Az innováció ereje.
A Kärcher cég neve világszerte az erőt, a minőséget és az innovációt jelképezi. Ezen kívül azt a tisztítási
hozzáértést és tapasztalatot is jelenti, amely ebben az iparágban 75 éve mértékadó. A Kärcher, mint a
magasnyomású mosó feltalálója ma már vezető szerepet tölt be a világpiacon és egyike a technológiai
előrehaladás hajtóerőinek, de nem csak ezen a területen. 1950-től máig 1000 szabadalmat jelentett be,
melyek között voltak teljesen új készülékkategóriák, olyan mint az ipari alkatrésztisztító és a szárazjeges tisztító. Ezt a
fejlesztőmunkát naponta a cég 500 munkatársa végzi a kutatás és fejlesztés részlegen. A legmodernebb technológiát
alkalmazzák a tervezésben, a fejlesztésben, a dizájnban és a tesztelésben. A cél pedig a még nagyobb teljesítmény, a
még hosszabb élettartam és a még jobban kidolgozott környezetvédelem elérése. Alapelvünk az, hogy ügyfeleinket
tekintjük a dolgok mértékének.
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Teljesítmény minden iparág professzionális felhasználójának.
A Kärcher cég a piacon egyedülálló módon nagy teljesítményű, megbízható és egyszerűen kezelhető készülékeket kínál a
tisztítási iparágból, az iparból és a kisiparból jövő ügyfeleknek. Szilárd meggyőződésünk az, hogy minden ügyfelünknek a
legkülönbözőbb területeken a legmagasabb mérce szerint képesek vagyunk megfelelni és követelményeiket teljesíteni. Célunk elérését segíti az innovatív technika csakúgy, mint az átfogó szerviz és a valódi partneri viszony.
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1 Kärcher Professzionális készülékek
A tisztítással foglalkozó szolgáltató cégek különösen termékeink hosszú élettartamában és
gazdaságosságában, a Kärcher átfogó szervizhálózatában és munkatársaik oktatásában
bíznak.
Számukra a Kärcher a rendkívül nagy teljesítményű és megbízható tisztítókészülékek teljes
programját kínálja. Minden részletet következetesen a termelékenység és a hatékonyság
növelése érdekében alakítottunk ki. Mindehhez társulnak az élenjáró szervizszolgáltatások, melyek a finanszírozástól kezdve a teljes
szervizelésen át a felhasználók oktatásáig
lefedik az egyéni igényeket.
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2 Kärcher kisipari készülékek
Azok a kisipari felhasználók, akik a mindennapi tisztításhoz időben takarékos és egyszerűen kezelhető megoldásokat keresnek, a
Kärcher termékeit választják. Ezzel részük
lesz az innovatív műszaki megoldásokban és
hasznos részleteket, valamint jó ár-szolgáltatás viszonyt kapnak. Erre a célra a Kärcher
olyan készülékeket fejleszt, melyek az eddig
ismeretlen ergonómia, kompakt felépítési
mód és mobilitás miatt a felhasználót nem
csak rendkívüli módon tehermentesítik, hanem részben teljesen új alkalmazási területeket fedeznek fel.

3

3 Kärcher ipari készülékek
Az ipari vállalatok a készülékekkel és a szerelékekkel szemben az ipari szabványok, biztonsági előírások betartására és az üzemi
folyamatok bevonására, valamint a meglévő
infrastruktúrára vonatkozóan a legmagasabb
követelményeket támasztják. Ehhez még
mindig újabb és újabb követelménynek társulnak, melyek teljesen új technológiát és
elképzeléseket igényelnek. Ezeket az iparnak
és az iparral együttműködve partneri viszonyban fejlesztjük ki. Az alkalmazás teljes felhasználási ideje alatt műszaki részlegünk és
műhelyünk megbízható partnerként ügyfeleink rendelkezésére áll.

Új technológiákkal egyre jobb termékeket állítunk elő.
Az újítások határozzák meg a technika világának pulzusát és egyben a Kärcher cég sikerének legfontosabb tényezőit jelentik. Folyamatosan új technológiákat fejlesztünk ki, hogy a munka könnyebben, egyszerűbben és gazdaságosabban elvégezhető legyen. Aktuális termékeink felét az elmúlt öt évben fejlesztettük ki. Fejlesztéseink során következetesen kombináljuk a technikát a funkcionális dizájnnal és a környezeti teljesítménnyel. Tevékenységünket újra és újra díjakkal tüntetik ki.
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1 Easy Press pisztoly Servo Controllal
Az ergonómikusan kialakított Easy-Press magasnyomású pisztoly
csökkenti a tartó- és visszahúzó erőt. A finom érzékeléssel rendelkező
szervoszabályzóval a nyomás és a vízmennyiség közvetlenül a pisztolyon fokozatmentesen szabályozható.
Súroló-szívó technika: a megfelelő technika
minden alkalomra
A Kärcher cég a súroló-szívó technika keretén belül innovatív megoldásokat kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Cégünk forradalmasította a hengerkefe-technikát, úgy hogy a kefenyomás akár hatszorosára növelhető.
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3 Tévedés kizárva
Az EASY Operation az egyszerű kezelési elv a seprő- és seprő-szívógépeknél. Az egyszerű szimbólumok által csökken a hibalehetőségek
száma. A már egyszer megtanult szimbólumok és beállítások minden
géptípusnál azonosak. Ezáltal a betanulási idő lecsökken és a teljesítőképesség pedig emelkedik.
4 Kifinomult ötlet: a mikroszálas henger
A mikroszál alkalmazása a kemény felületek tisztításában kvantumugrásnak számít. Ez a Kärcher-találmány a nagy súrlódásképességű
mikroszál előnyeit elsőként alkalmazza a professzionális tisztítás területén: a rendkívüli szennyeződés-, zsír- vagy vízmegkötő képesség,
párosul a robusztus kialakítással és a problémamentes moshatósággal.
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5 Szívótechnika: öntisztító szűrők
Az innovatív és szabadalmaztatott TACT-szűrőtisztítórendszer a szűrőt célzott, erőteljes légáramlatokkal felülről hatékonyan tisztítja. A
porszívó tehát önmagát tisztítja meg a porszívás alatt. Ennek előnye,
hogy a szívóerő állandóan erős marad, a munkavégzési időszakok
meghosszabbodnak, a karbantartási költségek csökkenek és a porszívó hosszabb élettartamú marad.
6 Porszívás HEPA-minőségben
A Kärcher hatszoros, HEPA-szűrővel rendelkező szűrőrendszer, melynek porleválasztási foka akár 99,97%-ot is elérhet, jelentős mértékben hozzájárul a kórházi, iskolai stb. higiénia fenntartásához és általában az allergiapotenciál csökkenéséhez.
7 Látható minőség
Aki Kärcher-készüléket lát, felismeri a minőséget. Aki ilyen készüléket kezel, tudja mi az az ergonómia. Aki alkalmazza, megérzi, mi az
a teljesítmény. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a technika,
megjelenés és kezelhetőség kombinálását egyre inkább optimalizáljuk. Számos dizájner-díj jelzi, hogy ez a próbálkozásunk sikeres volt.
De sokkal fontosabb, hogy ügyfeleink visszajelzései is ezt mutatják.
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