
Gezondheidszorg

Hygiënisch en efficiënt.
Reinigingsoplossingen voor ziekenhuizen.
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Perfecte hygiëne met een gezonde rendabiliteit.

Het succes van een klinisch bedrijf is onlosmakelijk verbonden met moderne hygiëne en een rendabele  
manier van werken. Hiervoor moeten de kerntaken van de hygiëne, in het bijzonder het vermijden van zieken-
huisinfecties en de verspreiding van ziektekiemen, optimaal worden afgestemd op die van het onderhoud.  
De verschillende ruimten in ziekenhuizen vragen telkens om verschillende oplossingen, van kleine tot grote 
oppervlakken, van de keuken tot de operatiekamer. Bovendien vraagt de voortdurende bedrijvigheid om een 
bijzonder efficiënte onderhoudsreiniging, omdat er maar zelden tijd is voor een uitgebreide basisreiniging.  
De steeds strengere hygiënische normen, de stijgende kostendruk en de toenemende concurrentie maken 
dit nog moeilijker. De middelen die u nodig hebt voor deze veeleisende toepassingen vindt u bij Kärcher:  
professionele, efficiënte reinigingssystemen. En individuele dienstverlening van ambulant tot intensief.
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Kärcher – een sterke partner.

De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. En voor grondige kennis over schoonmaken  
die grenzen verlegt. Het Kärcher-systeem biedt overtuigende oplossingen voor elke toepassing en vereiste: perfect  
op elkaar afgestemde apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen. Uitmuntende prestaties, efficiënt en rendabel  
dankzij innovatieve techniek, een laag energieverbruik en een lange levensduur. En bovendien zo aangenaam onop-
vallend. Visueel zeer terughoudend door de klassieke antracietkleur. En akoestisch onopvallend door het voorbeeldig 
lage geluidsniveau.
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1 Altijd het beste reinigingsmiddel

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt Kärcher in de eigen laboratoria uiterst 

efficiënte, gebruiksgeoriënteerde en milieuvriendelijke reinigingsmidde-

len. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant van reinigingsapparaten 

heeft Kärcher zich al vroeg ontwikkeld tot systeemaanbieder en zich 

op de productie van eigen reinigingsmiddelen gericht. Daardoor 

beschikt Kärcher vandaag de dag over kennis en technologieën die 

normgevend zijn en die optimale oplossingen uit één hand bieden.

2 eco!efficiency – met efficiëntie meer bereiken 

Efficiëntie heeft uiteenlopende facetten: verlaging van het energiever-

bruik. Een hoger rendement bij verbrandingsmotoren. Toekomen met 

minder reinigingsmiddelen. Minder verpakkingsmateriaal door hoge 

concentraties. Verbeterd hergebruik van machineconstructies, die bo-

vendien minder onderdelen tellen. Zulke effecten zijn alleen haalbaar 

met baanbrekende ideeën en innovatieve technologie. En die kunnen 

alleen werkelijkheid worden als daartoe de wil en de deskundigheid 

bestaan. Onder de noemer eco!efficiency biedt Kärcher nu al een  

uitgebreid programma aan van apparaten en reinigingsmiddelen waar-

mee gebruikers in uiteenlopende toepassingen tegelijk zowel effectief 

en rendabel als milieuvriendelijk kunnen reinigen.

3 Tankreinigingssysteem

Als eerste en enige schrob-/zuigmachines beschikken de B 40 C/W,  

B 60 W en B 80 W over een geïntegreerd tankreinigingssysteem. Het 

vuilwaterreservoir kan na beëindiging van de reinigingswerkzaamheden 

via een sproeiersysteem gereinigd worden. Daarmee ondersteunen 

deze machines het HACCP-concept.

4 Veiligheid door sleutelfunctie

Het KIK-systeem van de B 40 C/W, B 60 W en B 80 W biedt een  

aanzienlijk grotere bescherming tegen bedieningsfouten. De bediener 

heeft niet de mogelijkheid om de basisinstellingen van de machine te 

wijzigen. Deze instellingen zijn vooraf door de leidinggevende voor de 

desbetreffende reinigingstaak of het object ingevoerd of vrijgegeven. 

De bediener hoeft alleen nog maar de sleutel in de machine te steken. 

De machine kan alleen met de bijbehorende gecodeerde sleutel in 

bedrijf worden gesteld, waardoor onbevoegde bediening technisch  

uitgesloten is.

5 Het 6-voudige filtersysteem inclusief HEPA

Het 6-voudige filtersysteem met 3-laags vliesfilterzak, permanente 

hoofdfilter, motorbeschermingsfilter en uitblaas-/HEPA-filter zorgt met 

een filteringsgraad van maar liefst 99,997% voor een optimale stofaf-

scheiding in HEPA-kwaliteit.

6 Bekroonde combinatie van vorm en functie

De apparaten van Kärcher worden steeds weer bekroond voor de  

succesvolle combinatie van vorm en functie, bijvoorbeeld met de  

»red dot design award« of de »iF product design award«. En voor  

hygiënegevoelige toepassingen door TÜV met het HACCP-certificaat.
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De constante drukte op openbare plaatsen zoals ingangen, gangen en afdelingsgangen laat weinig tijd en ruimte voor de 
reiniging. Hier is het evenwicht tussen onderhoudsreiniging, tussentijdse reiniging en basisreiniging van doorslaggevende 
betekenis. Voor continue zuiverheid, waardebehoud, stofbinding en veiligheid – op alle soorten vloeren, harde oppervlakken 
en textielvloerbedekking. Kärcher zorgt voor hygiëne op uw weg.

Openbare ruimtes – schoon en veilig.

Tapijtreinigingsapparaten voor 

een grondige reiniging: lage 

restvochtigheid, snelle begaan-

baarheid.

Fluisterstille stofzuiger zoals de 

T 12/1 eco!efficiency. Minder dan 

de helft van het geluidsniveau bij 

een 40% lager energieverbruik – 

zuinig en milieuvriendelijk.

BDP 43/450 C Adv polijstmachine. 

Compact en wendbaar. Batterij 

of kabel. Ideaal voor plaatselijke 

of tussentijdse reiniging.

Schrob-/zuigmachines voor kleine 

tot grote oppervlakken. Eenvoudig 

te bedienen. Water- en energie-

besparend. Stil en onopvallend.

Meer apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 Tapijtvloeren snel onderhouden 
Wanneer er onvoldoende tijd is voor een lange droogtijd of de basis-
reiniging van tapijtvloeren: het Kärcher-systeem van de BRC 45/45 C 
samen met de iCapsol RM 768 en de techniek met 2 walsen voor 
optimale reinigingsresultaten, zowel vooruit als achteruit. Compacte 
 constructie en plaatsbesparend opbergen.

2 Groots in de ontvangsthal 
De B 90 is de schrob-/zuigmachine voor grote oppervlakken. De 
voorveegfunctie ruimt ook groter los vuil op. Dankzij de diamantpad 
behouden stenen vloeren langer hun glans. Met de Whisperfunctie 
kan de B 90 ook in patiëntenruimten worden ingezet.

3 Wendbaar en behendig in gangen
De BD 50/40 RS is het meest wendbare apparaat in zijn klasse. 
En het behoudt in de afdelingsgangen altijd het overzicht. Snel 
op- en afstappen om plaats te maken. De efficiënte oplossing 
voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van harde oppervlakken.
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Spray-cleaner RM 748

Sproeiemulsie met antislipeigen-

schappen voor alle gecoate harde 

oppervlakken. Repareert en frist 

gecoate vloeren weer op.

Borstelkop S 65

Modulaire borstelkop met inno-

vatieve tril-slijptechniek – ideaal  

voor de renovatie van de vloerbe-

schermlaag. Geen extra apparaat 

vereist: u moet enkel de borstelkop 

vervangen.

Tapijtreinigingsmiddel 

iCapsol RM 768

Krachtig, reinigingsactief droog-

schuim voor de tussentijdse reini-

ging van tapijtvloeren. Vriendelijk 

voor mens en milieu. 

