawne i skuteczne czyszczenie pojazdów nie ma lepszej metody niż

wierzchnią, tym wyższe jest ciśnienie udaru. Dlatego istotne dla skutecz-

technologia mycia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Ta zaś wy-

ności mycia jest stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych o wysokim

maga urządzeń wysokociśnieniowych o parametrach pracy dobranych opty-

wydatku wody i/lub dysz wysokociśnieniowych formujących kształt strumie-

malnie pod kątem rodzaju i intensywności zabrudzeń, typu czyszczonych

nia o większych kroplach, co jest możliwe np. dzięki dyszom Power po-

pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe itp.) i liczebności floty, którą

zwalającym zwiększyć ciśnienie udaru nawet o 40% w stosunku do dysz

urządzenie będzie obsługiwać. W tej sprawie można zaufać marce Kärcher.

konwencjonalnych.
Kształt otworu dyszy jest odpowiedzialny za formowanie rodzaju strumienia

Kärcher oferuje (3.10–31.12.2011)

wysokociśnieniowego: punktowy, płaski, rotacyjny.

do utrzymywania w czystości pojazdów i maszyn najbardziej efektywne
i ekonomiczne uzasadnione rozwiązania:

Strumień punktowy zapewnia bardzo wysokie ciśnienie

1. wybrane urządzenia wysokociśnieniowe z lub bez podgrzewania wody

udaru oraz skuteczność czyszczenia, przy ograniczonej

(w cenach specjalnych)

wydajności powierzchniowej.

2. akcesoria zwiększające komfort i zakres zastosowań (z 15% upustem

Strumień płaski gwarantuje wysoką wydajność powierzch-

cenowym)

niową, lecz nie zapewnia wysokiego ciśnienia udaru, a co

3. środki czyszczące (z 15% upustem cenowym) o najwyższej skuteczno-

za tym idzie skuteczności czyszczenia.

ści, bez szkody dla środowiska (ulegają biodegradacji).

Strumień rotacyjny łączy wysokie ciśnienie udaru z wysoką skutecznością czyszczenia i wysoką wydajnością po-

7 czynników

wierzchniową (nie powinien być stosowany na wrażliwych

Na skuteczność czyszczenia wysokociśnieniowego składa się z 7 czyn-

powierzchniach).

ników:
Odległość dyszy od powierzchni (4): do uzyskania optymalnego efektu
Czynniki mechaniczne

czyszczenia odległość dyszy od czyszczonego obiektu jest decydująca.

Mechaniczna siła odspajająca brud (ciśnienie z jaką strumień wody ude-

Ciśnienie udaru wzrasta, gdy dystans pomiędzy dyszą, a powierzchnią

rza w czyszczoną powierzchnię) to tzw. ciśnienie udaru. Na wartość ci-

zmniejsza się. Rekomendowana odległość: od 10 do 30 cm.

śnienia udaru (im większe tym skuteczniejsze usuwanie brudu) wpływają:
ciśnienie robocze – 1 (wytwarzane przez urządzenie) i wydatek wody,
kąt natarcia, odległość od czyszczonej powierzchni dyszy wysokociśnieniowej i jej rodzaj.

wysokie

Wydatek wody (2): woda w technologii wysokociśnieniowej jest no-

niskie

śnikiem ciśnienia (energia kinetyczna), temperatury (energia cieplna)
i środka czyszczącego. Ilość wody (wydatek) jest bardzo istotna w procesie odtransportowania oderwanych zanieczyszczeń (spłukiwania). Duży
wydatek wody gwarantuje wysokie ciśnienie udaru. Efektywny i ekono30

ciśnienie udaru

Od 3.10.2011 do 31.12.2011 akcesoria i środki czyszczące Kärcher taniej o 15%!
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HD 5/12 C Plus i HD 6/15 C Plus

