
MYCÍ SYSTÉMY KÄRCHER 
PROFESSIONAL



PoRTálovÉ 
MYCÍ linKY KÄRCHER CB 3

V oboru mytí osobních vozů je důležitá flexibilita, efektivita, rychlost a samozřejmě také perfektní 

výsledek. Portálové mycí linky Kärcher CB Line pro osobní vozy jsou typické snadnou obsluhou 

a dlouhou životností. Jsou jednoduché na údržbu a lze je konfigurovat přesně dle požadavků 

zákazníka. Díky nízkým provozním nákladům jsou tyto portálové mycí linky inovativním řešením 

a předpokladem pro vyšší zisk. 

vybavení přizpůsobené vašim požadavkům
Nezáleží na tom, zda máte na mytí základní požadavky či naopak. Firma Kärcher je bez ohledu 

na náročnost projektu schopna zajistit veškeré požadavky provozovatele – ať se již jedná o provozovatele 

poskytující základní služby nebo naopak prémiové služby pro nejnáročnější klienty. Portálové mycí linky 

Kärcher řady CB Line totiž mohou být rozšiřovány o rozmanitou škálu příslušenství a vybaveny různými 

komponenty dle Vašich požadavků, ať již jde o CB 3, CB 5 nebo CB Takt. Vždy dosáhnete perfektního 

výsledku mytí v krátké době. Každá mycí linka řady CB Line funguje na jednoduchém principu: šetrná péče 

pro vůz – tvrdý boj proti nečistotám.
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Portálové mycí linky Kärcher řady CB Line jsou nejvyšší kvality a zajišťují maximální efektivitu 

čištění. Speciálně odolné díly jsou žárově zinkované, ocelové komponenty zajišťují spolehlivou činnost 

s dlouhými servisními intervaly. Umožňují zákazníkovi soustředit se na smysl podnikání: Efektivní 

a výdělečné mytí vozů.
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Systémová šířka

Průjezdná šířka

Systémová šířka: 3,500 mm

Systémová šířka s rotujícími bočními kartáči: 4,035 mm

Systémová šířka vč. ochrany bočních kartáčů proti ostřiku: 4,140 mm

Šířka vč. bezpečnostních prvků: 3,780 mm
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Technické údaje CB 3 23/3 CB 3 25/3 CB 3 28/3

Výška mytí mm 2300 2500 2800

Výška zařízení* mm 3215 3415 3715

Šířka zařízení** mm 3350 3350 3350

Připojení čisté vody l/min/bar 50 / 4–6 50 / 4–6 50 / 4–6

Příkon kW 8 8 8

Napájení ~ / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

nEjvěTšÍ PřEdnoSTi 
MYCÍCH linEK CB 3
Šetrné mytí

Variabilní pohon a zdvihové motory střešního 

kartáče a střešní vysoušecí lišty zajišťují šetrný 

proces mytí vozu.

Optimální spotřeba

Přirozeně šetří přírodní zdroje: rozdělovač vody 

dávkuje vodu a čisticí prostředky v optimálním 

množství, které je potřebné pro dokonalé umytí 

vozidla. 

Atraktivní design

Umožňuje každému provozovateli vytvořit 

vlastní personifikovaný vzhled dle požadavků 

pro jeho lokalitu. Společnost Kärcher nabízí 

širokou paletu designu.

Perfektní předčištění

Pro odstranění zbytků hmyzu a velmi 

intenzivního znečištění karoserie vozu. 

* Pro zařízení se zakrytováním Eco bez přední lišty, výška zařízení se snižuje o 65 mm. **Vnější šířka rámu, bez boční ochrany proti rozstřiku.



Mytí kol

Několik volitelných způsobů mytí kol, které 

zajišťují dosažení velmi působivého výsledku 

mytí.

Optimální kopírování kontur vozu

Boční kartáče, které jsou buď vertikální nebo 

naklopené pod úhlem 15 stupňů, skvěle umyjí 

celé vozidlo od prahů až po jeho nejvyšší část.