Diamantpads 

De innovatie van Kärcher op het 

gebied van het in één beweging 

reinigen en polijsten.

4 Efficiëntie is een kwestie van instelling 
De B 60 met KIK-systeem is volledig configureerbaar en zorgt 
dankzij zijn tankreinigingssysteem niet alleen op de vloer voor 
hygiëne. In de eco!efficiency-stand worden het borsteltoerental en 
de zuigkracht teruggebracht tot niveaus die ook voldoen bij lichtere 
vervuiling.

5 De stilste stofzuiger in zijn klasse 
De T 12/1 eco!efficiency met HEPA-filter voldoet aan de hygiënische 
eisen in ziekenhuisafdelingen. Het geluidsniveau van het apparaat 
ligt 5 dB(A) lager dan het basismodel, wat overeenkomt met een 
vermindering van ongeveer 70%. 

6 Sporen eenvoudig wegpolijsten
De BDP 43/450 C Adv en spray-cleaner vormen de tijdbesparende 
oplossing voor het verwijderen van loopsporen en het herstellen van 
de beschermlaag. Vooral op plaatsen waar de verkeersstroom geen 
grondige reiniging toelaat.
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In sanitaire ruimten met antislip-vloeren bereikt de handmatige reiniging haar grenzen. Vooral wanneer het om kalk, 
huidvetten of resten van cosmetica gaat. In baden, douches en kleedkamers – overal vloeren met structuur en weinig 
ruimte, maar hoge eisen aan de hygiëne: op deze plaatsen is het uitermate belangrijk om de verspreiding van ziektekiemen 
te voorkomen. Hier zorgt het regelmatige gebruik van de compacte, efficiënte reinigingsapparaten van Kärcher voor 
hygiënisch schone voegen en vloeren.

Sanitaire ruimten – stralend schoon.

Meer apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com

De compacte schrob-/zuig-

machine BR 30/4 C geeft kalk en 

schimmel in voegen geen schijn 

van kans. Eenvoudige bediening 

– ideaal voor tussendoor.

Stoomreinigers verwijderen hard-

nekkig vuil uit voegen, kieren en 

poriën. Milieu- en materiaalvrien-

delijk.

Stof-/waterzuigers verwijderen 

zware verontreinigingen: droog, 

vochtig of vloeibaar. Het toebeho-

ren rechtstreeks op het apparaat 

opgeborgen en indien nodig met-

een binnen handbereik.

Schrob-/zuigmachine 

BR 40/10 C Adv, met techniek 

met 2 walsen. Schrobt, zuigt en 

polijst de vloer. Tot aan de rand 

en onder banken.
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Microvezelpads en -walsen. 

Deze zijn onovertroffen op fijne 

stenen tegels en zorgen op alle 

gladde of licht gestructureerde 

vloeren voor optimale resultaten.

Voegenkit DE 4002. 

Voor iedere voeg en armatuur 

de passende toebehoren.

Basisvloerreiniger voor sanitair, 

zuur, RM 751 ASF. Krachtige ver-

wijdering van cementsluier en 

aanslag zoals kalk, roest, bier 

en melksteen.

1 Optimale tussentijdse reiniging
De BR 30/4 C reinigt tot in alle hoeken, in elke bocht en ook onder 
lage armaturen. De microvezelwals maakt dit apparaat ideaal voor het 
verwijderen van pluisjes en haren van fijne stenen tegels. Perfect voor 
gebruik in alle sanitaire ruimten of in natte ruimten zoals de onderwater-
bevallingsruimte. 

2 Optimale basisreiniging in sanitaire ruimten
De BDS 43/180 C Adv is ontworpen voor langduriger gebruik: in de hoogte 
verstelbare greep voor ergonomische bediening, geleiding met 2 stangen 
voor eenvoudig manoeuvreren, ook bij maximaal vermogen. Deze machine 
kan worden dichtgeklapt voor een plaatsbesparende opberging.

3 Ideaal bij vloeren met structuur
De walstechniek van de BR 40/10 komt in alle voegen en schrobt en 
zuigt tegelijkertijd. Daardoor blijven sanitaire ruimten en bewegingsbaden 
hygiënisch schone comfortruimten. 

4 Schone voegen – geen vuilophoping
De stoomreiniger DE 4002 is het antwoord op hardnekkige zeepkalk 
in doucheruimten en in het bijzonder op plaatsen die moeilijk bereikbaar 
zijn met een zwabber. De voegenkit ontziet zowel oppervlakken als het 
milieu.

5 Groot absorptievermogen
Kleine of grotere overstromingen behoren in het ziekenhuis tot de 
dagelijkse gang van zaken. Voor het opzuigen van grotere hoeveel-
heden water en bij het reinigen met de éénschijfsmachine kunnen 
stof-/waterzuigers als de NT 48/1 worden ingezet. 
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De reiniging van steriele ruimten zoals operatiekamers en laboratoria stelt de allerhoogste eisen aan de gebruikte  
reinigingssystemen. De bedoeling is om een maximale hygiëne te bereiken en te behouden om ziekenhuisinfecties te  
voorkomen. Daarvoor moeten de reinigingsapparaten die in deze ruimtes worden gebruikt  zelf voldoen aan de allerhoogste  
hygiënenormen. De vaak hoge bedrijvigheid, het korte tijdsbestek voor een grondige reiniging, de zwaar belaste vloeren  
en beperkte ruimte maken dit nog moeilijker. 

Behandelingsruimten – maximale hygiëne.

Polijsten met ultra-high-speed, 

BDP 50/1500 C. Gepolijste vloeren 

zijn beter bestand tegen agressieve 

ontsmettingsmiddelen. De geïnte-

greerde afzuiging beperkt de  

stofbelasting tot een minimum.

T 15/1 – de stilste stofzuiger van 

zijn klasse. Gele kabel om struike-

len te voorkomen. Standaard  

HEPA-filter voor optimale hygiëne.

Schrob-/zuigmachine B 40 W. 

Aandrijving, innovatief bedienings-

systeem, hygiënische constructie. 

Wals- of disctechniek voor gladde 

vloeren tot vloeren met structuur.

Compacte machines op batterij 

voor de onderhoudsreiniging  

volgens de 1- of 2-stapsmethode 

voor oppervlakken tot 700 m². 
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Intensieve basisreiniger 

RM 750 ASF

De krachtige basisreiniger ver-

wijdert grondig de hardnekkigste 

verontreinigingen zoals olie, vet, 

roet, bloed- en eiwitverontreini-

gingen.

Reinigen aan de hand van kleu-

ren. Het kleurensysteem voor 

de borstels maakt de selectie 

van wals- of discborstel met de 

gewenste eigenschappen uiter-

mate eenvoudig.

Gezonde lucht. De HEPA-filters 

van Kärcher zorgen voor een 

hygiënisch schone afvoerlucht.

1 Sneller is beter
Een intacte verzorgingsfilm is bij hoge mechanische belasting en ge-
bruik van agressieve middelen zoals ontsmettingsmiddelen bijzonder 
belangrijk. De ultra-high-speed-polijstmachine BDP 50/1500 onder-
houdt zwaar belaste oppervlakken optimaal en is dankzij de verend 
opgehangen padhouder ook ideaal bij oneffen vloeren.

2 Altijd snel ter plaatse en snel klaar 
De BD 40/12 is dankzij zijn korte insteltijd, hoge reinigingscapaciteit en 
snelle droging het intelligente alternatief voor de zwabber. Dit apparaat 
is flexibel zonder kabel dankzij de batterij-aandrijving, compact en wend-
baar en overtuigt vooral bij de onderhoudsreiniging in kleine ruimten.

3 Voor steeds hogere eisen
In het histologische laboratorium, waar veel met was wordt gewerkt, 
is het reinigen van de vloer geen sinecure, maar wel van doorslagge-
vend belang voor de arbeidsveiligheid. Voorwaarde voor het succesvol 
verwijderen van hardnekkig vuil zoals was is een op elkaar afgestemd

systeem bestaande uit machine en reinigingsmiddel: bijvoorbeeld de 
BR 40/10 met contraroterende, zelfreinigende walspads en de intensieve 
basisreiniger RM 750 zorgen voor zuivere vloeren en dus veiligheid.