Wspomagające działanie środków czyszczących (5), które klasyfikować

Kärcher oferuje kompaktowe wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

można zależnie od składu chemicznego (alkalia, kwasy, rozpuszczalniki,

bez podgrzewania wody HD 5/12 C Plus oraz HD 6/15 C Plus przeznaczone

tensydy), wartości pH (kwaśne, obojętne, zasadowe), przedmiotu zasto-

do regularnego czyszczenia pojazdów i maszyn w warsztatach samocho-

sowań (pojazdy, elewacje, konstrukcje itp.), kategorii zadań (czyszczenie

dowych i naprawczych, rzemiośle, handlu oraz małych przedsiębiorstwach.

zasadnicze, czyszczenie zachowawcze, pielęgnacja oraz dezynfekcja)
i rodzaju usuwanych zabrudzeń (oleje, lakier, sadza, rdza, kamień, osady

Bez problemu radzą sobie one z utrzymaniem w czystości samochodów

wapienne itp.) jest zależne od temperatury i czasu ich działania.

dostawczych czy maszyn rolniczych w niewielkim gospodarstwie rolno-przetwórczym. Ich zwarta pionowa konstrukcja, parametry pracy oraz
systemy zwiększające komfort obsługi i bezpieczeństwo (Easy Press, AVS,
wyłącznik ciśnieniowy) gwarantują sprawne mycie i pożądany jego efekt.
HDS: 5/15 U, 798 C, 10/20-4 M
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące z podgrzewaniem wody gwarantują skuteczne usuwanie m.in. zanieczyszczeń olejowych powszechnie
obecnych i w branży motoryzacyjnej, maszynowej, przetwórstwie i rolnictwie. Specjalna oferta jesienna obejmująca 3 modele urządzeń HDS to
gwarancja optymalnego wyboru:
HDS 5/15 U
o zwartej, pionowej konstrukcji i niewielkiej wadze jest wyjątkowo mobilny

Czas reakcji (6): właściwy czas działania środka czyszczącego w tech-

i łatwy do transportowania w samochodzie combi.

nologii wysokociśnieniowej jest bardzo krótki (ułamki sekund), nawet jeśli
proces spłukiwania do czysta trwa kilka minut. Przy niewielkich koncen-

HDS 798 C

tracjach środków od 0,2 do 4 % długi czas działania nie wpływa na efekt

(klasa compact) z przejrzystym panelem obsługowym posiada czujnik tem-

mycia. Jednak z powodów ekonomicznych, przy usuwaniu szczególnie

peratury spalin, system tłumienia drgań w układzie wysokociśnieniowym

uporczywych zabrudzeń dłuższy czas działania środka czyszczącego może

oraz możliwość pracy strumieniem rozpylonej pary.

być wskazany. W takiej sytuacji niezbędne staje się zwiększanie koncentracji środka czyszczącego. Gdy brud jest szczególnie uporczywy do jego

HDS 10/20-4 M

usunięcia dobrze jest zastosować żel lub pianę aktywną, które z racji swej

urządzenie klasy średniej posiadające możliwość pracy strumieniem pary

konsystencji nie spływają, a tym samym dłużej pozostają na powierzchni.

jak i w trybie ekologicznym Eco do 60°C. Czujnik poziomu paliwa, monitoring temperatury spalin oraz system SDS gwarantują bezpieczeństwo

Temperatura (7): procesy chemiczne przebiegają szybciej w wyższej tem-

obsługi. Zaletą urządzenia jest wysoka efektywność czyszczenia i wysoki

peraturze (skraca czas czyszczenia o około 40-60%). Mocno osadzone

reżim pracy.

