
Reiniging waarop u kunt bouwen.

Bouwsector
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Voorkom dat vuil een echte puinhoop wordt.

Robuust, duurzaam en doeltreffend – daarop kunt u vertrouwen bij de inno vatieve 
reinigingsapparaten van Kärcher. Want voor de talrijke soorten vervuiling in de 
bouwsector en ambachtsbedrijven zijn betrouwbare en doeltreffende apparaten 
onmisbaar. Met de rendabele oplossingen van Kärcher bent u het beste uitgerust 
voor de reiniging van voertuigen, machines, gevels en vloeren. Eenvoudige bediening, 
krachtige prestaties en geschikt voor de zwaarste toepassingen. Met de doordachte 
technologieën van Kärcher voert u reinigings taken sneller en eenvoudiger uit. Want 
wie elke dag hard werkt, moet het bij het reinigen gemakkelijk hebben.

Kärcher voor de bouw 
Met de robuuste en innova
tieve apparaten van Kärcher 
verloopt het reinigen van alle 
soorten vuil snel, eenvoudig, 
rendabel en doeltreffend.

Pagina 4
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32 4 5Los vuil
Stof, spaanders en losse 
resten kunnen effectief en 
snel worden verwijderd met 
de krachtige stofzuigers  
van Kärcher.

Pagina 8

Vastzittend vuil
Van vastzittende viezigheid 
tot betonresten: met hoge
drukreinigers verwijdert  
u zelfs de hardnekkigste 
vuilresten.

Pagina 6

Grote hoeveelheden vuil
Zowel binnen als buiten – 
veegmachines garanderen 
een rendabel gebruik en 
verwijderen het vuil, bijv.  
bij de eindreiniging van een 
gebouw, zonder resten ach
ter te laten.

Pagina 10

Speciale vereisten
Krachtige prestaties voor  
de meest extreme gevallen: 
van beton wegfrezen met 
maximale druk tot bijzonder 
veilige apparaten in risico
zones.  

Pagina 12
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Hygiënische oplossingen voor de zwaarste toepassingen.

Bouw en ambachtsbedrijven worden dagelijks geconfronteerd met de zwaarste werkomstandigheden – en dat bij een 
 hoge kostendruk en weinig tijd. Ook de reiniging moet aan deze uitdagingen voldoen. Daarom heeft Kärcher  apparaten 
ontwikkeld waarmee u tijd en werkkracht bespaart, die enorm robuust zijn en die met hun krachtige prestaties voor 
 optimale reinigingsresultaten zorgen. De apparaten en toebehoren gaan langer mee, kunnen meer incasseren en  bieden 
een groot aantal doordachte detailoplossingen, waardoor uw werk sneller en eenvoudiger verloopt.

Door jarenlange ervaring op het vlak van professionele reiniging 
weet Kärcher precies wat belangrijk is op bouwwerven, in fabrieks
hallen of in magazijnen. Tijd besparen, reiniging zonder extra 
 kosten, praktische bediening – en uiteraard ook de robuustheid  
en betrouwbaarheid van de apparaten. Daarom houdt Kärcher  
bij de ontwikkeling altijd rekening met deze speciale behoeften.  
Alle apparaten worden onderworpen aan langdurige testen, zijn 
eenvoudig te bedienen en bieden de hoogste prestaties gekop
peld aan een uiterst stabiele constructie. 

Of u nu apparaten nodig hebt die u met een kraan kunt transpor
teren of ruimte om uw gereedschapskoffer te bevestigen, Kärcher 
beantwoordt aan al uw eisen. Bovendien wordt veel belang gehecht 
aan rendabiliteit: lange looptijden en werken zonder onderbreking, 
bijv. door de beste filtertechniek, zorgen voor meer  efficiëntie. Want 
uw investering moet renderen – bij elk gebruik. Zo kunt u er onder 
alle werkomstandigheden op vertrouwen: met Kärcher hebt u steeds 
de juiste apparaten bij de hand.
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eco!efficiencyZuiver filter Constante zuigcapaciteit

1 Krachtig
Om geen tijd te verliezen bij het verwijderen van hardnekkige 
resten of grote hoeveelheden vuil, biedt Kärcher bijzonder 
 krachtige apparaten aan. Zo kunt u met de hogedrukapparaten 
en heavydutyhogedrukreinigers van Kärcher vastzittend vuil 
snel en doeltreffend verwijderen. Tot een druk van 2.500 bar 
hoeft u zelfs geen straal en reinigingsmiddelen te gebruiken. 