4 Ideaal voor operatiekamers
B 40 W voldoet aan de allerhoogste eisen: eenvoudig te bedienen en 
zo stil dat deze altijd kan worden ingezet. Het tankreinigingssysteem 
biedt bescherming tegen kieming. Onderhoudsvrije batterijen zorgen 
voor een probleemloos gebruik. En dankzij de compacte constructie 
kan de B 40 ook in het operatiekwartier zelf gebruikt worden, wat 
vervelende verplaatsingen overbodig maakt.

5 Stil ten strijde tegen stof
Het vaak wisselen van kleding veroorzaakt heel wat stof. Met slechts 
56 dB(A) is de T 15/1 de stilste stofzuiger in zijn klasse en kan deze 
altijd worden ingezet. Standaard uitgerust met HEPA-filter.
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Het bereiden van de maaltijden voor een groot aantal patiënten en medewerkers stelt de hoogste eisen aan de hygiëne.  
Voor de consequente toepassing van het HACCP-concept biedt Kärcher een compleet systeem dat met een speciale  
uitrusting alle reinigingstaken volgens de normen uitvoert. In alle ruimten waar maaltijden worden bereid, bewaard en  
verdeeld. Voor de reiniging van werkvlakken en apparaten tot de dienwagen. Voor het verwijderen van sterk vastgehecht  
en grof vuil. En ook uiterst doeltreffend op vloeren met veel structuur.

De keuken – appetijtelijk schoon.

HD 7/10 CXF, de compactklasse 

speciaal voor gebruik in de le-

vensmiddelensector. Met slangen 

geschikt voor voedingsmiddelen 

en slijtvaste grijze wielen.

De oppervlaktereiniger FRV 30 

met een geïntegreerd opzuigsys-

teem voor vervuild water voor 

gebruik binnenshuis. Perfect bij 

vastklevend vuil aan wanden. 

Compacte schrobmachines met 

walstechniek zijn bijzonder ge-

schikt voor de basisreiniging en 

tussentijdse reiniging van vloeren 

met structuur in keukens.

Stationaire hogedrukreinigings-

installaties kunnen individueel  

en flexibel op de behoeften van 

elke ziekenhuiskeuken worden 

afgestemd.
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1 Met walsen dieper in de voegen

Door de lage constructie komt de schrobmachine BRS 40/100 pro-

bleemloos onder alle keukenkasten. Dankzij de walstechniek vormt 

dit apparaat op antisliptegels het alternatief voor éénschijfsmachines. 

2 Hogedruk in de keuken

Hogedrukreiniging met geïntegreerde afzuiging is ideaal voor keukens. 

De oppervlaktereiniger FRV 30 kan tegelijkertijd reinigen en afzuigen. 

In combinatie met het vet- en eiwitoplosmiddel RM 731 worden eiwit, 

vet en olie materiaalvriendelijk verwijderd. 

3 Op oppervlakken en in de diepte 

De B 40 W werd ontwikkeld volgens het HACCP-principe en staat 

garant voor optimale reinigingsresultaten op grote oppervlakken. Met 

de walsborstelkop en hoog-diep-borstel kunnen ook antisliptegels 

probleemloos worden gereinigd. Met DOSE-systeem voor de correcte 

dosering van het reinigingsmiddel.

4 Specialist in kantines 

Kantines zijn heel vatbaar voor zware vervuiling zoals koffievlekken, vet 

en eiwitresten. De BD 40/12 C reinigt vastgehecht vuil op fijne stenen 

tegels in kantines snel en grondig. En bereikt oppervlakken die voor 

grote machines ontoegankelijk zijn.
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Inno Foam-set HD 7/10 CXF met 

reinigingsmiddelinjector en sproei-

erkit . Doeltreffende schuimreini-

ging volgens HACCP.

Vet- en eiwitoplosmiddel 

RM 731 ASF. 

Verwijdert zelfs de meest hard-

nekkige vet-, eiwit-, olie- en roet-

verontreinigingen van vloeren, 

werkoppervlakken, machines enz. 

Walsborstels BR (hoog-diep). 

Voor het reinigen van vloeren met 

veel structuur en vloeren met 

diepe voegen.

Hogedrukslangen voor voedings-

middelen met een kleurvaste 

buitenmantel
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Kantoor- en vergaderruimten zijn ook in ziekenhuizen vaak ingericht met tapijtvloeren of parket om een aangename sfeer 
te creëren. Om deze hoogwaardige materialen zo lang mogelijk schoon te houden, zijn speciaal daarop afgestemde reini-
gingssystemen vereist. En natuurlijk ook voor het behoud van een continue hygiëne en bescherming tegen de verspreiding 
van ziektekiemen, want vuil en ziektekiemen maken geen onderscheid tussen klinische afdelingen en administratieve ruimten.

Administratieve ruimten – vezeldiep schoon.

CV 60/2 – de tapijtborstelzuiger 

voor alle oppervlakken. Een echte 

allrounder die zich automatisch 

aan elke vloerbedekking aanpast. 

Handige hulpmiddelen met accu-

aandrijving zoals elektrobezems en 

veegmachines: steeds gebruiks-

klaar en altijd nuttig.

Sproei-extractiemachines van 

Kärcher zijn ideaal voor het ver-

wijderen van vlekken en voor de 

dieptereiniging van textielopper-

vlakken.

Tweemotorige tapijtborstelzuiger 

met extra grote werkbreedte om 

grote oppervlakken in korte tijd 

te reinigen.

Meer apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com
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1 Fluisterstil en universeel

Stofzuigers zoals de T 15/1 zijn perfect voor de dagelijkse onderhouds-

reiniging, met of zonder filterzak: verontreinigingen op tapijt-, laminaat- 

of pvc-vloeren worden krachtig en grondig verwijderd.

2 Allrounder voor alle oppervlakken

De tapijtborstelzuiger CV 60/2 past zich automatisch aan elke  

vloerbekleding aan. Van harde vloeren naar tapijt en terug – zonder  

van toebehoren te moeten wisselen. Hier gaan eenvoudige bediening  

en extreme wendbaarheid hand in hand. En vermogen met veelzijdig-

heid: contraroterende walsborstels, zijbezem, zuigbuis en optionele 

HEPA-filter. Plus toebehorenset voor moeilijk toegankelijke plaatsen. 

Belangrijk toebehoren zoals de batterijlader zijn overzichtelijk, binnen 

handbereik en veilig in het apparaat geïntegreerd.

3 Schoon tot diep in de vezels

Tapijtoppervlakken worden ieder dag opnieuw zwaar belast. Daar  

bewijzen de tapijtreinigers van Kärcher zich. De machines zijn robuust, 

sterk en veelzijdig en zijn geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse 

reiniging van tapijt en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. 

Ook lamelgordijnen en stofbekledingen worden met deze apparaten 

vezeldiep schoon. Met het bijbehorende toebehoren kunnen deze zelfs 

worden gebruikt voor het reinigen van tegels en vensters.

4 Motorkoppel helpt bij viezigheid

Kärcher-polijstmachines, zoals de compacte BDP 43/1500 C met  

batterijaandrijving, laten dankzij hun hoge motorkoppel een fraai glan-

zende vloer achter. De stofafzuiging zorgt voor een aangename manier 

van werken. Ook op het gebied van slijtage en onderhoud scoren deze 

machines bijzonder goed. 
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Bij de buitenterreinen van ziekenhuizen gaat het om veel meer dan alleen een goede indruk. Het onderhoud van de infra-
structuur het hele jaar door is een absolute voorwaarde voor een probleemloze en veilige werking. Dat geldt vooral voor  
de toegangswegen voor ambulances, ingangen en voetpaden voor patiënten en medewerkers. Andere belangrijke taken 
zijn de reiniging van de parkeergarage en het onderhoud van de groenvoorzieningen. De krachtige en veelzijdige veeg-
machines van Kärcher zijn hier geschikt voor: vegen, droog of nat. Gazon maaien. Bladeren ruimen. En de volledige  
winterservice.