tłuszcze są topione i w postaci upłynnionej odrywane i usuwane. Wspomagane jest emulgowanie olejów i tłuszczy. Dodatkowo powierzchnia czyszczona jest podgrzewana co przyspiesza jej schnięcie. Czyszczenie gorącą
wodą jest wymagane m.in. przy usuwaniu konserwacji antykorozyjnej, smarów i fosfatowaniu wysokociśnieniowym.
Wysokociśnieniowe urządzenia Kärcher z podgrzewaniem wody umożliwiają pracę w trybie pary (woda pod niskim ciśnieniem podgrzewana jest
do ok. 150°C; przy rozprężeniu temperatura przy dyszy wynosi 100°C - pozostające ciepło pozwala przejść części podgrzanej wody w stan pary (ok.
10%). Oba rodzaje strumienia: gorący i parowy, posiadają zalety:
1. strumień gorącej wody pod ciśnieniem – bardzo dobre właściwości myjące i spłukujące, szybki proces czyszczenia, niewielki efekt tworzenia oparów
2. strumień rozpylonej pary – wysoka zdolność penetracji, mycie bez rozprysków wody, ograniczenie zużycia wody i środków czyszczących, zdolność do usuwania zanieczyszczeń o wyższej temperaturze topnienia.
Więcej informacji szukaj w salonach sprzedaży i na www.karcher.pl.
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Odkurzanie i szorowanie
8

(Bp), z systemem DOSE
czącego w zależności od
owania) lub bez, B 40 C-W
anicza zużycie prądu) pokach medycznych, biurach
bilne i zwrotne (możliwość
h pomieszczeniach) z sysobudowie (uchwyty mopy,
cym operatorowi w trakcie
ia. Centralnie umieszczona
umożliwia wygodną obsłudodatkowo ułatwia blokada
tem szybkiego czyszczenia

Kärcher przedstawia i oferuje
technologię czyszczenia podłóg twardych

odkurzanie i szorowanie

oferta ważna od 3.10. – 31.12.2011

Zadbaj o posadzkę!
Do dbałości o podłogi twarde, w tym posadzki z kamienia naturalnego
(marmur, granit, gnejs, kwarc, łupek, trawertyn, wapień płytowy, piaskowiec), kamienia sztucznego (kamionka szlachetna, aglomarmur, lastrico,
beton płukany, terakota), podłóg drewnianych, laminowanych i syntetycznych (PCV, winyl, żywice epoksydowe, linoleum) Kärcher poleca ekonomicznie opłacalne technologie czyszczenia.
Kärcher oferuje (3.10–31.12.2011)
wszystko co niezbędne do właściwej pielęgnacji twardych podłóg:
1. wybrane urządzenia do czyszczenia podłóg twardych (w cenach spe-

NT 25/1 Ap

cjalnych)

Odkurzacz kompaktowy z możliwością zasysania nieagresywnych cieczy,

2. akcesoria zwiększające liczbę zastosowań (z 15% upustem cenowym)

zanieczyszczeń mieszanych (błoto, mokry piach) oraz zanieczyszczeń

3. środki czyszczące (z 15% upustem cenowym) gwarantujące najwyższą

suchych (grubych pyłów, pyłów po krystalizacji) jest skuteczny w czysz-

skuteczność prac bez szkody dla środowiska (ulegają biodegradacji).

czeniu zachowawczym oraz okresowym. Wyposażony w płaski filtr falisty
Eco oraz funkcję półautomatycznego oczyszczania filtra NT 25/1 Ap od-

Czyszczenie zachowawcze

kurza efektywnie bez spadków siły ssania nawet w trakcie długich prac.

Codzienna dbałość o czystość to usuwanie luźnych zanieczyszczeń

Wystarczy nacisnąć przycisk umieszczony na głowicy odkurzacza, by

z posadzek – czyli odkurzanie stosowane na wszystkich rodzajach podłóg

otrzepać filtr z zalegającego w nim pyłu (brak kontaktu z kurzem). Funkcja

twardych. Twarde posadzki mogą zostać zabrudzone także przez błoto

ta wydłuża żywotność filtra. Przechowywaniu wyposażenia odkurzacza

czy rozlane ciecze. Dlatego do ich odkurzania lepiej stosować urządzenia

służą specjalne profile obudowy, w tym haki umożliwiające nawinięcie

z możliwością odsysania wilgotnych zanieczyszczeń, a nawet wody. Bez

przewodu zasilającego (7,5 m).

