
PROFESSIONAL | VOERTUIGREINIGING

ZODAT U DE UITDAGING MET  
UW KLANTEN AAN KUNT GAAN 
SB-wasinstallaties: intelligente systeemoplossingen voor uw succes
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SUCCES KAN WORDEN GEPLAND.

Technologie
Wij zijn de pionier op het gebied 
van hogedrukreiniging. Onze 
 tech niek is geperfectioneerd, 
betrouwbaar en beproefd en 
wordt dagelijks verbeterd. 
 Overigens ook dankzij onze 
 klanten met wie we altijd contact 
onderhouden zodat we direct op 
hun wensen kunnen inspelen. 

Modulair concept
Het modulaire concept van 
 installaties betekent voor u 
 maximale flexibiliteit in de keuze 
van componenten en uitrusting. 
Bovendien kunt u dankzij het 
 intel ligente modulaire principe 
de installaties snel en kosten-
besparend ter plekke opbouwen. 

Internationale instelling
Als innovatie- en marktleider op 
het gebied van reinigingstechniek 
zijn wij momenteel een wereld-
wijd opererend familiebedrijf dat 
in Duitsland ontwikkelt en 
 produceert. Wij zijn altijd bij u in 
de buurt, waar u ook bent – 
lokaal, regionaal, globaal. 

Partnerschap
U kunt op ons vertrouwen. 
We begeleiden u vanaf het eerste 
idee tot realisatie en inbedrijf-
stelling van uw installatie, en 
 vanzelfsprekend ook in de tijd 
daarna. Daarvan profiteert u en 
daarvan profiteren uw klanten. 

Investeringen moeten zich uitbetalen. Daarom moeten ze goed 
doordacht zijn. Wij ondersteunen u graag bij de realisatie met 
het vinden van de juiste strategie en onze intelligente systeem-
oplossingen. Daarop kunt u rekenen. 
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ZELFBEDIENINGSWASINSTALLATIES 

Wat u ook nodig hebt, u krijgt het van ons. 
Ons portfolio krachtige, efficiënte en betrouwbare 
SB-wasinstallaties en praktische, omzetverhogende 
extra opties is net zo omvangrijk als de wensen 
van onze klanten. Persoonlijk voor u op maat 
gemaakt.

INDIVIDUELER 
KAN NIET.

SB MU: zeer flexibel
Het modulaire concept van onze SB MU geeft 
u maximale vrijheid bij het confi gureren en 
aanpassen aan de lokale omstandigheden. 
U legt het aantal wasplaatsen vast – tussen 4 
en 8 is alles mogelijk – en kiest de gewenste 
wasprogramma's. 

SB MB: zo compact als u wilt
Alleen het design is al een aanwijzing 
voor veel knowhow op weinig ruimte en 
de  compactheid die vaak nodig is voor 
wasinstallaties. De Kärcher SB MB is 
ontwikkeld voor maximaal 4 wasplaatsen 
en kan aan vrijwel elke wens van de klant 
worden aangepast, inclusief 
wasprogramma's.

SB Wash: ideaal instapmodel
De SB Wash voor één wasplaats is de 
juiste keuze als u begint met professionele 
zelfbedieningsreiniging. U hebt hiervoor 
noch veel geld, noch veel ruimte nodig, 
eerder het tegendeel. Natuurlijk is de 
SB Wash ook perfect geschikt om het 
eigen voertuigpark volledig te wassen. 
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ZELFBEDIENINGSWASINSTALLATIES 

SB MU: PASSEND BIJ  
UW MOGELIJKHEDEN 
Als uw locatie over een technische ruimte beschikt, leveren wij 
alle onderdelen en bouwt u de installatie ter plekke op. Of u krijgt 
de complete installatie kant en klaar geleverd in een container. 
U hoeft de installatie dan alleen maar te plaatsen en aan te 
 sluiten en kunt aan de slag. 

SB MU

Aantal wasplaatsen: 4 – 8

Waterhoeveelheid per pomp: 500 l/u / 900 l/u

Werkdruk: 100 bar / 120 bar

Heetwatertemperatuur: max. 60°C

Opgenomen vermogen*: 2,8 kW / 4,7 kW

Elektrische aansluiting: 3~/400 V/50 Hz

* afhankelijk van aantal pompen

Zoals zo vaak, zitten veel 
voordelen in de details. 
Naast de flexi bili teit zijn het 
vooral de technische ken-
merken van de installatie 
waarvan u onder de indruk 
zult zijn. 