Altijd klaar voor gebruik.

Meer apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogus of op www.kaercher.com

Compacte handgeleide veeg-

machines verrichten veegwerk-

zaamheden in een fractie van  

de tijd en zijn stukken rendabeler 

dan het gebruik van bezems.

Zitschrob-/zuigmachines voor 

veeleisende taken en langdurige 

inzet. De beste keus voor par-

keergarages, maar bijvoorbeeld 

ook voor los- en laadzones.

Zitveeg-/zuigmachines zijn de 

oplossing voor veegwerkzaam-

heden op grote oppervlakken,  

op parkeerterreinen evengoed  

als op rijpaden.

De veeg-/zuigmachine MC 50 

voor alle toepassingen:  

met grofvuilklep en de beste 

veegresultaten, ook op grote  

oppervlakken.
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1 Een zuiver spoor

Parkeergarages stellen vaak bijzondere eisen aan veeg-/zuigmachines: 

grote oppervlakken, grof en hardnekkig vuil en steile hellingen.  

De Kärcher BR 100/250 R is daar in zijn element: met een robuust  

stalen chassis voor de zwaarste werkomstandigheden op oppervlakken 

die mogen hellen tot 15%. De grote watertank en de sterke accu ma-

ken een langdurige inzet mogelijk.

2 Kan het gemakkelijker?

Met de compacte en uiterst wendbare KM 75/40 W wordt een gron-

dige reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken kinderspel. De 

rijaandrijving vervangt de lichaamskracht, de krachtige stofafzuigfunctie 

zorgt voor extra zuiverheid zonder opwervelend stof. Naar keuze lever-

baar met een krachtige benzinemotor of als versie met accuvoeding 

voor gebruik binnenshuis – optioneel verkrijgbaar met antistatische  

tapijtveegset.

3 De maatstaf voor efficiëntie

De MC 50 bewijst dagelijks dat economie en ecologie ook een belang-

rijke rol spelen. Een compacte veegmachine die schoonmaakt en zelf 

ook schoon is. Het innovatieve zuigsysteem met grote aanzuigventilator 

zorgt voor maximale zuigkracht, al bij 75% van het maximale motor-

toerental. Het resultaat: geruisloze werking, lager brandstofverbruik, 

minder uitstoot en minder slijtage. De MC 50 blijft zelfs nog onder  

de strenge STAGE IIIa-uitlaatgasnorm.

4 Gemakkelijke verplaatsing

Als compacte zitveeg-/zuigmachine biedt de Kärcher KM 90/60 R  

optimaal gebruikscomfort in combinatie met uitstekende oppervlakte-

prestaties en een effectieve automatische filterreiniging. De verstelbare 

stoel, een verstelbaar stuurwiel en de extra grote wielen onderstrepen 

dat bij het ontwerp hedendaags gebruikscomfort voorop stond.

5 Voor gebruik het hele jaar door

De MC 50 Advanced beschikt over de beste veegeigenschappen en  

is bovendien het hele jaar door inzetbaar. Dankzij het snelwisselsysteem 

kunnen aanbouwwerktuigen zoals een grasmaaier, sneeuwschuiver of 

zoutstrooier binnen enkele minuten zonder gereedschap worden  

omgewisseld.
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Waterdispenser WPD 100 – een waterklasse apart.

De Kärcher WPD 100 maakt van elk gewoon leidingwater gezond drinkbaar water. Hij wordt rechtstreeks aan de open-
bare watertoevoer aangesloten en biedt door zijn uniek filter- en hygiëneconcept 24 uur per dag water van de allerhoogste 
levensmiddelenkwaliteit. Gekoeld of warm, zonder koolzuur of bruisend, gewoon met één druk op de knop. Hygiënisch, 
calorievrij, smaakneutraal en zuiver. Dat werd mogelijk dankzij een automatische thermische desinfectie, een waterafgifte-
klep met aanrakingsbeveiliging en het innovatieve filterconcept met Active-Pure en Hy-Protect filters.

1 Compleet hygiëneconcept

Door een geïntegreerde functie voor thermische desinfectie worden 

alle watervoerende leidingen, de verwarmings- en koelmodule evenals 

het Hy-Protect filter en de waterafgifteklep regelmatig automatisch 

gedesinfecteerd – zonder gebruik van welke chemicaliën ook. Het 

Active-Pure filter, een filterblok van gesinterde actieve kool, zorgt con-

stant voor water van de allerbeste smaak doordat dit chloor, zware 

metalen en andere ongewenste bestanddelen bindt. Dankzij ultrafiltra-

tie zorgt het Hy-Protect filter voor water dat hygiënisch van onberispe-

lijke kwaliteit is. De zeer fijne poriën in het membraan houden bacteriën 

en virussen tegen. Alle minerale voedingsstoffen in het water blijven 

daarbij echter behouden.

2 Gecertificeerde kwaliteit

De beste kwaliteit, bewezen door onafhankelijke instellingen: 

TÜV Süd en SGS INSTITUT FRESENIUS. Ook aan de eisen aan 

hygiëne volgens DVGW werkblad W 516 wordt voldaan.

Active-Pure filter

Hy-Protect filter

Koelmodule

Heetwaterinstallatie

Waterafgifteklep

1991: certifi cering volgens ISO 9001 

als eerste in de sector

*Uw hotline-nummer evenals nadere informatie verkrijgt u bij uw lokale contactpersoon of via www.kaercher.com

Gecertificeerd
kwaliteitsbewakings-

systeem 

DIN EN
ISO 9001

Regelmatig
geverifi eerd door:

SGS INSTITUT FRESENIUS

Water van
levensmiddel-
kwaliteit

Waterdispenser WPD 100 

accredited in accordance with ISO 1702
5

Verifi cation
Hygiene requirements

DVGW-worksheet W 516
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Geprogrammeerd voor succes: ECO!Manager.

De Kärcher ECO!Manager-software optimaliseert alle documentatie- en informatieprocessen in het facilitymanagement  
van het ziekenhuis: objecten, ruimten, apparaten en werkzaamheden registreren, beheren en controleren. Mobiel, op elk 
moment en overal. Het toepassingsgebied van ECO!Manager gaat van de taken van de site manager en objectbeheer tot 
het bewerken van klachten, van het plannen en documenteren van werktijden en activiteiten en het complete machine- 
management tot het registreren van technische onderhoudsbeurten.

1 Kwaliteitscontrole – volgens de normen

De innovatieve webtoepassing ECO!Manager-app van Kärcher is de  

toekomstgerichte tool voor kwaliteitscontroles overal en op elk moment. 

Kwaliteitscontroles kunnen volgens DIN EN 13549 gedocumenteerd en 

geëvalueerd worden. Aan de hand van gestandaardiseerde kengetallen 

van gebruiksgroepen, kwaliteitsniveaus, controleoppervlakken en com-

mentaren kunnen zowel interne controles en steekproeven als externe 

kwaliteitscontroles per scanner/barcode of via de iPhone-app worden 

uitgevoerd. Elke geautoriseerde gebruiker kan alle gegevens online  

raadplegen. Altijd actueel, op elk moment en overal.

2 Eenvoudige documentatie per scan

Bij ingewikkelde taken en activiteiten op het gebied van dienstverlening 

is een moderne organisatie vaak een doorslaggevende factor voor suc-

ces. Individuele barcodes aan deuren, installaties of apparaten zorgen 

voor de snelle en duidelijke documentatie van aanwezigheidstijden en 

activiteiten per scan. Regelmatig terugkerende taken van de dagelijkse 

reiniging of desinfectie, net als bijkomende activiteiten.