2 Robuust
Opdat u altijd op de toestellen van Kärcher kunt vertrouwen, zijn 
deze aangepast aan de moeilijke omstandigheden op een bouwwerf. 
Voorbeelden daarvan zijn de stabiele constructie, de grote bumper 
en het beschermende Cagebuizenframe.  Bovendien worden alle 
componenten, zoals de sproeiers,  ont wikkeld voor een extra lange 
duurzaamheid en worden zij uitgebreid getest. 

3 Praktisch
Voor een snelle, comfortabele en doeltreffende reiniging zijn de 
apparaten van Kärcher uitgerust met praktische functies. Zo zijn de 
apparaten vrijwel onderhoudsvrij, kunnen ze onder andere door 
het innovatieve Tactfiltersysteem werken zonder onderbreking of 
 kunnen ze direct worden aangesloten op uw elektrische gereed
schap.

4 Veilig
Dankzij antistatische systemen, een automatische uitschakeling 
bij het bereiken van het waterpeil bij nat/droogzuigen, de 
geïnte greerde uitlaatgascontrole of de toelating voor verschillende 
stofklassen staan de apparaten van Kärcher steeds garant voor 
de hoogste veiligheid. Dit betekent dat ze voldoen aan alle ver
eisten die aan ambachtswerk worden gesteld. 
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Probleemloos vastzittend vuil verwijderen.

Wanneer vuil echt vastzit, kan een beetje druk al helpen. Met de warm en koudwater hogedrukreinigers van Kärcher ver
wijdert u zelfs de hardnekkigste vuillagen en alle soorten verontreinigingen zoals stof, verf en zelfs beton. Met maximaal 
350 bar  reinigt u gevels, vloeren en machines snel en doeltreffend. Allemaal uiterst comfortabel en soms zelfs zonder 
 reinigings middel. Verschillende sproeiers zorgen daarbij voor een flexibel gebruik en talrijke toepassingsmogelijkheden.  
Samen met de enorme duurzaamheid en robuustheid maakt dat van de apparaten van Kärcher een investering die jaren
lang rendeert.

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

Onverwarmd

Klaar voor lange en zware toe

passingen. Met druk en hoge 

pompcapaciteit verwijdert u  

zelfs het hardnekkigste vuil snel, 

 grondig en zuinig.   

Robuust

Transporteerbaar met een kraan, 

met een robuust buizenframe, sterke 

luchtbanden en volledig onafhanke

lijk. Ook zonder stroom behaalt u de 

hoogste prestaties met behulp van 

de verbrandingsmotor.

Verwarmd

Overtuigend goed: door hogere 

temperaturen reinigt u nog zuini

ger – topprestaties die anders 

alleen stationair mogelijk zijn.
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1 Zuiver werken
Bescherm uw investeringen en zorg voor een langere duurzaam
heid. Bevrijd uw werkplekken, onderdelen en machines van 
stof, vuil of andere vastzittende resten. Met de koudwater hoge
drukreinigers van Kärcher gaat dat snel en kinderlijk eenvoudig.

Probleemloos overladen: 

transporteerbaar met een kraan 

dankzij ophangvoorzieningen.

Aanpasbaar aan elke taak: 

 sproeiers voor meer effectiviteit 

en flexibiliteit.

Zonder onderbreking: 

hoeveelheid water en druk 

 rechtstreeks regelbaar op de 

handgreep.

2 Gevelreiniging
Vuil krachtig en snel verwijderen, zonder het gebouw te bescha
digen. De traploze instelling van de waterdruk en hoeveelheid 
maakt een aanpassing aan elke ondergrond mogelijk.