względu na rodzaj zanieczyszczeń, odkurzanie to element czyszczenia
zachowawczego, gdyż jest czynnością, którą należy wykonywać regularnie w krótkich interwałach czasowych.
Czyszczenie okresowe
Odkurzanie staje się elementem okresowego czyszczenia, gdy wymagane jest przygotowanie posadzki do czyszczenia zasadniczego np. przed
zastosowaniem szorowarki - na powierzchni pokrytej luźno przylegającym brudem, bądź po krystalizacji podłóg wapiennych i polerowaniu
- w celu zebrania powstałego pyłu, a także po zastosowaniu szorowarki
bez funkcji odsysania - w celu usunięcia wody. Właściwie dobrany odkurzacz uniwersalny jest po prostu niezbędny zarówno przy bieżących
porządkach jak i gruntownym sprzątaniu!
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Czyszczenie zasadnicze

wątpliwą zaletą szorowarki jest mobilność i komfort obsługi: na uchwy-

Skuteczne usuwanie utwardzonych zabrudzeń oraz powłok ochronnych

cie prowadzącym umieszczono dwa koła, które dla potrzeb transportu

wymaga odmiennej techniki czyszczenia i odmiennych urządzeń. Dobór

wystarczy zdjąć i zamontować w odpowiednich miejscach na obudowie

właściwego urządzenia czyszczącego (ze szczotkami walcowymi – wy-

głowicy bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi. Podobnie jak

soka siła nacisku i wysoka prędkość obrotowa, polecane do powierzchni

przy wymianie szczotek i listew ssących.

strukturalnych lub ze szczotką tarczową – dłuższy kontakt z powierzchnią, łagodne dla podłóg, polecane do gładkich powierzchni) jest związany
z rodzajem i wielkością czyszczonej posadzki, a także charakterem prac
(usuwanie zanieczyszczeń, krystalizacja, polerowanie).
BDS 33/190 C
Urządzenie jednotarczowe przeznaczone do czyszczenia posadzek
z PCV, linoleum, marmuru i kamienia. Usuwa powłoki ochronne i dobrze
sprawdza się w krystalizacji podłóg wapiennych, a nawet w czyszczeniu
ze spryskiwaniem, szamponowaniu i czyszczeniu wykładzin dywanowych. BDS 33/190 C wymaga doposażenia pod kątem wykonywanych
prac (może pracować padami o różnym stopniu twardości lub ze szczotkami do polerowania, (przy pielęgnacji posadzki, przy szamponowaniu,
oraz padem z mikrofibry). Dodatkowo BDS 33/190 C można doposażyć
w zbiornik na środek czyszczący (10 l). Wszystkie dodatkowe akcesoria
oraz niezbędne do przeprowadzenia prac środki czyszczące Kärcher są
oferowane z 15% rabatem cenowym do 31.12.2011.
BR 40/10 C Adv
Kompaktowa, ręcznie prowadzona szorowarka polecana do czyszczenia podłóg o powierzchni od 100 do 400 m2. Wyposażona
w 2 przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe gwarantuje usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Urządzenie skutecznie
czyści i odsysa w obu kierunkach (zarówno podczas pracy do przodu jak i do tyłu). Może pracować z padami walcowymi lub szczotkami
czyszczącymi o różnym stopniu twardości, ale również ze szczotkami
z naturalnego włosia, o różnej długości włosia do strukturalnych posadzek, z padami walcowymi z mikrofibry, jak również ze specjalnymi
szczotkami do czyszczenia wykładzin dywanowych.
BR 40/10 C Adv może być stosowana przy krystalizacji oraz polerowaniu,
po nałożeniu powłok zabezpieczających (polimerów) i impregnacji. NieWięcej informacji szukaj w salonach sprzedaży i na www.karcher.pl.
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B 40 C-W