Optimale energie-efficiëntie
Watergekoelde pompen met omschakelbare 
polen gebruiken de restwarmte om het 
waswater op te warmen. Daardoor daalt 
het energieverbruik, wat goed is voor het 
milieu en uw portemonnee.

Betrouwbare functionaliteit 
De doseerhoeveelheid van de pneumatische 
doseerpompen wordt ingesteld via slaglengte 
en frequentie, zodat u bent verzekerd van een 
exacte dosering en proceszekerheid. Zo weet 
u zeker dat ook bij grote drukte bij elke 
wasplaats alles soepel loopt. 

Schuimsysteem Flex
Het waterbesparende schuimsysteem Flex 
geeft u de mogelijkheid om de installatie 
met droog- of natschuim te gebruiken. 
Dit kan voor elke wasplaats individueel 
worden ingesteld.

Gekeurde veiligheid
Al onze hoogwaardige componenten 
ondergaan in de fabriek een grondige 
functionele keuring. Alleen als deze tests 
goed worden doorstaan, leveren we ze 
aan u. Gegarandeerd. 
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ZELFBEDIENINGSWASINSTALLATIES 

SB MB: OP MAAT 
GEMAAKT VOOR 
UW BEDRIJF
De uiterst compacte installatie is verkrijgbaar met tot  
4  was plaatsen en in maar liefst 4 verschillende uitvoeringen. 
Ook hier kunt u kiezen welke versie het beste past bij uw 
omstandigheden en omgeving. 

SB MB

Aantal wasplaatsen: 2 – 4

Waterhoeveelheid per pomp: 500 l/u / 900 l/u

Werkdruk: 100 bar / 120 bar

Heetwatertemperatuur: max. 60°C

Opgenomen vermogen*: 2,8 kW / 4,7 kW

Elektrische aansluiting: 3~/400 V/50 Hz

* afhankelijk van aantal pompen

Overzicht van de opties

Bij de Skid-versie worden alle componenten 
vooraf in de fabriek gemonteerd. 
De installatie wordt dan ter plekke in een 
bestaande technische ruimte opgesteld en 
aangesloten. De comfortabele Cab-versies 
zijn kwalitatief eersteklas kastmodellen met 
een RVS-frame en zeer hoogwaardige 
kunststoffen deuren naar de buiteninstallatie. 

Optimale energie-efficiëntie
Watergekoelde pompen met omschakelbare 
polen gebruiken de restwarmte om het 
waswater op te warmen. Daardoor daalt het 
energieverbruik, wat goed is voor het milieu 
en uw portemonnee.

Betrouwbare functionaliteit 
De doseerhoeveelheid van de pneumatische 
doseerpompen wordt ingesteld via 
slaglengte en frequentie zodat u bent 
verzekerd van een exacte dosering en 
proceszekerheid. Zo weet u zeker dat ook 
bij grote drukte bij elke wasplaats alles 
soepel loopt. 

Bescherming tegen vandalisme
Aan de buitenzijde is alleen een hoogwaardig 
BKS-veiligheidsslot te zien. Dit kan naar wens 
worden vervangen door een eigen slot.

Eenvoudig onderhoud
Twee deuren aan beide zijden met 
uitneembaar tussenstuk geven snel toegang 
tot techniek, bedrijfs- en reinigings middelen. 
Mocht er iets gebeuren dan is uw installatie 
in een handomdraai weer klaar voor gebruik. 

Skid-versie Cab-versie
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UITVOERINGSOPTIES

MEER KEUZE. MEER  
SERVICE. MEER OMZET. 

Standaardwasprogramma's 
■   Warmwater-hogedrukwas met hogedruklans als voor- of 

hoofdwas. Met hogedrukreinigingsmiddel CP 935 voor 
verwijdering van hardnekkig vuil zoals bijvoorbeeld stof, 
olie en smeervet.

■   De warmwater-schuimwas met borstel en actief schuim  
CP 940 kan naar keuze met natschuim of waterbesparend 
droogschuim worden gebruikt. Voor verwijderen van hardnekkig 
vuil en grauwsluier. 

■   Spoelen om resten reinigingsmiddel en vuil te verwijderen dat is 
opgelost met de hogedrukstraal of de borstelwas met koud water.

■   Hete was met Thermowax CP 945 om het oppervlak af te sluiten. 
De waterafstotende, langdurige conserve ringslaag met hoogglans-
effect wordt met de hogedruklans aangebracht.