3 Vloerreiniging
Resten kunnen eenvoudig en doeltreffend worden verwijderd 
met koudwater hogedrukreinigers. Met de oppervlaktereiniger 
FR 30 ME met geïntegreerde afzuiging en een 10 maal hogere 
oppervlakteprestatie werkt u nog sneller en rendabeler dan met 
gewone apparaten.
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Ontwikkeld voor de bouw
sector: hogedrukreinigers van 
Kärcher kunnen eenvoudig 
 worden getransporteerd, bie 
den verschillende sproeiers 
voor elke toepassing en kunnen 
comfortabel rechtstreeks met 
het handspuitpistool met Ser
voControl worden bestuurd, 
zodat u kunt doorwerken zon
der naar het apparaat te moe
ten gaan.
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Stof/waterzuigers van Kärcher zijn het meest geschikte gereedschap om losse resten en deeltjes te verwijderen. Zowel 
compacte en wendbare als grote varianten – hiermee kan alles worden opgezogen: van fijn stof tot grof vuil, van vloeistoffen 
tot smeermiddelen. Met een extreme zuigkracht en capaciteit tot 100 liter wordt elke taak snel uitgevoerd. Dankzij de  
standaard aftapslang kunnen de vloeistoffen in het reservoir eenvoudig worden geleegd. Bovendien zijn de  robuuste  
apparaten steeds ontwikkeld voor zware werkomstandigheden en met praktische details aan uw behoeften  aangepast.  
Zo zorgt de automatische filterreiniging bijvoorbeeld voor onderbrekingsvrij werken.

Krachtige resultaten bij loszittend vuil.

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

Compact

Maximale mobiliteit bij de hoogste 

zuigcapaciteit. Met slimme details 

zoals een geïntegreerd stopcontact, 

handgreep, bevestiging voor een 

gereedschapskoffer, enz.

Volhardend

Ideaal voor lange werkintervallen 

zonder onderbreking: de stof

zuigers van Kärcher met Power

FilterCleanSystem voor constant 

hoge zuigcapaciteit.

Robuust

Krachtige prestaties en stabiele 

constructie. De automatische 

filterreiniging, de houder voor alle 

toebehoren en hoge mobiliteit 

vervolledigen het pakket.
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Altijd alles bij de hand:  

om steeds voor elke taak uit

gerust te zijn, worden alle toe

behoren in het apparaat zelf 

 opgeborgen.

Uiterst praktisch:  

geen tijd verliezen bij het zoeken 

naar een stopcontact ter plaatse, 

maar gereedschap gewoon recht

streeks op de stofzuiger aanslui

ten.

Enorm mobiel en transporteer

baar: dankzij de nieuwe, uitklap

bare duwbeugel en compacte, 

hoekige constructie.

Geen onderbrekingen:  

de gepatenteerde automatische 

filterreiniging Tact is eenvoudig 

opgebouwd, gemakkelijk te 

 onderhouden en zorgt voor een 

constant hoge zuigcapaciteit.

1 Stofvrij werken
Bij het slijpen, frezen en boren – met de apparaten van Kärcher 
zuigt u stof meteen bij de bron weg. Uw gereedschap kan direct 
worden aangesloten en werkt zelfs met de geïntegreerde start/
stopautomaat. Het standaard geleverde antistatische systeem 
zorgt daarbij voor een optimale veiligheid.

2 Droogzuigen
Stof, spaanders en vuil krijgen hier geen kans: met maximaal  
3 sterke turbines en een vermogen tot 235 mbar worden alle 
deeltjes volledig weggezogen. Innovatieve filtertechnologie zorgt 
daarbij voor een constant hoge zuigkracht.

3 Natzuigen
Met behulp van het Ecofiltersysteem kan zonder het verwisselen 
van filters en zonder onderbreking tussen stof en waterzuigen 
worden overgeschakeld. Nog een voordeel: dankzij het een
voudig toegankelijke hoofdfilter verloopt het onderhoud snel en 
gemakkelijk.

Lo
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Zowel binnen als buiten – de krachtige veeg en veeg/zuigmachines van Kärcher zijn uiterst geschikt voor de optimale 
 reiniging van bouwwerven, bedrijfsterreinen en magazijnen. Zowel voor de eindreiniging van gebouwen als voor snel vegen 
tussendoor. Van compacte apparaten voor handmatige bediening tot zitmachines voor grote oppervlakken, Kärcher biedt 
u alles voor het eenvoudig, ergonomisch en doeltreffend reinigen van vloeren. Dankzij de eenvoudige bediening en onder
houdsarme technologie zijn de apparaten snel klaar voor gebruik en worden grote hoeveelheden vuil comfortabel verwijderd. 
Het beste is: voor al die prestaties hoeft u maar één ding te doen – op de startknop drukken.