Kärcher Inteligentny Klucz (KIK) umożliwia dokonanie podziału odpo-

B 40 w wersjach od C (bez trakcji) do W (z trakcją jezdną) to urządzenia

wiedzialności i zadań pracowników.

odpowiadające wymaganiom klientów w zakresie prostoty obsługi (przy
bardzo szerokim zakresie zastosowań zależnych od rodzaju zainstalo-

Klucz żółty – operator

wanego wyposażenia) i równoczesnej ochrony przed błędami operatora,

Operator wyłącznie obsługuje urządzenie. Takie funkcje jak

włącznie z możliwymi nadużyciami zwiększającymi koszty pracy.

np. zmiana dozowania środka czyszczącego, mocy turbiny itp.
są niedostępne dla operatora.

B 40 gwarantuje maksymalne uproszczenie obsługi równoznaczne z zapobieganiem wszelkim usterkom powstającym zazwyczaj z błędów ob-

Klucz szary – menadżer

sługujących szorowarkę ludzi. Usprawnieniom obsługi oraz minimalizacji

Wprowadza istotne ustawienia parametrów pracy urządzenia.

usterkowości i kosztów służy w urządzeniach B 40 C-W system inteli-

Modyfikuje je w zależności od potrzeb i zadań czyszczenia

gentnych kluczy o odrębnych (unikatowych) ustawieniach dla operatora,

i zapisuje zmiany na żółtym kluczu dla operatora.

menadżera i serwisanta.
Klucz czerwony – serwisant
Serwisant z pełnym dostępem do wszystkich parametrów
urządzenia może również wprowadzać zmiany ustawień
dla klucza żółtego.
Modułowa budowa B 40 umożliwia skonfigurowanie dokładnie takiego
urządzenia, jakie jest wymagane dla określonych, a zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Wymienne głowice czyszczące można dobrać pod
kątem rodzaju (szczotkowe lub walcowe) i szerokości roboczej, a następnie uzupełniać je optymalnymi z uwagi na stopień twardości padami lub
szczotkami walcowymi.
Dostępne są 4 rodzaje głowic: głowice walcowe o szerokościach szczotek
550 mm lub 450 mm, oraz głowice dyskowe o średnicach 430 mm lub
510 mm. Umożliwia to korzystanie z zalet technologii szczotek walcowych
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jak i tarczowych przy zakupie jednej maszyny. Ponadto głowice dyskowe
dają możliwość pracy z padami do krystalizacji, padami diamentowymi
w technologii Kärcher Twister, oraz padami z włosiem naturalnym. Urządzenia można też wyposażyć w szczotki z włosia naturalnego do polerowania podłóg.
Zasilane sieciowo (Ep), bądź bateryjnie (Bp), z systemem DOSE (precyzyjnego dozowania środka czyszczącego w zależności od potrzeb bieżących, bezpośrednio z opakowania) lub bez, B 40 C-W to urządzenia
ciche (tryb pracy Eco ogranicza zużycie prądu) polecane do pracy np.
w hotelach, placówkach medycznych, biurach i sklepach w godzinach
ich otwarcia. Mobilne i zwrotne (możliwość pracy w wąskich korytarzach
niedużych pomieszczeniach) z systemem przechowywania akcesoriów
na obudowie (uchwyty na mopy, ściereczki, środki czyszczące) ułatwiającym operatorowi w trakcie pracy dostęp do niezbędnego wyposażenia.
Centralnie umieszczona dźwignia regulacji położenia belki ssącej umożliwia wygodną obsługę osobom prawo i leworęcznym. Pracę dodatkowo
ułatwia blokada zbiornika z systemem wentylacji oraz system szybkiego
czyszczenia i napełniania zbiornika Quick Fill In.