■   Toponderhoud voor drogen zonder strepen en vlekken. 
Met de hogedruklans worden osmosewater en het 
verzorgingsproduct CP 950, een vloeibare sproeiwas 
voor conservering en glansonderhoud, aangebracht. 

Speciale wasprogramma's voor meer omzet
■   Intensieve vuiloplosser CP 930 verwijdert ook bijzonder 

hardnekkig vuil zoals insectenresten.
■   Intensief schuim met VehiclePro schuimreiniger RM 838, 

voor een effectieve voorreiniging of volledig borstelloos 
wassen van voertuigen met de MultiApp-lans. 

■   Micro-emulsie voor het verwijderen van sterke vervuiling 
zoals veel in Scandinavische landen voorkomt.

■  Glanzende velgen met de alkalische velgenreiniger CP 901.
■   Effectief wasprogramma voor motorfietsen met actief schuim 

CP 940 (natschuim) en onder lage druk spoelen.

Wateronthardings- en osmose-installatie 
Voor aanzienlijk minder kalkafzettingen, een glanzend 
reinigingsresultaat en een langere levensduur van de installatie.

1

2

3

Kärcher Fleet 
De installatie is af fabriek compatibel voor integratie met Kärcher 
Fleet, het unieke systeem voor datamanagement in de cloud. 
Zo hebt u altijd een goed zicht op uw installatie(s), in realtime. 

Bewaking op afstand 
Met het Remote Diagnostic System RDS bewaakt u de werking en 
inzetbaarheid van installaties.

Intelligente bediening 
Draaischakelaar op de afstandsbediening voor intuïtief instellen 
van het juiste wasprogramma. Op een display wordt de resterende 
wastijd aangegeven. De afstandsbediening kan direct op het 
apparaat of extern worden gemonteerd, maar kan ook in de 
multifunctionele eenheid worden geïntegreerd.

Multifunctionele eenheid 
Het alternatief voor de standaard bedieningsplek fungeert als 
centraal element in de scheidingswand en als overzichtelijke houder 
voor de wasapparatuur. 

Waswerktuigen 
Alles wat uw klanten nodig hebben om hun auto glanzend schoon te 
maken: afhankelijk van de uitvoering met krachtige hogedruklans, 
innovatieve MultiApp-lans, lakvriendelijke schuimborstel of een 
combi-waswerktuig met lans en borstel. 

Optimaal opbergen 
Het combi-waswerktuig of de schuimborstel zijn zo 'clever' op een 
lijn met de rijrichting gebracht dat we deze innovatie tot in de 
kleinste details hebben gepatenteerd. De hogedruklans wordt 
veilig opgeborgen in een speciale lanskoker. 

Handige service 
Eenvoudig, maar voor uw klanten zeer handig: Mattenkloprooster 
en mattenhouder als optionele service aan de klant. 
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ZELFBEDIENINGSWASINSTALLATIES 

SB WASH: VEEL VERMOGEN 
OP EEN KLEINE RUIMTE
Biedt op zeer weinig ruimte alles wat nodig is om auto's compleet 
te wassen. En dit tegen zeer lage investeringskosten. 

SB Wash

Aantal wasplaatsen: 1

Waterhoeveelheid: 500 l/u

Werkdruk: 100 bar

Heetwatertemperatuur: max. 60°C

Brandstofverbruik: 3,2 kg/u

Opgenomen vermogen: max. 6 kW

Elektrische aansluiting: 3~/400 V/50 Hz

Professionele voertuigreiniging 

Of u nu een wasstation voor zelf-bediening 
wilt beginnen, uw eigen wagenpark schoon 
wilt houden of als garage uw klanten extra 
service wilt bieden: met onze SB Wash met 
één wasplaats zit u altijd goed. De werkdruk 
van 100 bar maakt moeiteloos korte metten 
met hardnekkig en aangekoekt vuil. En doet 
dat snel.

Weinig onderhoud
Alle elektrische componenten zijn een-
voudig toegankelijk en de filters zijn snel 
gereinigd, u hoeft niet eens het reini gings-
middelconcentraat te verdunnen.  
En ook in de winter zijn er geen bijzondere 
maatregelen nodig als de installatie is 
uitgerust met de optionele 
vorstbescherming.

Doeltreffende bescherming
De robuuste muntcassette wordt geopend 
met twee sleutels. Zolang u een van de 
sleutels hebt, weet u zeker dat de cassette 
alleen kan worden geopend als u erbij bent. 
Op de display voor indicatie van de status 
of instellen van een wasprogramma kunt u 
met een druk op de knop alle relevante 
bedrijfsdata weergeven. Zo blijft u altijd op 
de hoogte. 