Moeiteloos reinigen van grote oppervlakken.

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

Kleine hulp

Op kleine oppervlakken sneller 

en rendabeler dan een bezem. 

Veegt heel precies alle soorten 

vuil weg – zelfs tot in de kleinste 

hoeken. 

Krachtige prestaties

Volledig hydraulisch, krachtig, 

 robuust en eenvoudig te bedienen. 

Zitveegmachines en gemeentelijke 

veegmachines gaan zelfs de moei

lijkste uitdagingen aan.

Groot comfort

Ideaal voor middelgrote opper

vlakken. Deze veeg/zuigmachines 

besparen tijd en moeite,  reinigen 

alle oppervlakken probleem loos 

en efficiënt en  zuigen zelfs grote 

delen op. 
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2 Buiten
Met comfortabele bediening, lange werkintervallen en hoge 
 prestaties maken de apparaten van Kärcher het vegen op 
 buitenterreinen rendabeler. Het vervangen van het filter en wals
borstels zonder gereedschap maakt deze apparaten bovendien 
enorm onderhoudsvriendelijk.

3 Binnen
Voor meer efficiëntie in uw magazijnen of bij het tussentijds 
 reinigen op de bouwwerf: dankzij hun goede wendbaarheid, 
eenvoudige bediening en instelbare hoofdbezem leveren de 
veegmachines van Kärcher steeds de beste resultaten.
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Eenvoudig: één enkele draai

schakelaar voor alle functies.

Praktisch: hydraulische 

 hooglediging.

Eenvoudig, praktisch en doel
treffend. De machines van 
 Kärcher zijn eenvoudiger te 
bedienen en bieden meer 
comfort bij het legen van het 
reservoir. Dankzij een veegprin
cipe dat het reservoir tot 100 % 
vult worden bovendien langere 
werkintervallen mogelijk.

Doeltreffend: veegprincipe met 

hoog toerental vult het vuilreser

voir tot 100%.

1 Rendabel in gebruik 
Kies de meest voordelige oplossing  – bepaal vanaf welk moment 
het gebruik rendeert. Oppervlakte, volume en  reinigingsfrequentie 
geven daarbij  de doorslag. Wij  bepalen graag samen met u de 
beste opties.

Oppervlaktecapaciteit in m²

Vulgraad 85-100 %

Rijrichting

Veeg-/zuig-
machines voor 
het buitenterrein

Veeg-/zuig-
machines

Zitveeg-
machines

Handveeg-
machines

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

Bij speciale vervuiling helpen extreme prestaties.

Weerstand is in dit geval zinloos: voor de zwaarste taken biedt Kärcher de beste apparaten. Het hardnekkigste vuil kunt 
u bijvoorbeeld kinderlijk eenvoudig verwijderen met hogedrukapparaten en een druk tot 2.500 bar. Met dit vermogen kunt 
u zelfs beton ruw maken en stalen wapening blootleggen. Maar ook gezondheidsbedreigende of explosieve stoffen krijgen 
geen kans bij de veiligheidsstofzuigers van Kärcher. Zelfs kwetsbare oppervlakken kunnen voorzichtig, maar uiterst doel
treffend worden gereinigd met geavanceerde droogijsstraalmachines. U merkt het: of u nu extreme veiligheid, extreme druk 
of extreme gevoeligheid nodig hebt –  met de apparaten van Kärcher bent u extreem goed uitgerust.

Extreem veilig

Antistatisch, met zuigslangver

grendeling en volledig geaard tot 

aan de zuigaansluiting. Inclusief 

toelating voor stofklasse H of M. 

Extreem sterk

In een met een kraan transporteerbaar

Cageframe of als mobiele trailer: warm 

en koudwater heavydutyhogedrukreini

gers met een druk tot 2.500 bar maken

elke taak mogelijk.