Wydajność teoretyczna

1800 –2200 m²/h

Szer. robocza głowic

R 45/55, D 43/51

Szer. listwy ssącej

850 mm

Moc silnika szczotki

600 W

Moc silnika turbiny

500 W

Prędkość szczotki

1400/180 1/min

Nacisk szczotki

14-18 Kg (głowica R)

Poziom hałasu

68 dB(A)

Zbiorniki wody

40/40 l

Akumulator

12 V, 75/105 Ah

Wymiary
(dł. x szer. x wys.)

1249x520x1145 (R45)
1249x620x1145 (R55)
1331x537x1145 (D43)
1369x575x1145 (D51)

R 45 Bp/Ep

D 43 Bp/Ep

70 Ah

850 mm

Z lub bez

System

System

Zestaw

R 55 Bp/Ep

D 51 Bp/Ep

80 Ah

prosta lub

systemu

czyszczenia

szybkiego

mocowania

(120V – 230V)

(120V – 230V)

105 Ah

łukowa

DOSE

zbiornika

napełniania

„mop”

Więcej informacji szukaj w salonach sprzedaży i na www.karcher.pl.
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Odkurzanie i czyszczenie
ekstrakcyjne
6

84 pozwala skrócić czas
in po czyszczeniu ekstrak0%. Przy dyszy wylotowej
ę klips do dywanów, dzięki
jest wdmuchiwanie powiepod wykładzinę, co przyej suszenia. Inną funkcją
suszanie zalanych na skuwarii pomieszczeń.

Kärcher przedstawia i oferuje
technologię czyszczenia wykładzin dywanowych

odkurzanie i czyszczenie ekstrakcyjne

oferta ważna od 3.10. – 31.12.2011

Zadbaj o wykładzinę!

Odkurzacz T 7/1

Tylko odpowiednia dbałość o tekstylne pokrycia podłogowe gwarantuje

Codzienne czyszczenie wykładzin nie może nastręczać problemu bez

właściwy komfort przebywania w pomieszczeniach z wykładzinami dy-

względu na to czy odkurzania wymagają pomieszczenia na jednej kon-

wanowymi. Ważne, aby ta dbałość zapewniała równocześnie długotrwałą

dygnacji, czy na kilku, czy pomieszczenia są mocno umeblowane czy

ochronę wykładzin i dywanów, by mogły one służyć jak najdłużej. Kärcher

też nie.

poleca technologie gwarantujące skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

Odkurzacz T 7/1 został zaprojektowany właśnie do takiej pracy i jest

i plam oraz impregnację wykładzin tekstylnych.

szczególnie polecany do sprzątania mniejszych i umeblowanych pomieszczeń w budynkach komercyjnych. Obsługa wyposażonego w kółka,

Kärcher oferuje (3.10–31.12.2011)

ale bardzo lekkiego odkurzacza (5,2 kg) jest wyjątkowo komfortowa –

do codziennego utrzymywania czystości, czyszczenia doraźnego, za-

łatwo nim manewrować, łatwo przenosić i bez problemu przechowywać

sadniczego i usuwania plam wszechstronne i ekonomiczne uzasadnione

nawet w niewielkim schowku. Włączanie i wyłączanie odkurzacza ułatwia

rozwiązania:

duży przycisk nożny. Wyposażenie T 7/1 mieści się w specjalnych uchwy-

1. wybrane urządzenia do czyszczenia wykładzin i dywanów (w cenach

tach na obudowie wyposażonych w komfortowy system Click.

specjalnych)
2. akcesoria zwiększające liczbę zastosowań (z 15% upustem cenowym)

T 12/1 eco!efficiency

3. środki czyszczące (z 15% upustem cenowym) gwarantujące najwyższą

Dbając na co dzień (niejednokrotnie w trakcie normalnego dziennego

skuteczność prac bez szkody dla środowiska (ulegają biodegradacji).

funkcjonowania obiektu) o czystość wykładzin dywanowych można jednocześnie zadbać i o koszty własne i o środowisko zmniejszając zużycie

Czyszczenie zachowawcze

energii (o 40%) i obniżając poziom hałasu (o 5 dB(A)).