Duurzame techniek 
Hoogwaardige componenten en beproefde 
techniek staan garant voor weinig slijtage en 
een lange levensduur. Afhankelijk van de 
uitvoering zorgt een geïntegreerde 
wateronthardingsinstallatie (op aanvraag 
ook met osmose) voor aanzienlijk minder 
kalkafzettingen en een langere levensduur 
van het apparaat. 
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MEER OMZET  
MET MEER SERVICES

Mat Cleaner
Mechanisch matten reinigen zonder water. 
Ook verkrijgbaar met legger waarop de 
matten tijdens de reiniging kunnen worden 
neergelegd.

Air Water Tower
Eén apparaat voor nauwkeurig controleren 
en regelen van de bandenspanning en 
bijvullen van water, bijvoorbeeld voor het 
reinigen van de voorruit. Ook verkrijgbaar 
met optionele geïntegreerde vorst-
bescherming. 

Air Tower
Voor nauwkeurige controle en regeling van 
de bandenspanning. Op aanvraag uitgevoerd 
met geïntegreerde vorstbescherming.

Perfume Tower
Neutraliseert direct onaangename geurtjes 
in de auto, zoals sigarettenrook. Vanzelf-
sprekend is de Perfume Tower ook verkrijg-
baar als wintervaste uitvoering met 
vorstbescherming.

Een service-eiland met apparaten van Kärcher maakt uw 
locatie veel aantrekkelijker. En zorgt zo voor meer inkomsten.

HET OOG WIL OOK WAT.

EXTRA OPTIES

Ook een zeer functionele en robuuste 
staalbouw kan een esthetische uitstraling 
hebben. Voor het dak hebt u de keuze uit 
twee smaakvolle opties: gewelfd en trans-
parant van stabiel polycarbonaat of 
onopvallende, duurzame trapeziumplaat. 
Op een spe ciaal dakdeel kunt u het 
bedrijfslogo plaatsen zodat uw bedrijf 
van veraf herkenbaar is.  
Het intelligente verlichtingsconcept met 
ledlampen is elegant weggewerkt in de 
onderzijde van het dak. Ledlampen zijn 
niet alleen ongeveer 55 procent zuiniger 
dan tl-lampen, ze gaan ook 3 tot 5 keer 
zo lang mee.

Ook de scheidingswanden kunt u geheel naar 
behoefte en smaak kiezen. U hebt de keuze 
uit glas, Trespa® of dekzeil. Elk materiaal 
wordt op aanvraag individueel voor u 
vormgegeven en bedrukt. 

Uitnodigend en professioneel
Klanten waarderen een hoogwaardige, 
schone en professionele omgeving. 
Onze wasboxen, met aantrekkelijk en 
gepersonaliseerd design, stralen 
hoogwaardige kwaliteit en competentie 
uit. Bovendien valt u op en onderscheidt 
u zich positief van de lokale concurrentie. 
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NEXT STOP:  
STOFZUIGEN
Onze individueel configureerbare zelfbedieningszuiger SB VC 
combineert maximale zuigkracht met comfort en innovatief 
design. Geraffineerde technische details maken het werk 
 gemakkelijker en service kinderspel.

Zuigkracht. Comfortabel.  
Individueel.

Stem de configuratie van uw zelfbedienings- 
zuiger SB VC volledig af op uw locatie: met 
een of twee plaatsen, met verschillende 
start- en betaalsystemen: mechanische of 
elektronische munttester of startknop in 
plaats van een munttester, en met of zonder 
indicatie van de resterende tijd in seconden. 
Of u kiest de optionele borstelloze gelijk-
stroommotor (Ec) voor een duidelijk langere 
levensduur. En dankzij de mogelijke integratie 
met Kärcher Fleet, individuele kleurkeuze, 
geluidsisolatie en het driesleutelsysteem voor 
muntcassette, elektronica en deuren kunt u 
de wasinstallatie helemaal op uw wensen 
afstemmen.

Automatische filterreiniging Tact
Door onze gepatenteerde filterreiniging Tact 
kunt u langer zuigen met vol vermogen en 
hoeft u minder vaak het filter te vervangen. 
Tact houdt de zuigkracht constant op het 
hoogste niveau en verlengt de levensduur 
van filter en turbine. Tact bespaart u tijd en 
kosten.

