
VYBERTE SI PROFESIONÁLNY PRÍSTUP S PROFESIONÁLNYM 
PORADENSTVOM OD EXPERTOV NA ČISTENIE 
Rýchle a efektívne riešenia sa môžu veľmi rýchlo prejaviť pozitívnym výsledkom v efektivite vášho 
podnikania. KÄRCHER zdarma rozdáva “Dobré rady nad zlato”, samozrejme bez záväzkov.

ODKÔROVANIE VYSOKÝM TLAKOM

Priamo v teréne a bez veľkých strojov je možné 
pomocou vysokotlakových zariadení KÄRCHER 
odkôrňovať stromy ľahko a relatívne 
ekologicky. 

1 PREJAZD = 3 ČINNOSTI
Kärcher podlahové automaty pozbierajú  vďaka 
funkcii predzametania hrubé nečistoty (napr. ú- 
lomky z paliet), poumývajú a znečistenú vodu 
odsajú, čím znižujú riziko pošmyknutia.

• konfigurácie na mieru
• jednoduché ovládanie
• plošný výkon až do 17 tis. m2/h
• vysoká výkonnosť aj odolnosť

Za konečným výsledkom si stojíme, preto  
KÄRCHER ponúka komplexné riešenie. K stroju 
vám natipujeme čistiace popr. dezinfekčné pros-
triedky na mieru.

ŤAŽKO DOSTUPNÉ, ALE ČISTÉ
Jedna z vecí, ktorá spája drevársky a papiernický 
priemysel je PRACH. Čím väčšia výroba tým väčšie 
množstvo prachu. Mimo priestorov, ktoré je scho-
pné obhospodáriť zametacím strojom sa vo výrobe 
nachádzajú aj ťažko dostupné miesta kde prach 
ohrozuje bezpečnosť pracov-
níkov ale aj kvalitu produktov.

DREVÁRSTVO A PAPIERNÍCTVO

Chráňte svoje investície. Odstráňte prach, nečis-
toty alebo iné nepríjemné zvyšky z pracoviska, 
komponentov, náradia a strojov. Vysokotlakové 
čističe Kärcher to urobia rýchlo a jednoducho. 
Vysokotlakové čističe KÄRCHER teraz s pištoľou 
EASY!Force. Dokonale vyčistené, bez toho aby ste 
sa unavili. 

• nízke zaobstarávacie náklady
• veľkosť stroja (flexibilita/transport)
• mnohostranné využitie

ČISTÁ PRÁCA SA VŽDY VYPLÁCA

VHODNÉ AJ DO 
V Ý B U Š N É H O  
PROSTREDIA!



ZAMETANIE NA KRÁĽOVSKEJ ÚROVNI
Od malých plôch až po veľké výrobné a skladovacie plochy.

• vysoký plošný výkon (až 28 tis. m2/h) 
• veľké nádoby na nečistoty
• robustné odolné         

karosérie
• možnosti výberu        

druhu pohonu

Ani veľké množstvo papierového prachu či útržkov nie je problém pre 
zametacie stroje Kärcher triedy „King size“

• veľká pracovná šírka
• výkonná filtrácia
• intuitívne ovládanie
• praktické bočné kefy

KÄRCHER profesionálne zametacie stroje sa postarajú bez problémov 
o čistotu vonkajších spevnených plôch.

POMOC - PODPORA - PREDVEDENIE - RIEŠENIE

ZDARMA  NA CELOM SLOVENSKU

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. , Bratislavská 31, 949 01 Nitra
037/ 65 55 57 98
info@karcher.sk

VNÚTORNÉ SKLADY A HALY


