
KÄRCHER FLEET
Váš vstup do světa digitálního čištění

professional 



BUDOUCNOST JE PROPOJENÁ.
Podlahové mycí stroje s odsáváním Kärcher jsou nyní 
od řady B 40 již ze závodu vybaveny jednotkou Telematic 
Control Unit (TCU). Starší stroje Kärcher a stroje jiných 
výrobců lze bez problémů vybavit dodatečně.

My jsme připraveni 

– přidejte se k nám.

Jednotka TCU shromažďuje 

definované údaje o stroji a další 

data a přenáší je prostřednictvím 

mobilního rádiového spojení 

do serverového cloudu. Jako 

účastník máte poté možnost Vaše 

zpracovaná data kdekoli na světě 

vyvolat prostřednictvím 

webového portálu. V budoucnu 

pořízené stroje budou přiřazeny 

přímo k Vašemu účtu. Nemusíte 

se o nic starat. Vstupte 

jednoduše do věku digitálního 

čištění. S Vaším prvním 

přístupem Vám pomůže náš 

odborný poradce, který Vás bude 

informovat i o všech výhodách 

a možnostech sítě Kärcher Fleet.

Jednotka TCU je již z výroby zabudována u těchto čisticích strojů:
B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120, B 150



Nejkratším spojením mezi dvěma body je přímka. 
A nejkratším spojením mezi všemi body je síť. Vaší sítí 
v oblasti čištění je Kärcher Fleet. Vše je v ní vzájemně 
propojené: stroje, místa použití, servisní zásahy, 
plánování použití, podávání zpráv – celá infrastruktura 
Vaší flotily čisticích strojů. Kolikrát jste se vydali jinou 
cestou než tou správnou? Rozpoznat tuto cestu a vydat 
se po ní – to je to, co bude v budoucnu rozhodovat 
o Vašem úspěchu. 
 
Systém Kärcher vstupuje se sítí Fleet do propojené 
budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že Vám nabízíme ten 
nejlepší nástroj pro přechod ze současného způsobu 
práce na digitalizaci čisticí techniky. 
 
Základní funkce sítě Fleet můžete bezplatně využívat 
téměř se všemi podlahovými mycími stroji s odsáváním 
značky Kärcher. Zda to uděláte, záleží pouze na Vás.

VŠE JE 
VZÁJEMNĚ 
PROPOJENÉ.

Možnosti a výhody Vás nadchnou:

 ■ optimalizované plánování použití a optimalizovaná kontrola 

úspěšnosti
 ■ v případě opožděného zahájení práce: zpráva na Váš smartphone
 ■ průběžná kontrola stavu strojů
 ■ poplach při výpadku strojů 
 ■ vyhodnocení doby chodu strojů 
 ■ rychlý, resp. automatický požadavek na servis (je-li aktivovaný)
 ■ ochrana proti krádeži na základě geofencingu 
 ■ optimalizace strojového parku, nákladů a kvality



DIGITÁLNĚ. 
ANONYMNĚ. 
BEZPEČNĚ. 



DIGITÁLNĚ. 
ANONYMNĚ. 
BEZPEČNĚ. 

Vodafone je systémovým 

partnerem pro SIM karty 

a propojení dat. Amazon Web 

Services AWS patří k předním 

světovým poskytovatelům 

cloudové infrastruktury. Zde 

jsou provozovány všechny 

aplikační a databázové servery 

pro síť Fleet. Sídlo výpočetního 

střediska se nachází v Irsku 

a podléhá evropskému právu 

na ochranu dat.

Pouze Vy máte přístup k Vašim 

zde uloženým datům. Přístup 

třetích osob k zákaznickým 

datům je znemožněn na základě 

nejmodernějších technických 

a organizačních opatření. Jakákoli 

komunikace mezi komponentami, 

která neprobíhá výhradně v síti 

Fleet, je zakódovaná.

Celé softwarové prostředí sítě 

Fleet je pravidelně kontrolováno 

na základě bezpečnostních auditů 

prováděných externími 

odborníky. Firma Kärcher 

nesleduje ani nevyhodnocuje 

žádná obchodní data nebo jiné 

interní ukazatele firem. Osobní 

data nejsou shromažďována. 

Technické údaje o strojích jsou 

používány výhradně anonymně. 

Firma Kärcher provozuje servisní 

portál, na kterém mohou být 

stroje zákazníků na přání 

spravovány.

V případě dotazů týkajících se 

ochrany dat se obraťte přímo 

na Vašeho obchodního poradce, 

který Vás spojí s příslušnými 

odborníky v naší firmě.

Vaše data patří pouze Vám. Proto jsme 
zřízením a provozem IT infrastruktury 
sítě Kärcher Fleet pověřili dva 
partnery, kteří mohou všechny 
požadavky na digitalizaci, anonymitu 
a ochranu dat realizovat a trvale 
zajistit na nejvyšší úrovni. 



Podlahové mycí stroje s odsáváním B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120 

a B 150 jsou již ze závodu vybaveny jednotkou TCU. Ostatní stroje 

Kärcher a stroje jiných výrobců lze za standardních podmínek 

vybavit dodatečně. Můžete využívat bezplatnou službu Freemium 

nebo přejít na službu Premium s rozšířeným rozsahem služeb.

freemium premium

Přehledný seznam všech strojů plný rozsah plný rozsah

Stav stroje plný rozsah plný rozsah

Servisní poplach plný rozsah plný rozsah

Správa nákladů na stroj  plný rozsah plný rozsah

Stanoviště  
(četnost aktualizace dat) 

omezený rozsah plný rozsah 

Stav baterie 
(četnost aktualizace dat)

omezený rozsah plný rozsah 

Zprávy 
(četnost aktualizace dat) 

omezený rozsah plný rozsah 



Freemium: * Již základní služba 

Vám nabízí mnoho výhod. Vaše 

stroje jsou uspořádány 

v přehledném seznamu, a Vy tak 

máte kdykoli přehled o jejich 

stavu a nákladech. O servisní 

služby jednoduše zažádáte přímo 

ze systému. Služba Freemium je 

pro Vás trvale bezplatná.

Ve verzi Freemium si můžete 

v omezeném rozsahu vyzkoušet 

speciální funkce služby Premium. 

Můžete kdykoli přejít na službu 

Premium, ale nemusíte. 

Aktualizaci na vyšší verzi můžete 

provést přímo ze sítě Kärcher 

Fleet nebo prostřednictvím 

Vašeho obchodního poradce.

Premium: * Aktualizace na verzi 

Premium Vám nabízí neomezené 

využívání automatických zpráv, 

např. o vytížení stroje a jeho 

životnosti, a rozmanité funkce 

týkající se stanoviště, doby použití 

a aktuálního stavu stroje. Váš 

obchodní poradce Vám zodpoví 

veškeré dotazy týkající se různých 

užitečných funkcí verze Premium.

*  V určitých zemích není služba 
Freemium ve prospěch zvláštní  
nabídky služby Premium k dispozici.  
Více informací Vám poskytne Váš 
obchodní poradce.



Rádi Vám poradíme:
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CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:

Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 606 014

Kärcher Center Praha 5:, Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954

Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1

Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622

Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:

Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Pančava 401, Zlín, Tel.: +420 577 222 630

Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056

Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222

Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598

Kärcher Center ČISTÍCÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027

Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502

Kärcher Store JG plus, Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: +420 601 333 000

Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995

www.karcher.cz