Slangoprolmechanisme met glasvezelstaaf
De innovatieve slangoproller met glas-
vezelstaaf voorkomt dat de slang in contact 
komt met de vloer. Zo slijt de slang minder 
snel en wordt voorkomen dat vuil in de auto 
wordt gebracht. En als de slang dan toch 
moet worden vervangen, gaat dat heel snel 
en is tijd- en kostenbesparend.

Geoptimaliseerde ergonomische zuigmond
Uw klanten zuigen de auto perfect schoon 
met de nieuw ontwikkelde zuigmond. Stofjes 
en vuiltjes verdwijnen uit alle hoeken en 
kieren en van alle oppervlakken. De speciale 
structuur op de greep ondersteunt efficiënt 
zuigen en zorgt zo voor meer tevreden 
klanten.

SB VC 2 Ec SB VC 1 Ec SB VC 2 SB VC 1

Aantal zuigplaatsen 2 1 2 1

Levensduur turbine (ca.) u 5000 5000 800 800

Luchthoeveelheid l/s 2 × 63 63 2 × 74 74

Vacuüm mbar 2 × 244 244 2 × 254 254

Inhoud vuilreservoir l 2 × 36 36 2 × 36 36

Vermogensopname kW 2 × 1,38 1,38 2 × 1,38 1,38

Geluidsdrukniveau dB(A) 65 62 63 60

Stroomtype ~ / V / Hz 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60 1 / 230 / 50 / 60

Afmetingen (l × b × h) mm 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200 600 × 1220 × 2200 600 × 850 × 2200

SB-ZUIGER(S)



www.cleanpark.com

Vor Einfahrt in diE 
WaschanlagE bEachtEn!
Achtung: Keine Haftung bei Beschädigungen ungenügend befestigter Fahrzeugteile und bei Nichtbeachtung  
der Hinweisschilder und Bedienungsanweisungen. Bei Spoilern und sonstigen Anbauten und Fragen zur  
Beurteilung kritischer Fahrzeugteile wenden Sie sich bitte an den Betreiber.

An- und Aufbauten  
entfernen!

Antenne einschieben  
oder entfernen!

Bodenfreiheit 
beachten!
Mind. 10 cm

Außenspiegel  
einklappen!

Maximale 
Fahrzeughöhe
XX.XX m

Maximale Fahrzeugbreite  
(inkl. Spiegel)

XX.XX m

Alle Fenster  
und Öffnungen  
verschließen!

Bitte Beachten sie folgende 
informationen:

   Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

   Rückstoßkraft des Strahls beachten.

   Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken Umweltschäden!

  Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet werden.

   Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

   Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!

   Den Waschplatz sauber verlassen!

   Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen und  
Bedienhinweise.

   Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

   Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände  
richten!

   Vermeiden Sie Lackschäden –  
Schaumbürste auf Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen.  
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm.  
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

   Anlage wird viedoüberwacht!

www.cleanpark.de

Hockdruckwäsche
Zur Entfernung von Grobschmutz Warmwasser mit Reinigungsmittel
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Schaumwäsche
Aktivschaum zur gründlichen Lackreinigung mit der Schaumbürste. 
Vor Anwendung unbedingt Hochdruckwäsche durchführen!
  Schaumbürste nur bei laufendem Programm anwenden

Spülen
Zum Abspülen von Schampoo und Schaum. Klares, kaltes Wasser
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Heißwachs
Wachsversiegelung mit Lackkonservierer. Warmwasser mit Lackonservierer
  Hockdruckstrahl mit ca. 80 cm Abstand anwenden

Top-Pflege
Zum Abschluss jeder Wäsche: fleckenfreies Trocknen. Entmineralisiertes 
Wasser mit Glanztrockner
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Schmutzlösen
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Warmwasser mit spezieller 
Reinigungsmitteldosierung
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Insektenlösen
Vor Hochdruckwäsche Frontbereich einsprühen,nicht antrocknen lassen. 
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Felgenreinigung
Felgenreiniger auf die trockenen Felgen aufsprühen und maximal 2 Minuten 
einwirken lassen, mdann mit Hochdruckwäsche abspülen
  Achtung: nur auf beschichteten oder lackierten Felgen anwenden

Unterbodenwäsche
Waschvorgang beginnt mit ca. 10 sec. Verzögerung. Langsam vor und zurück 
über das  Düsengitter fahren
  vor der Autowäsche anwenden

Traumschaum
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Insekten. Haftet auf der 
Oberfläche, verlängert dadurch die Einwirkzeit
  vor der Autowäsche anwenden

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung – Programmwechsel jederzeit möglich

Standardprogramme

Sonderprogramme

 Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

 Rückstoßkraft des Strahls beachten.

 Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken  

Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet 

werden.

 Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

 Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein  

Trinkwasser!

  Den Waschplatz sauber verlassen!

 Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäfts- 

bedingungen und Bedienhinweise.

 Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

 Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände 

richten!

 Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und 

Fremdkörper überprüfen.  

 

Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm. 

Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

 Anlage wird viedoüberwacht!

  Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

  Rückstoßkraft des Strahls beachten.

  Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken  
Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz nicht verwendet 
werden.

  Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

  Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein Trinkwasser!

  Den Waschplatz sauber verlassen!

  Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäftsbedingungen  
und Bedienhinweise.

  Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten Teilen ist verboten!

  Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose Gegenstände 
richten!

  Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf Sauberkeit und  
Fremdkörper überprüfen.  

 Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem Programm. 
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

  Anlage wird viedoüberwacht!

bitte beachten Sie folgende 
informationen:

 

KÄrcher clean ParK

 

KÄrcher clean ParK
sample

1  Hockdruckwäsche
 Zur Entfernung von Grobschmutz   

Warmwasser mit Reinigungsmittel
  Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

2  Schaumwäsche
 Aktivschaum zur gründlichen Lackreinigung mit der 

Schaumbürste
 Vor Anwendung unbedingt Hochdruckwäsche durchführen!
  Schaumbürste nur bei laufendem Programm anwenden

3  Spülen
 Zum Abspülen von Schampoo und Schaum
 Klares, kaltes Wasser
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

4  Heißwachs
 Wachsversiegelung mit Lackkonservierer
 Warmwasser mit Lackonservierer
  Hockdruckstrahl mit ca. 80 cm Abstand anwenden

5  Top-Pflege
 Zum Abschluss jeder Wäsche: fleckenfreies Trocknen
 Entmineralisiertes Wasser mit Glanztrockner
  Hochdruckstrahl mit ca. 50 cm Abstand anwenden

Schmutzlösen
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen 
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
 Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Insektenlösen
Vor Hochdruckwäsche Frontbereich einsprühen,  
nicht antrocknen lassen
Warmwasser mit spezieller Reinigungsmitteldosierung
 Hochdruckstrahl mit ca. 30 cm Abstand anwenden

Felgenreinigung
Felgenreiniger auf die trockenen Felgen aufsprühen und maxi-
mal 2 Minuten einwirken lassen, dann mit Hochdruckwäsche 
abspülen
 nur auf beschichteten oder lackierten Felgen anwenden

Unterbodenwäsche
Waschvorgang beginnt mit ca. 10 sec. Verzögerung
Langsam vor und zurück über das Düsengitter fahren
 vor der Autowäsche anwenden

Traumschaum
Zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen und Insekten
Haftet auf der Oberfläche, verlängert dadurch die Einwirkzeit
 vor der Autowäsche anwenden

 Standardprogramme

 Sonderprogramme

Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung –
Programmwechsel jederzeit möglich

Professional

Bitte beachten Sie folgende 
Informationen:

   Ihre Zeit läuft ab Münzeinwurf, auch in Stopstellung.

   Rückstoßkraft des Strahls beachten.

   Mitgebrachte Kaltreiniger und Pflegemittel bewirken  
Umweltschäden! Sie dürfen auf diesem Waschplatz 
nicht verwendet werden.

   Keine Handwäsche mit Schwamm und Eimer.

   Das von der Anlage abgegebene Wasser ist kein  
Trinkwasser!

   Den Waschplatz sauber verlassen!

   Bitte beachten Sie auch die angebrachten Geschäfts- 
bedingungen und Bedienhinweise.

   Das Reinigen von oel-, fett- und farbverschutzten  
Teilen ist verboten!

   Hochdruckstrahl niemals auf Personen, Tiere oder lose  
Gegenstände richten!

   Vermeiden Sie Lackschäden – Schaumbürste auf  
Sauberkeit und Fremdkörper überprüfen.  
Verwenden Sie die Bürste nur bei laufendem  
Programm. 
Benutzen Sie die Bürste niemals für Felgen und Motor!

   Anlage wird viedoüberwacht!