Perfektní sušení

Perfektní celoplošné sušení díky dvěma 

odděleným bočním vysoušečům a naklápěné 

sušící střešní liště s otočnými lopatkami, která 

optimálně kopíruje kontury vozu, je zajištěno 

optimální vysušení celého vozidla včetně střechy 

vozidla.
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KÄRCHER 
TB linE 

EfEKTivnÍ PÉčE 
o nEjvěTšÍ vozY

Ekonomické a spolehlivé Kärcher TB line
S portálovou mycí linkou TB zvládnete s lehkostí i ty největší výzvy. Inovativní a vysoce výkonný 

systém určený ke komerčnímu mytí užitkových vozidel je navržen pro pravidelné mytí vozů nákladních 

dopravců, smluvní mycí centra, autosalony a komunální úklidové služby. Jedná se o uživatelsky 

jednoduchou technologii s nízkými náklady na údržbu a modulární koncepci zajišťující spolehlivost 

a všestrannost. Naprostou spokojenost provozovatele i zákazníka zajistí:

Nastavitelná výška i šířka

Tento adaptabilní systém je vhodný k použití 

prakticky v každém typu mycí haly.

Nízké náklady na údržbu

Vyzkoušené a testované pohony plochým 

řemenem nebo přímým pohonem zajišťují 

lubrikaci, která je pro systém nezbytná.

Uživatelský komfort

Velký a přehledný ovládací panel s intuitivním 

ovládáním. Ovládání možné i v pracovních 

rukavicích.

Vhodné pro každý typ vozu 

Inovované boční kartáče kopírují kontury vozu 

a tím je dosaženo perfektního výsledku mytí.

Šetrné kartáče

Optimální pro autobusy: testované kartáče 

CareTouch efektivně myjí a jsou šetrné k laku 

karoserie vozu.

Stabilní mycí proces

Ovládací software monitoruje výkon kartáčů, 

respektive jejich stabilní kontaktní tlak.

Spolehlivý proces mytí

Světelná poziční závora pro detekování kontur 

vozu.

Perfektní výsledek mytí

Efektivní způsob chemického předmytí pomocí 

vysokotlakého čerpadla s pracovním tlakem 

až do výše 100 bar. 

Snadný přístup

Dávkovací čerpadla a nádoby pro uložení čisticích 

prostředků jsou uloženy v úložném prostoru 

přední části portálu z důvodu snadného přístupu 

a výměny.



Technické údaje TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Mycí výška mm 3600 4250 4600 5050

Výška zařízení bez ochrany proti postřiku mm 4539 5189 5539 5989

Výška zařízení s ochranou proti postřiku mm 4597 5247 5597 6047

Šířka zařízení bez ochrany proti postřiku mm 4830 4830 4830 4830

Šířka zařízení s ochranou proti postřiku mm 5000 5000 5000 5000

Zásobování čistou vodou l/min/bar 100 / 4–6 100 / 4–6 100 / 4–6 100 /4–6

Příkon kW 5.3 5.3 5.3 5.3

Napájení ~ / V / Hz
3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

3 / 400 / 50
3 / 220 / 60

3 / 400 / 50
3/ 220 / 60

Stlačený vzduch l / min / bar 500 / 6–8 500 / 6–8 500 / 6–8 500 / 6–8
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vYSoKý výKon 
v MalÉM BalEnÍ

KÄRCHER SaMooBSlužnÉ 
MYCÍ STaniCE SB MB



Uživatelsky orientované samoobslužné mycí stanice Kärcher jsou vysoce univerzální a mohou být 

přizpůsobeny požadavkům zákazníků. Systémy jsou modulární a mohou být rozšířeny až na osm 

mycích stání. Vašemu podnikání tak už nemusí nic stát v cestě.

Samoobslužné samostatné jednotky

Efektivní: jsou ideálním způsobem pro rozšíření 

podnikání pro servisy nebo pro vaše firemní 

vozidla. 