ECO!Manager maakt de betrouwbare en op alle vereisten afgestemde 

registratie, opslag en gegevensverwerking voor alle toepassingen  

mogelijk: gebouwenreiniging, beveiliging, huizenbeheer, conciërge-

service, machinebeheer en technische diensten. Met de ECO!Manager 

beschikken leidinggevenden altijd en overal over een compleet over-

zicht van de geplande, lopende en afgesloten taken en de  

gebruikte hulpbronnen.

3 Direct registreren en reageren

Geregistreerde barcodes maken het opnemen van schademeldingen 

en het treffen van gepaste maatregelen direct ter plaatse mogelijk.  

Zo kunnen opdrachten voor nareiniging, reparaties of vervanging direct 

worden gestart. Daardoor is de reactietijd korter en wordt een belang-

rijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties.
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Reiniging in één oogopslag.

             Reinigingsapparaten

Toepassing

Stof- en 
stof-/waterzuigers

Schrob-/zuigmachines Tapij treinigers Veegmachines Hogedrukreinigers Stoomreinigers Speciale oplos-
singen

Reinigingsmiddelen

Openbare ruimten, 
Afdelingsgangen

Apparaten
T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 Professional 
EB 30/1 Li-Ion
T 9/1 Bp 
CV 60/2

Toebehoren
HEPA-filter
Papieren filterzakken

Apparaten
BD 40/25 C Bp, B 40 W, 
B 60 W, B 80 W, 
BD 50/40 RS, BD 60/95 RS, 
B 90, BDP 43/450 C Adv, 
BDP 50/2000 RS Bp

Toebehoren
Microvezelpads, diamantpads, 
S 65 kop, zwabberset, DOSE

Apparaten
BRC 45/45 C,
BRC 50/70 W Bp, 
BRS 43/500 C, 
Puzzi 200

Toebehoren
Borstels, vloerzuigmonden 
en handsproeiers

Apparaten
KM 35/5 C

Toebehoren
Snellader
Antistatische hoofdbezem

Apparaten
WPD 100
ECO!Manager

CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 30 R oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger,
CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines
Reinigingsmiddel voor porseleinen tegels RM 753, vloerglansreiniger, extra schuimarm 
RM 755 ES ASF, universele reiniger, vrij van tensides RM 770, poetshulp EXTRA 
RM 780, spray-cleaner RM 748, intensieve basisreiniger RM 750, kristallisatiemiddel 
RM 749, stripper Lino RM 754 ASF, basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency

Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijt/bekleding
RM 767 dry & ex, RM 764 press & ex vloeibaar, RM 760 press & ex poeder, RM 762 Care Tex-
impregneermiddel, antischuim RM 761, Allround ontvlekker RM 769, I Capsol RM 768 OA

Sanitaire ruimten Apparaten
NT 27/1
NT 48/1
NT 70/2 Professional
NT 70/2 Me

Toebehoren
Natfilterzak
Zuigmondensets

Apparaten
BR 40/10, BR 30/4, 
BDS 33/180 C Adv, 
BDS 43/180 C Adv, 
BDS 51/180 C Adv

Toebehoren
Hoog-diep-walsen, 
Microvezelwalsen 

Apparaten
AP 100/50 M
HD 7/18-4 M

Apparaten
DE 4002

Toebehoren
Voegen- en 
plintenkit
Ontkalkingssticks

Apparaten
WPD 100
ECO!Manager

CA 10 C sanitair-basisreiniger, CA 20 C sanitair-onderhoudsreiniger, 
CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines
Reiniger voor porseleinen tegels RM 753
Vloerreiniger, zuur, RM 751 ASF

Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers
Actieve reiniger, zuur, RM 25 ASF, concentraat

Behandelingsruimten Apparaten
T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 Professional
NT 27/1
NT 48/1

Toebehoren
HEPA-filter

Apparaten
B 40 W, BD 40/12 Bp, 
BR 30/4, BR 40/10, 
BDP 50/1500, 
BDS 43/180 C Adv

Toebehoren
Wals- en discborstels 
van zacht tot hard 
Autom. tankreinigingssysteem

Apparaten
DE 4002

Toebehoren
Voegen- en 
plintenkit

Apparaten
ECO!Manager

CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines
Basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency, 
Intensieve basisreiniger RM 750 ASF, poetshulp polijstbaar RM 746

Keuken, 
Maaltijdverstrekking

Apparaten
NT 70/2 Me

Apparaten 
BRS 40/1000, BR 40/10, 
B 40 W, BD 40/12 Bp, 
BR 30/4

Toebehoren
Hoog-diep-walsen, R-kop

Apparaten 
Stationair: HD 7/16-4 ST
Mobiel: AP 100/50 M, 
HD 7/10 CXF, HD 7/18-4 M

Toebehoren
FRV 30, 
Oppervlaktereiniger FR 30 ME, 
Inno Foam-set HD 7/10 CXF

Apparaten
WPD 100

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines
Universele reiniger, vrij van tensides, RM 770,
Basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency,
Basisreiniger EXTRA RM 752

Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers
Schuimreiniger, alkalisch, RM 58 ASF, 
Alkalische actieve reiniger RM 81 ASF, 
Vet- en eiwitoplosmiddel RM 731

Administratieve ruimten Apparaten
CV 38/2
CV 48/2
CV 60/2
T 10/1 Prof
T 15/1 Prof
EB 30/1 Li-Ion

Toebehoren
Vliesstofzakken 
Bekledingszuigmond

Apparaten
BDP 43/1500 C Pack 

Apparaten 
Puzzi 200, 
BRS 43/500 C, 
BRC 30/15 C

Toebehoren
Handsproeiers en vloerzuig-
monden 
Borstelwalsen PW 30/1

Apparaten
KM 35/5 C

Toebehoren
Snellader
Antistatische hoofdbezem

Apparaten
WPD 100
ECO!Manager

CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines
Kristallisatiemiddel RM 749, poetshulp polijstbaar RM 746, universele reiniger vrij 
van tensides RM 770, basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency, speciale emulsie, 
metallic, RM 740, speciale coating RM 781, basisreiniger RM 752 EXTRA 

Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijt/bekleding
RM 767 dry & ex, RM 764 press & ex vloeibaar, RM 760 press & ex poeder, 
RM 762 Care Tex-impregneermiddel, Allround ontvlekker RM 769, 
antischuim RM 761, I Capsol RM 768 OA

Buitenomgeving en 
parkeergarage

Apparaten 
KM 70/20, 
KM 75/40 W Bp Pack, 
KM 90/60 R Bp, 
KM 100/250 R, MC 50 Classic, 
MC 50 Advanced

Toebehoren
Maaier, sneeuwschuiver, 
strooier van zout en grit, 
vlakfilter zijbezem

Apparaten 
HD 7/18-4 MX Plus,
HDS 5/13 U

Toebehoren
FRV 30
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             Reinigingsapparaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing

Stof- en  
stof-/waterzuigers

Schrob-/zuigmachines Tapijtreinigers Veegmachines Hogedrukreinigers Stoomreinigers Speciale oplos-
singen

Reinigingsmiddelen

Openbare ruimten,  
Afdelingsgangen

Apparaten 
T 12/1 eco!efficiency 
T 15/1 Professional  
EB 30/1 Li-Ion 
T 9/1 Bp  
CV 60/2

Toebehoren 
HEPA-filter 
Papieren filterzakken

Apparaten 
BD 40/25 C Bp, B 40 W,  
B 60 W, B 80 W,  
BD 50/40 RS, BD 60/95 RS,  
B 90, BDP 43/450 C Adv,  
BDP 50/2000 RS Bp
 
Toebehoren 
Microvezelpads, diamantpads,  
S 65 kop, zwabberset, DOSE

Apparaten 
BRC 45/45 C, 
BRC 50/70 W Bp,  
BRS 43/500 C,  
Puzzi 200

Toebehoren 
Borstels, vloerzuigmonden  
en handsproeiers

Apparaten 
KM 35/5 C

Toebehoren 
Snellader 
Antistatische hoofdbezem

Apparaten 
WPD 100 
ECO!Manager

CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 30 R oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, 
CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines 
Reinigingsmiddel voor porseleinen tegels RM 753, vloerglansreiniger, extra schuimarm 
RM 755 ES ASF, universele reiniger, vrij van tensides RM 770, poetshulp EXTRA  
RM 780, spray-cleaner RM 748, intensieve basisreiniger RM 750, kristallisatiemiddel  
RM 749, stripper Lino RM 754 ASF, basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency

Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijt/bekleding 
RM 767 dry & ex, RM 764 press & ex vloeibaar, RM 760 press & ex poeder, RM 762 Care Tex-
impregneermiddel, antischuim RM 761, Allround ontvlekker RM 769, I Capsol RM 768 OA

Sanitaire ruimten Apparaten 
NT 27/1 
NT 48/1 
NT 70/2 Professional 
NT 70/2 Me

Toebehoren 
Natfilterzak 
Zuigmondensets

Apparaten 
BR 40/10, BR 30/4,  
BDS 33/180 C Adv,  
BDS 43/180 C Adv,  
BDS 51/180 C Adv

Toebehoren 
Hoog-diep-walsen,  
Microvezelwalsen 

Apparaten 
AP 100/50 M 
HD 7/18-4 M

Apparaten 
DE 4002

Toebehoren 
Voegen- en  
plintenkit 
Ontkalkingssticks

Apparaten 
WPD 100 
ECO!Manager

CA 10 C sanitair-basisreiniger, CA 20 C sanitair-onderhoudsreiniger,  
CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines 
Reiniger voor porseleinen tegels RM 753 
Vloerreiniger, zuur, RM 751 ASF

Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers 
Actieve reiniger, zuur, RM 25 ASF, concentraat

Behandelingsruimten Apparaten 
T 12/1 eco!efficiency 
T 15/1 Professional 
NT 27/1 
NT 48/1

Toebehoren 
HEPA-filter

Apparaten 
B 40 W, BD 40/12 Bp,  
BR 30/4, BR 40/10,  
BDP 50/1500,  
BDS 43/180 C Adv

Toebehoren 
Wals- en discborstels  
van zacht tot hard  
Autom. tankreinigingssysteem

Apparaten 
DE 4002

Toebehoren 
Voegen- en  
plintenkit

Apparaten 
ECO!Manager

CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines 
Basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency,  
Intensieve basisreiniger RM 750 ASF, poetshulp polijstbaar RM 746

Keuken, 
Maaltijdverstrekking

Apparaten 
NT 70/2 Me

Apparaten  
BRS 40/1000, BR 40/10,  
B 40 W, BD 40/12 Bp,  
BR 30/4

Toebehoren 
Hoog-diep-walsen, R-kop

Apparaten  
Stationair: HD 7/16-4 ST 
Mobiel: AP 100/50 M,  
HD 7/10 CXF, HD 7/18-4 M

Toebehoren 
FRV 30,  
Oppervlaktereiniger FR 30 ME,  
Inno Foam-set HD 7/10 CXF

Apparaten 
WPD 100

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines 
Universele reiniger, vrij van tensides, RM 770, 
Basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency, 
Basisreiniger EXTRA RM 752

Reinigingsmiddelen hogedrukreinigers 
Schuimreiniger, alkalisch, RM 58 ASF,  
Alkalische actieve reiniger RM 81 ASF,  
Vet- en eiwitoplosmiddel RM 731

Administratieve ruimten Apparaten 
CV 38/2 
CV 48/2 
CV 60/2 
T 10/1 Prof 
T 15/1 Prof 
EB 30/1 Li-Ion

Toebehoren 
Vliesstofzakken 
Bekledingszuigmond

Apparaten 
BDP 43/1500 C Pack 

Apparaten  
Puzzi 200,  
BRS 43/500 C,  
BRC 30/15 C

Toebehoren 
Handsproeiers en vloerzuig-
monden  
Borstelwalsen PW 30/1

Apparaten 
KM 35/5 C

Toebehoren 
Snellader 
Antistatische hoofdbezem

Apparaten 
WPD 100 
ECO!Manager

CA 30 C oppervlaktereiniger, CA 50 C vloerreiniger, CA 40 R glasreiniger

Reinigingsmiddelen schrob-/zuigmachines 
Kristallisatiemiddel RM 749, poetshulp polijstbaar RM 746, universele reiniger vrij  
van tensides RM 770, basisvloerreiniger RM 69 ASF eco!efficiency, speciale emulsie, 
metallic, RM 740, speciale coating RM 781, basisreiniger RM 752 EXTRA 

Reinigingsmiddelen voor de reiniging van tapijt/bekleding 
RM 767 dry & ex, RM 764 press & ex vloeibaar, RM 760 press & ex poeder,  
RM 762 Care Tex-impregneermiddel, Allround ontvlekker RM 769,  
antischuim RM 761, I Capsol RM 768 OA

Buitenomgeving en  
parkeergarage

Apparaten  
KM 70/20,  
KM 75/40 W Bp Pack,  
KM 90/60 R Bp,  
KM 100/250 R, MC 50 Classic,  
MC 50 Advanced

Toebehoren 
Maaier, sneeuwschuiver,  
strooier van zout en grit,  
vlakfilter zijbezem

Apparaten  
HD 7/18-4 MX Plus, 
HDS 5/13 U

Toebehoren 
FRV 30
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Technische gegevens in het kort.
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Stofzuigers

T 10/1 Professional 61 244 / 24,4 1250 63

T 12/1 eco!efficiency 43 229 / 22,9 750 56

T 15/1 Professional 61 244 / 24,4 1300 59

Batterij-aangedreven apparaten

T 9/1 Bp 61 244 / 24,4 1300/330 62/58

EB 30/1 Li-Ion – – – 56

Tapijtborstelzuigers

CV 38/2 48 250 / 25 1200 67

CV 48/2 48 250 / 25 1200 67

CV 60/2 RS Bp/Bp Pack 34 117 / 11,7 1224 68

 NIEUW  

Stof-/waterzuigers

Lu
ch

tv
er

p
la

at
si

ng
 (l

/s
)

V
ac

uü
m

 (m
b

ar
/k

P
a)

M
ax

. s
tr

o
o

m
ve

rb
ru

ik
 (W

)

G
el

ui
d

sn
iv

ea
u 

(d
B

(A
))

Standaardklasse

NT 27/1 67 200 / 20 1380 72

NT 48/1 67 200 / 20 1380 72

NT 70/2 Professional 2 x 56 208 / 20,8 2400 75

NT 70/2 Me 2 x 56 208 / 20,8 2400 75

Schrob- en schrob-/zuigmachines
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Polijstmachines

BDP 50/1500 C 505 / 560 900 – –

BDP 43/1500 C Bp 430 / 450 860 – –

BDP 50/2000 RS Bp/Pack 505 / 530 2750 – –

Eénschijfsmachines

BDS 33/180 C Adv 330 / – – – 8 / –*

BDS 43/180 C Adv 430 / – – – 10 / –*

BDS 51/180 C Adv 510 / – – – 10 / –*

Schrobmachine

BRS 40/1000 C 400 / – 450 – 10

Compacte schrob-/zuigmachines

BR 30/4 C 300 / 300 200 130 4 / 4

BR 30/4 C Adv 300 / 300 200 130 4 / 4

BR 30/4 C Bp Pack 300 / 300 200 130 4 / 4

BR 40/10 C Adv 400 / 400 400 300 10 / 10

BD 40/12 C Bp Pack 385 / 450 1100 770 12 / 12

Handgeleide schrob-/zuigmachines

B 40 W Bp 430–550 / 850 1700–2200 1275–1650 40 / 40

B 60 W Ep 510–550 / 850 2040–2200 1530–1650 60 / 60

B 60 W Bp 550–650 / 850 220–2600 1650–1950 60 / 60

B 80 W Bp 650–750 / 940 2600–3000 1950–2250 80 / 80

Step-on-schrob-/zuigmachines

BD 50/40 RS Bp / Pack 508 / 691 2200 1650 40 / 40

BD 60/95 RS Bp wet / gel 600 / 830 3300 2475 95 / 95

BD 60/95 RS Bp Pack 600 / 830 3300 2475 95 / 95

Zitschrob-/zuigmachines

B 90 R Classic Bp / Pack 550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