Professional
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DE BESTE OPLOSSING:  
CENTRALE ZUIGINSTALLATIE

Als de omstandigheden op locatie het 
toelaten, raden we u aan een centrale 
zuiginstallatie in te richten. De aandrijving, 
filter en besturing zijn geïntegreerd in een 
compacte eenheid die is ontworpen voor 
continubedrijf. De voordelen zijn uitstekende 
reinigingsresultaten, betrouwbaarheid en 
eenvoudig onderhoud. Het aantal storingen 
is vrijwel gelijk aan nul. 

Veel power, gering energieverbruik
Het klinkt tegenstrijdig, maar een zijkanaal-
compressor met intelligente regeling maakt 
het mogelijk. Het moderne aandrijfconcept 
brengt de energiebehoefte werkelijk terug 
tot een abso luut minimum, terwijl uw 
klanten de volledige grote zuigkracht krijgen. 

Munt erin en starten
Het kinderlijk eenvoudige bedieningsconcept 
is zo intu ïtief dat uitleg overbodig is. Dankzij 
slimme details, zoals de van boven geleide 
zuigslang, komen klanten ook in de verste 
hoeken van de auto. 

U bepaalt hoe wij het doen
Ook bij onze centrale zuiginstallaties bepaalt 
u op basis van behoefte en beschikbare 
ruimte hoe veel zuigplaatsen u wilt en of de 
centrale componenten met of zonder 
behuizing moeten worden geleverd. 

Onderhoudsarm en gemakkelijk te reinigen
Dankzij een automatische filterreiniging is de 
installatie gemakkelijk te onderhouden en 
werkt deze betrouwbaar. Een bypass blaast 
nastromende lucht in de buisleiding en heeft 
op die manier een zelfreinigend effect.

MET ONS DE TOEKOMST TEGEMOET:
HET KÄRCHER CLEANPARK FRANCHISESYSTEEM

U wilt uw eigen baas zijn en tegelijkertijd profiteren van de grote naamsbekendheid en technologische voorsprong 
van een wereldmerk? Hartelijk welkom als Cleanpark franchisenemer bij Kärcher! U bevindt zich in het uitstekende 
gezelschap van toekomstgerichte zelfstandigen over de hele wereld. 

Bedrijfsnaam op  
de gevel

Borden met wasprogramma's Wasinfo Veiligheids- 
waarschuwingen
Multifunctionele zuil

Scheidingswanden voor wasplaats

Altijd up-to-date
Dankzij de nieuwste techniek in uw installatie bent u 
altijd in staat alle wensen van de klant te vervullen. 
Daarnaast worden uw klanten aangesproken door 
gerichte communicatiemaatregelen wat u een duidelijke 
voorsprong op de concurrentie geeft. 

Wij zijn er voor u
Bij alle vragen over ons partnersysteem, onze be drijfs-
voering, techniek of reclameacties staan we u altijd 
met raad en daad terzijde. 

Jaarlijkse partnerdag
Regelmatig van gedachten wisselen met ons en de 
collega's is belangrijk om het contact te onderhouden. 
En tegelijkertijd doet u heel veel nieuwe kennis op over 
bedrijfsvoering, de techniek achter de installaties en 
reclames. 

Uitgebreide ondersteuning van reclameprofessionals
We ondersteunen u met verschillende reclame-
maatregelen zoals advertenties, actiepakketten en 
interregio nale reclamecampagnes.  

Zo krijgt u er nieuwe klanten bij en onderscheidt u 
zich tegelijkertijd duidelijk van de concurrentie.

Grote naamsbekendheid
Kärcher is een wereldwijd bekend en gerenommeerd 
merk. U profiteert van de Cleanpark uitstraling, de grote 
naamsbekendheid en het professionele imago. 

Faire voorwaarden
Reinigingsmiddelen, reserve- en slijtagedelen, 
toebehoren of reclamemiddelen: we bieden u alles 
tegen gegarandeerd faire condities.

Bewezen vertrouwen
Kärcher Cleanpark is een gecertificeerd lid van de 
Duitse franchisevereniging. 

Deskundige bijscholing
We organiseren regelmatig technische trainingen om 
uw vakkennis te verdiepen.

EXTRA OPTIES
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EXTRA OPTIES

Met onze nieuwe, innovatieve 
MultiApp-lans biedt u klanten 
die haast hebben en bovendien 
hun auto borstelloos willen 
wassen, een aanzienlijke 
meerwaarde. Daarvan 
profiteert u weer door een 
stijging van de omzet.