Samoobslužné víceboxové systémy

Kompaktní a energeticky úsporné: skříňová verze 

obsahuje všechno, co potřebujete pro ziskové 

mytí vozů až do počtu čtyř mycích stání. Moduly 

je možné rozšířit až na osm stání.

Pro bezkontaktní mytí: Kärcher HDS-C

Základní model pro kompletní předmytí  

a rychlé mytí.

Pro všechny požadavky: Kärcher samoobslužné víceboxové systémy
Kärcher nabízí univerzálnost a perfektní řešení pro každou lokalitu – SB MB s možností volby od dvou 

do čtyř mycích stání ve verzích jako kontejner anebo skříň. SB MU s možností volby od čtyř do osmi 

mycích stání jako kontejnerová nebo komponentová verze.
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Modulární design Kärcher SB MU umožňuje přizpůsobit systém lokálním podmínkám a nabízí 

všestrannost pro mycí centra se čtyřmi až osmi boxy.

ModuláRnÍ a adaPTivnÍ 
KÄRCHER SB Mu

Bezkontaktní mytí

Nový systém pro bezkontaktní mytí 3 v 1, který 

se skládá z vysokotlaké pistole a pěny RM 838, 

dává provozovateli příležitost pokrýt rozdílné 

požadavky zákazníků.

Lesk beze skvrn

Každé místo vašeho vozu zůstane suché díky 

vestavěnému systému pro výrobu reverzní 

osmotické vody, který rozpouští minerály 

ve vodě.

Technické údaje SB MB 5/10 SB MU

Počet mycích stání 2–4 4–8

VT čerpadlový modul 608 908 608 908

Pracovní tlak bar / MPa 100 / 10 120 / 12 100 / 10 120 /12

Průtok vody (pro čerpadlo) l / h 500 900 500 900

Teplota horké vody °C max. 60 max. 60 max. 60 max. 60

Napájení ~ / V / Hz 3 /400 /50 3 /400 /50 3 /400 /50 3 /400 /50

Design s ohledem na úsporu místa

Konstrukce v kompaktním stylu – všechny 

komponenty na jednom místě. 

Nízká spotřeba energie

Vodou chlazená čerpadla redukují spotřebu energie 

a nákladů.

Redukce spotřeby vody

Užití suché pěny snižuje spotřebu vody a šetří 

přírodní zdroje.

inovaCE na MalÉM PRoSToRu: 
KÄRCHER SB MB.
Jednoduchá instalace a připojení: Kärcher SB MB je připraven k používání během okamžiku, díky 

kompaktní předinstalaci příslušenství z výroby. Precizní jednotka dávkování detergentů a pokročilá 

technologie zajišťují odolnost a úspornost systému.
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MaxiMálnÍ výKon PRo 
vniTřnÍ PRoSToRY

SaMooBSlužnÉ 
vYSavačE KÄRCHER



Samoobslužné vysavače kombinují uživatelské pohodlí s úsporností. Všechny modely jsou všestranné, 

s nízkými náklady na údržbu a zajišťují spokojenost zákazníků.

Díky výjimečné technologii filtračního 

čištění a atraktivního poměru cena/výkon 

je kompaktní model perfektním řešením 

pro servisní stanice, prodejny automobilů, 

údržbu vozových parků a autodílny.

záKladnÍ ModEl: 
KÄRCHER SB v1 ECo

Základní charakteristikou Mono/Duo 

samoobslužných vysavačů jsou vysoký sací 

výkon a robustní konstrukce. Všechny modely 

jsou dostupné v několika výkonnostních třídách – 

jedno – nebo třífázové.

Mono/duo SaMo-
oBSlužnÉ vYSavačE 
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CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o.

Modletice 141, 251 01

Tel.: +420 323 606 014, Fax: +420 323 606 020

E-mail: myci.systemy@karcher.cz

www.karcher.cz