B 90 R Adv Bp / Pack 550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

B 90 R Adv Bp / Pack Dose 550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

 NIEUW       *Optioneel

Tapijtreinigers
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Tapijtreinigers

BRS 43/500 C – / 300 430 – 7,5 / –

BRC 30/15 C 100 / – 270 315 15 / 15

BRC 45/45 C 350 / 1000 410 450 45 / 38

BRC 50/70 W Bp 450 / 1250 508 610 76 / 61

BRC 50/70 W Bp Pack 450 / 1250 508 610 76 / 61

Puzzi 200 30–45 – – 10 / 9
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Handveegmachine

KM 35/5 C 350 / – / – 5 1480  
KM 70/20 C 480 / 700 / – 42 2800  
KM 70/20 C 2SB 480 / 700 / 920 42 3680  
Veeg-/zuigmachines

KM 75/40 W P 550 / 750 / – 40 3375 
KM 75/40 W Bp 550 / 750 / – 40 3375  
KM 75/40 W Bp Pack 550 / 750 / – 40 3375  
Zitveeg-/zuigmachines

KM 90/60 R Bp 615 / 900 / 1150 60 6900  
 Bij de levering inbegrepen.

Veeg-/zuigmachines en  
werktuigdragers voor gemeenten
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Veeg-/zuigmachines

MC 50 Classic / Classic Comfort 4WD 20 PS 1100–1400 500 – / –

MC 50 Adv / Adv Comfort 4WD 26 PS 1100–1400 500 – / 

Hogedrukreinigers 
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HD-middenklasse

HD 7/18-4 M / M Plus 3 5,0 240–700 215 / 21,5 30–180 / 3–18

HD 7/18-4 MX Plus 3 5,0 240–700 215 / 21,5 30–180 / 3–18

Speciale-HD-reiniger

HD 7/10 CXF 3 4,5 250–700 120 / 12 10–100 / 1–10

Systeemoplossing

AP 100/50 M Hogedrukreiniging en stofzuigen in één apparaat

Stationaire hogedrukreiniger, koud water (70-85 °C)

HD 7/16-4 ST 3 4,4 300–700 190 / 19 30–160 / 3–16

Warmwater hogedrukreinigers
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HDS-Uprightklasse

HDS 5/13 U 1 2,6 500 125/12,5 80

Stoomreinigers
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Stoomreinigers

DE 4002 230 2250 2,4 3,2

Waterbehandeling, waterdispenser

W
at

er
af

g
ift

e 
g

ek
o

el
d

  
m

et
 e

xt
ra

 k
o

el
er

 (l
/u

)

W
at

er
af

g
ift

e 
g

ek
o

el
d

 (l
/u

)

W
at

er
af

g
ift

e 
o

ng
ek

o
el

d
 

(l/
u)

W
at

er
af

g
ift

e 
w

ar
m

 (l
/u

)

Waterdispensers

WPD 100 S 60 24 100 10

WPD 100 T 60 24 100 10



24

eco!efficiency: met efficiëntie meer bereiken

Wie actief veranderingen in gang wil zetten, moet richtinggevend zijn. En kleur bekennen. De blauwe symbolen voor de 
verschillende elementen van Kärcher eco!efficiency maken meteen duidelijk waar en hoe de innovatiekracht van Kärcher 
meetbaar leidt tot meer en hoogwaardigere efficiëntie voor klanten, producten en het milieu. Kärcher eco!efficiency heeft 
ingang gevonden in alle toepassingsgebieden van ons bedrijf en is nu een vast bestanddeel in het denken en handelen  
van de onderneming.

Minder waterverbruik
Drinkwater is kostbaar. Besparen op het verbruik ont-
ziet natuurlijke hulpbronnen en bespaart de energie 
voor zuivering, transport en rioolwaterverwerking. 
Veel hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines van 
Kärcher voldoen al aan de eco!efficiency-norm of zijn 
uitgerust met een eco!efficiency-stand die de water-
hoeveelheid afhankelijk van de reinigingstaak efficiënt 
reguleert.
 

 
Intelligente energie-efficiëntie
Aan alles is een grens. Er komt een punt waarop 
meer vermogen geen effect meer heeft. Dat minder 
ook meer kan zijn bewijst de T 12/1 eco!efficiency 
stofzuiger. Dankzij een motor met een maximaal 
stroomverbruik van slechts 750 W verbruikt deze  
40 % minder stroom en komt daarmee dankzij de 
betere stroomlijning van aanzuigkanalen toch op 98 
% van de reinigingsprestatie van het basisapparaat. 
Voor onderhoudsreiniging is dat meer dan voldoende.

Toepassingsgerichte materiaalkeuze
Het selecteren van de optimale materialen voor elke 
situatie vormt steeds weer een uitdaging. Door nieu-
we grondstoffen en productiemethoden ontstaan 
nieuwe mogelijkheden in de fabricage en de inzet van 
machines, toebehoren en verbruiksmaterialen. Een 
lichte constructie, lange houdbaarheid, vermijden van 
schadelijke stoffen, recycleerbaarheid en het kosten-
plaatje zijn de voornaamste elementen die Kärcher 
hanteert in de samenstelling van nieuwe formules 
voor efficiëntie en milieubescherming.

Beter geschikt voor hergebruik
Wat onvermijdelijk nodig is in het fabricageproces 
hoort na een lange levensduur van de machine zo 
veel mogelijk weer te worden hergebruikt. De materi-
alen in de machines van Kärcher zijn momenteel al 
voor meer dan 90 % geschikt voor hergebruik. 

Minder lawaai
Lawaai is niet alleen storend; er is ook aangetoond dat 
het op de lange duur ziekmakend is. Kärcher beperkt 
werkingsgeluid niet alleen in het eigen productieproces 
maar dringt ook het door gebruikers ervaren geluid te-
rug. Deels gebeurt dat door constructies geluiddempend 
te maken, anderzijds door het vermogen terug te bren-
gen tot een zo optimaal mogelijk niveau. Een voorbeeld 
hiervan is de stofzuiger T 12/1 eco!efficiency, waarvan 
het bedrijfsgeluidsniveau ten opzichte van het basismo-
del met 5 dB(A) verminderd is, wat overeenkomt met een 
vermindering van de geluidssterkte met meer dan 50 %. 
Bovendien wordt de lage frequentie van het bedrijfsgeluid 
subjectief als zeer aangenaam ervaren. Daardoor is de  
T 12/1 eco!efficiency ook uitstekend geschikt voor lan-
gere werkintervallen en ruimten waar weinig lawaai een 
vereiste is.

 
Uitstekende reparatiegeschiktheid
Bij de machines van Kärcher wordt al in de ontwikke-
lingsfase rekening gehouden met de geschiktheid voor 
reparatie: zo weinig mogelijk onderdelen en componen-
ten, optimale toegankelijkheid en bovendien zo veel 
mogelijk identieke delen, bijv. dezelfde schroeven. 

 
Minder uitstoot van CO2

Wereldwijd wordt gewerkt aan de verlaging van de uit-
stoot van het broeikasgas CO2. Om bij te dragen aan 
de verkleining van de menselijke CO2-voetafdruk voert 
Kärcher veranderingen door in alle productieprocessen 
en bedrijfsactiviteiten: dat gebeurt door het gebruik van 
materialen, energie en water te optimaliseren, de recy-
cleerbaarheid te verbeteren en in het fabricageproces 
energie terug te winnen.
 