Intuïtieve bediening
De kinderlijk eenvoudige bediening van de 
MultiApp-lans biedt uw klanten 2 opties: 
grondig voorwassen of voorzichtig, volledig 
borstelloze voertuigreiniging met intensief 
schuim. De opties worden snel en geheel 
intuïtief direct gekozen op de lans. Een zeer 
comfortabele en tijdbesparende manier om 
de auto te wassen die er tevens voor kan 
zorgen dat het aantal gewassen auto's op 
een dag toeneemt. 

VehiclePro schuimreinigingsmiddel RM
In combinatie met ons VehiclePro schuim- 
reinigingsmiddel RM 838 vormt de Multi- 
App-lans een perfect op elkaar afgestemd 
systeem. Ongelooflijk eenvoudig en precies 
in gebruik. Microkristallen in het intensieve 
schuim zorgen al na een minuut inwerktijd 
voor een direct zichtbaar reinigingsresultaat.

BORSTELLOZE VOERTUIGREINIGING  
MET DE NIEUWE MULTIAPP-LANS

MILIEUVRIENDELIJK SCHOON  
MET ONZE REINIGINGSMIDDELEN

Precies wat u nodig hebt: volledig werkzaam bij alle waterhardheden en exact afgestemd op de Kärcher 
wasinstallaties. Met speciale bestanddelen die waterhoudende delen beschermen tegen corrosie.  
Onze ASF-producten met gepatenteerde, afscheidingsvriendelijke recepturen zijn bijzonder milieuvriendelijk.

VehiclePro schuimreinigingsmiddel 838 
en MultiApp-lans incl. pistool
Voorreiniging

Intensieve vuiloplosser  
CP 930 
Voorreiniging

VehiclePro velgenreiniger,  
alkalisch, RM 801
Velgenreiniging

VehiclePro velgenschuim  
RM 802 
Velgenreiniging

VehiclePro hogedrukreinigings-
middel RM 806 
Hogedrukreiniging

Top-onderhoud  
CP 950
Top-onderhoud

Hogedrukreinigingsmiddel  
CP 935
Hogedrukreiniging

VehiclePro washal- en  
tegelreinigingsmiddel RM 841
Washalreiniging

VehiclePro actief schuim  
RM 812
Schuimwas

Actief schuim  
CP 940
Schuimwas

Thermowax  
CP 945
Hot wax

Velgenreiniger, alkalisch,  
CP 901
Velgenreiniging
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KÄRCHER SERVICES

MAAK WERK VAN UW SUCCES. 
WIJ ONDERSTEUNEN U.

Het koppelen van talenten kan alles zoveel eenvoudiger 
maken. Het is veel gemakkelijker om succes te hebben 
als je dezelfde doelen hebt, elkaar aanvult en van elkaar 

leert. Je kunt dat vooruitgang noemen. Wij noemen  
het Kärcher Services. Een belofte van partnerschap.  
Van professionals voor professionals.

Kärcher Rent

Verhuur 

Precies de machine die u nodig hebt. 

Huren in plaats van kopen. En meer 

krijgen: knowhow en Kärcher Full 

Service zijn inbegrepen.

Kärcher Maintain

Servicepakketten

Elk servicepakket is perfect 

afgestemd op een specifieke 

behoefte. Of het nu gaat om 

controle voor verplichte veilig-

heids tests, tijdig onderhoud of 

een Full Service-abonnement.

Kärcher All Brands Service

Merkonafhankelijke service

Een partner voor onderhoud en 

reparatie van uw volledige 

machine park, voor elk merk en 

overal ter wereld. Service voor alle 

machines volgens de standaarden 

van Kärcher. Daarop kunt u 

vertrouwen.

Kärcher Used

Gebruikte machines

Als tweedehands voor u de 

oplossing is. U bent starter?  

Of u wilt gewoon besparen?  

Wij hebben de juiste tweedehands 

machine voor u. Gebruikt, 

gereviseerd, goed en goedkoop. 

Het aanbod wisselt voortdurend. 

Wij zijn er om uw vragen te 

beantwoorden.

Kärcher Services: 

Kärcher Service

Klantenservice 

Service betekent vertrouwen.  

Op elk moment. Service die u echt 

nodig hebt. Snelle reactie voor 

optimale beschikbaarheid.  

Maximaal waardebehoud en 

naleving van alle wettelijke 

voorschriften.

Kärcher Lease

Leasing

Op maat gemaakt. Flexibel. 

Betrouwbaar. Wij geven u de 

flexibiliteit die u nodig hebt. 

Met leasing- en financierings-

modellen voor elke behoefte.
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We geven u graag advies:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel + 31 76 750 17 61

washsystems@nl.kaercher.com

www.karcher.nl