Odkurzanie suchych zanieczyszczeń należy do najpopularniejszych

Dzięki optymalizacji technologii przepływu powietrza w T 12/1 eco!ef-

metod utrzymania czystości i podłóg twardych i wykładzin dywanowych.

ficiency, przy zastosowaniu turbiny o mocy zaledwie 750 W, udało się

Profesjonalnym wykonawcom takich prac warto wskazać jednak jak kon-

uzyskać wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do

kretne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne odkurzaczy wpływają

analogicznego odkurzacza wyposażonego w turbinę o mocy 1300 W! Wy-

na jakość i komfort ich pracy.

jątkowo cicha praca tego energooszczędnego odkurzacza (56 dB(A)) nie
wymusza sprzątania nocnego, poza godzinami otwarcia obiektu. Dzięki

Kompaktowe i zwrotne to cechy odkurzaczy Kärcher, w których zastoso-

wyposażeniu we wzmocniony filtr koszykowy możliwe jest także odkurza-

wano innowacyjną technologię filtracji (m.in.: odporne na rozdarcia fize-

nie bez stosowania torebek filtracyjnych. A w innym przypadku fizelinowa

linowe torebki filtracyjne z dwukrotnie większą zdolnością do zatrzymy-

torebka filtracyjna zabezpieczy efektywne odkurzanie.

wania kurzu oraz zwiększoną wydajnością filtracji o 10% w porównaniu

Czyszczenie zasadnicze

do torebek papierowych, ale również możliwość pracy bez torebek filtra-

Celem czyszczenia zasadniczego jest usunięcie plam i szczególnie upo-

cyjnych dzięki zastosowaniu koszykowego filtra ze zmywalnego nylonu).

rczywego brudu, który gromadzi się w najgłębszych partiach wykładziny
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pomiędzy włóknami, bądź też mocno przylega do samych włókien. W za-

za pomocą ściereczki) lub z użyciem ekstraktora (namoczenie plamy

leżności od rodzaju wykładziny oraz stopnia jej zabrudzenia, dobrać nale-

i odczekanie, by środek zadziałał, a następnie odessanie rozpuszczonego

ży sposób postępowania. Polecamy metodę ekstrakcji (ekstraktor rozpro-

brudu za pomocą ekstraktora). Plamy zawsze należy usuwać bezzwłocz-

wadza roztwór środka czyszczącego i wody na powierzchni a następnie

nie po ich wystąpieniu. Profesjonalna metoda wypłukiwania umożliwia

odsysa go wraz z rozpuszczonym brudem). Stopień zabrudzenia wykła-

skuteczne usuwanie plam po paście do butów, tuszu czy resztek gumy

dziny determinuje liczbę przejść roboczych wymaganych dla uzyskania

do żucia. Po naniesieniu odplamiacza RM 769 i odczekaniu, aż środek

pożądanego efektu. Przy normalnym zabrudzeniu środek czyszczący jest

rozpuści plamę, można ją łatwo usunąć urządzeniem ekstrakcyjnym.

natryskiwany i odsysany podczas tego samego przejścia. Przy dużym

RM 769 (odplamiacz): uniwersalny odplamiacz do wszelkich wykładzin

zabrudzeniu zaleca się wstępne natryskiwanie środka czyszczącego na

i tapicerek tekstylnych. Nanieść środek spryskiwaczem lub ekstraktorem

powierzchnię, aby rozpuścił brud. Podczas drugiego przejścia roboczego

i po upływie ok. 5 min. osuszyć (ściereczką - A lub ekstraktorem - B).

brud jest odsysany, a wykładzina starannie wypłukana czystą wodą. Zapobiega to zlepianiu się włókien, co ma często miejsce przy tradycyjnym