 
Optimalisering van bedrijfsprocessen  
Kärcher eco!efficiency betekent eenvoudig dat alle pro-
cessen binnen de onderneming continu worden afge-
stemd op maximale efficiëntie. Dat leidt consequent tot 
continue optimalisering van alle bedrijfsprocessen.
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Langere levensduur
De robuuste constructie en hoge belastbaarheid zijn 
de beste condities voor een langdurig gebruik van 
onze  machines. Hoge kwaliteit, goede reparatiemo-
gelijkheden en continue, jarenlange levering van re-
serveonderdelen ondersteunen een lange levensduur 
van de Kärcher Professional-machines.
 
 
Minder materiaalverbruik
Minder gebruiken, een betere manier om de efficiëntie 
te verhogen is er gewoon niet. Besparen op materiaal 
kan bijvoorbeeld al door de constructie te verbeteren. 
Het aantal componenten terugbrengen helpt ook. De 
machines van Kärcher hebben vrijwel altijd aanzienlijk 
minder componenten dan vergelijkbare modellen van 
andere fabrikanten. Verlaging van gewicht scheelt niet 
alleen in aandrijfkracht maar bespaart ook flink op 
grondstoffen en de energie die nodig is voor fabri-
cage. 

 
Permanente leverbaarheid van reserveonderdelen
Bij kapitaalgoederen die lang meegaan hebben eco-
nomische en ecologische pluspunten pas echt effect 
als alle reserveonderdelen ook inderdaad tot het eind 
van de levensduur leverbaar blijven. Kärcher garan-
deert dat de onderdelen van elk apparaat tot 10 jaar 
na de laatste fabricagedatum van een model lever-
baar zullen blijven.
 

 
 

Minder vervuiling door afvalwater
Het klinkt net zo eenvoudig als het is: water dat niet 
wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden gezuiverd. 
Tegelijk moet het ontstane afvalwater wel geconcen-
treerd zijn, om zo zuiveringssystemen te ontlasten. 
Het Kärcher-systeem bestaat uit het apparaat, de 
toebehoren en de reinigingsmiddelen, alle onderling 
zo afgestemd dat met minimale inzet een maximaal 
effect wordt verkregen.

 

Precieze dosering van reinigingsmiddelen
De meest milieuvriendelijke en voordelige reinigingsmid-
delen zijn diegenen die niet worden verbruikt. Met de 
DOSE-technologie van Kärcher wordt een zeer exacte 
dosering van reinigingsmiddelen mogelijk, het directe 
effect is daarbij het duidelijk lagere verbruik.
 
 

 
 

Doeltreffende stoffiltering
Stof blijft altijd een ernstige belasting voor mens en 
milieu en brengt risico‘s met zich mee van hygiënische 
en ecologische aard. De stofzuigers van Kärcher zijn 
voorzien van krachtige filtersystemen met innovatieve 
componenten, zoals de TACT- en TACT²-systemen 
voor volautomatische filterreiniging. De HEPA-filters van 
Kärcher zorgen daarbij voor hygiënisch schone, stofvrije 
afvoerlucht. De vliesfilterzakken hebben een verbeterde 
stofafscheiding en verdubbelde opnamecapaciteit en 
de levensduur is langer vergeleken met filterzakken van 
papier. En natuurlijk zijn er onze gecertificeerde veilig-
heidsstofzuigers voor extreem moeilijke toepassingen. 

 
 

Meetbare tijdwinst
De bekende formule tijd = geld is nog steeds van 
kracht, maar nu vermenigvuldigd met de factor efficiën-
tie. Efficiëntere machines en de daaraan verbonden 
snellere afhandeling van het werk, leiden tot aanzienlijke 
besparingen op loonkosten en betekenen echte 
concurrentie voordelen.
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Wij staan voor u klaar – waar u ons ook nodig hebt.

Kärcher staat voor topprestaties – niet alleen wat onze producten betreft, ook qua service. Als ’s werelds grootste fabrikant 
van reinigingsapparaten zijn wij voor onze klanten overal bereikbaar, wereldwijd en op meer dan 50.000 verkooppunten. 
Met het beste advies, goede service en snelle reparatie. Zo zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken.  
Kärcher – uw partner in elke situatie.

Hotline
Vriendelijk. Vakkundig. Oplossingsgericht. De medewerkers  
van onze hotline kennen alle producten tot in de details, zodat  
u meteen aan de telefoon op vakkundig advies kunt rekenen.

Gebruiksadviezen
Met onze gebruiksadviezen zorgen we ervoor dat u steeds met 
de efficiëntste oplossing kunt werken. De nodige uitrusting wordt 
bepaald door de omvang van uw bedrijf en de beoogde toepas-
singen.

Servicecontracten en garantieverlenging
Altijd topprestaties: met servicecontracten blijven uw apparaten 
altijd inzetbaar. Naar keuze met inspectie, onderhoud of een full-
servicepakket. Onze garantieverlenging en de verzekering tegen 
machinestoring geven u extra zekerheid.

Gebruikte apparatuur
Apparatuur in topconditie – tegen de beste voorwaarden.  
Een nieuw gekocht apparaat is niet altijd de meest rendabele 
oplossing. Daarom bieden wij u ook voordelige gebruikte  
apparatuur voor een rendabele planning.

Lokale aanwezigheid
Kärcher garandeert steeds een persoonlijke service. Dankzij ons 
wereldwijde service- en verkoopnetwerk is er altijd een vakkundi-
ge contactpersoon in uw buurt. Voor al uw vragen over service, 
gebruiksadvies of verkoop.

Technische training
Haal er nog meer uit. Dankzij onze technische trainingen bij  
u in de buurt helpen wij u en uw medewerkers om elk Kärcher-
apparaat zo effectief mogelijk te gebruiken.
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Enthousiasme, innovatie, succes.

Sinds de oprichting meer dan 75 jaar geleden heeft het waardegeoriënteerde familiebedrijf Kärcher zich ontwikkeld tot  
een wereldmerk dat drie sterke argumenten in het vaandel voert: topprestatie, innovatie en kwaliteit. Het merk geniet  
wereldwijd faam als marktleidende aanbieder van professionele reinigingssystemen die natuurlijke hulpbronnen ontzien  
– en kenmerkt zich door betrouwbare producten, optimale gebruikswaarde en een voortdurende betrokkenheid bij milieu, 
cultuur en sport.

1 Het hoogste gebouw van Seattle – de Space Needle
Met hoge druk voerde het Kärcher-team reinigingswerkzaam-
heden uit op een hoogte van 184 m. 8 weken lang – en alleen 
’s nachts.

2 Gezichtsverzorging voor presidentiële hoofden
Weer bezienswaardig: in 2005 liet Kärcher het Mount Rushmore 
National Memorial er opnieuwe stralend uitzien. 

3 Innovatief vanaf het begin
Al in 1950 ontwikkelde Kärcher de eerste Europese warmwater 
hogedrukreiniger voor professionele reiniging. 

4 Sportieve betrokkenheid
Briljante prestaties, ook op het grasveld. Al sinds jaren treedt 
Kärcher op als sponsor van het Duitse en internationale voetbal.

5 Eigen onderzoek en ontwikkeling
Kärcher ontwikkelt krachtige systemen, bestaande uit reinigings-
apparatuur, toebehoren en speciaal afgestemde reinigings-  
en onderhoudsmiddelen.

6 Internationaal aanwezig
Wereldwijd kunnen wij onze klanten van dienst zijn.

7 Schoon milieu
Kärcher werkt dag in dag uit aan milieubescherming. Met nieuwe 
producten, technologieën en investeringen in productiebedrijven. 
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Voor meer informatie Nederland 

Kärcher b.v. 

Postbus 9358

4801 LJ Breda 

 

Tel. +31 (0)900 33 666 33 

Fax +31 (0)900 33 555 33 

bv@nl.kaercher.com

www.karcher.nl

België 

Kärcher N.V. 

Industrieweg 12 

2320 Hoogstraten 

 

Tel.  +32 3 340 07 11 

Fax  +32 3 314 64 43 

nv@be.kaercher.com

www.karcher.be

Duitsland 

Hoofdzetels van de concerns 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 

Alfred-Kärcher-Straße 28–40

71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0 

Fax +49 7195 14-2212 

 

www.kaercher.com