Puzzi 100 Super

myciu. Pozostała na powierzchni tzw. wilgoć resztkowa wynosi maks. 10-

Urządzeniem Kärcher stosowanym do ekstrakcji jest np. Puzzi 100 Super

15%. Do czyszczenia ekstrakcyjnego Kärcher poleca środki czyszczące

- kompaktowe urządzenie o silnej turbinie ssącej wyposażone w dyszę

RM 760 o wysokiej efektywności, szybkoschnący środek RM 767 i płyn

do tapicerki i dyszę podłogową oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający

impregnujący RM 762.

pracę. W jesiennej ofercie specjalnej urządzenie zostało wyposażone
w metalową dyszę podłogową oraz RM 760 - środek czyszczący w postaci

RM 760 (proszek / tabletki): klasyczny proszek (lekko zasadowy, pH

ułatwiających dozowanie tabletek rozpuszczalnych w wodzie (2 x 16 szt).

9) do czyszczenia zasadniczego. Rozpuścić proszek w zbiorniku wody
czystej w ilości 100 g w 10 l wody (roztwór 1%). Wydajność: 100 m2/kg.

AB 84

Pozostawia świeży zapach. Tabletki RM 760 (obojętne, pH 6) opakowane

Dmuchawa AB 84 pozwala skrócić czas schnięcia wykładzin po czysz-

w rozpuszczalną w wodzie folię. Rozpuścić 2 tabletki w zbiorniku wody

czeniu ekstrakcyjnym nawet o 40%. Przy dyszy wylotowej AB 84 znajduje

czystej (8 l) dla uzyskania 1% roztworu. Wydajność: 8m2/tabletkę. Sku-

się klips do dywanów, dzięki któremu możliwe jest wdmuchiwanie powie-

tecznie usuwa zabrudzenia, wyjątkowo delikatny dla włókien.

trza bezpośrednio pod wykładzinę, co przyspiesza proces jej suszenia.

RM 767 (płyn): szybkoschnący środek czyszczący (lekko kwaśny, pH 5)

Inną funkcją dmuchawy jest osuszanie zalanych na skutek powodzi czy

polecany w doraźnym czyszczeniu miejsc o intensywnym użytkowaniu

awarii pomieszczeń.

(do 70% krótszy czas schnięcia niż środkami tradycyjnymi). Wymieszać
25 ml w zbiorniku czystej wody (10 l). Wydajność: 100 m2/l.
RM 762 (płyn impregnujący): zapewnia skuteczną ochronę wykładzinom i tapicerkom przed ponownym zabrudzeniem. Pozwala na wydłużenie okresów między kolejnymi zabiegami czyszczenia. Wlać roztwór (12,5
%) impregnujący do zbiornika urządzenia lub spryskiwacza RM. Spryskiwać w odstępach ok. 30 min. Pozostawić do wyschnięcia.
Czyszczenie miejscowe
Usuwanie plam można przeprowadzić ręcznie (spryskanie plamy środkiem czyszczącym, który po rozpuszczeniu usuwa się wraz z brudem
Więcej informacji szukaj w salonach sprzedaży i na www.karcher.pl.

37

KÄRCHERNEWS

38

KÄRCHERNEWS

Muzeum Kärcher (strona obok) w Winnenden mieści się w historycznym

także do dokumentowania historii własnych firm w Polsce!

budynku z cegły, gdzie w latach 30-tych XX wieku zaczęła się historia firmy. Ekspozycja przedstawiona na powierzchni 400 m2. za pośrednictwem

Mieszkańcy mówią o nim: Tybinga nie ma uniwersytetu - Tybinga jest uni-

różnorodnych technik multimedialnych i tradycyjnych prezentacji ekspona-

wersytetem! To to miasto, drugie obok Heidelberu miasto nad rzeką Neckar,

tów-urządzeń Kärcher ukazuje rozwój technologii czyszczenia aż po wiek

40 km od Stuttgartu, ze sławnym wielusetletnim uniwersytetem mieli okazję

XXI. Zwiedzanie Muzeum dla Partnerów Kärcher może stać się inspiracją...

zwiedzić uczestnicy Spotkania Partnerów 2011 (zdjęcie powyżej).
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