Extreem voorzichtig

Droogijsstraalmachines verwijderen 

vastzittend vuil op een inno vatieve 

manier. Zonder het oppervlak te 

beschadigen, zonder corrosie pro

blemen en zonder  vervuild afval

water. 
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1 Eenvoudige sanering van beton
De rendabele en eenvoudige manier om de ondergrond voor te 
bereiden. Geschikt voor het ruw maken van nieuw beton, het 
verwijderen van alle soorten oude lagen of het losmaken van 
dikke asfaltlagen. Met koudwater heavydutyhogedrukreinigers 
en naargelang het model tot 2.500 bar druk kan elke taak snel 
worden uitgevoerd.

2 Eenvoudig verwijderen van het hardnekkigste vuil
Met droogijsstraalmachines kunt u niet alleen olie, vet en hars 
voorzichtig verwijderen van machines, maar ook verfdeeltjes snel 
en doeltreffend verwijderen van gevels. Dat alles gebeurt zonder 
het gebouw te beschadigen, zonder bijkomende reinigingsmid
delen en zonder resten in het afvalwater.

3 Gevaarlijk stof
Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen: asbest, kool, nikkel, teer 
en schimmel zijn schadelijk voor de gezondheid. De veiligheids
zuigsystemen van Kärcher zijn ideaal voor het verwijderen van 
dergelijke gevaarlijke stoffen en voldoen aan alle vereisten die op 
de werkvloer aan de veiligheid worden gesteld.

Veilig, duurzaam en robuust. 
De speciale apparaten van 
Kärcher houden stand onder 
de moeilijkste omstandig
heden, zodat uw investering 
steeds weer rendeert. Ook de 
eisen op het vlak van veiligheid 
worden dankzij doordachte 
details steeds weer overtroffen.

Veilig: door de afsluitkap aan de 

zuigaansluiting blijven gevaarlijke 

stoffen in het apparaat.

Robuust: speciale industriële 

 pistolen verminderen bij maximale 

druk de kracht die nodig is om 

het pistool vast te houden.

Duurzaam: dankzij onverslijtbare 

technologie, zoals circulatiewer

king met zuigventielverhoging.
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Voor elke soort vervuiling de passende oplossing.
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                            Reinigingsapparaten

Toepassing

Hogedrukreinigers van 
150 tot 2.500 bar

Stof/
waterzuigers

         Veeg en 
         veeg/zuigmachines

Droogijsstraalmachines

Vastzittend 
vuil

HD 13/184 SX
HDS 10/204 M
HD 10/164 Cage Ex
HD 9/504
HD 13/354
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Loszittend 
vuil

HD 6/15 C
HD 9/204 M
HD 10/234 S
HD 10/164 Cage Ex
HD 16/154 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

Grote hoeveel-
heden vuil

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe
HD 25/154 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

Speciale 
vervuiling

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1
HD 13/354
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV spaanders

HD 9/50 4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

IB 7/40 Adv
IB 15/80
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Reinigingsmiddelen

RM 81 ASF
RM 31 ASF
RM 750
RM 22 ASF

RM 752
RM 751
RM 776

RM 101 ASF
RM 110 ASF
RM 806 ASF
RM 80 Super 1

Straalmiddel fi jn
Straalmiddel grof

RM 43

  

                            Reinigingsapparaten

Toepassing

Hogedrukreinigers van 
150 tot 2.500 bar

Stof/
waterzuigers

         Veeg en 
         veeg/zuigmachines

Droogijsstraalmachines

Vastzittend 
vuil

HD 13/184 SX
HDS 10/204 M
HD 10/164 Cage Ex
HD 9/504
HD 13/354
HD 9/50 Pe
HD 13/35 Pe

NT 40/1 Tact
NT 65/2 Eco Tc
NT 55/1 Tact

KM 75/40 W Bp
KM 85/50 W P Adv
KM 90/60 R P
KMR 1700

IB 7/40 Adv
IB 15/80

Loszittend 
vuil

HD 6/15 C
HD 9/204 M
HD 10/234 S
HD 10/164 Cage Ex
HD 16/154 Cage Plus

NT 40/1 Tact Te
NT 14/1 Eco
NT 14/1 Eco Te Adv

KM 70/30 C Bp Pack
KM 35/5 C
KM 70/20 C
KMR 1700

Grote hoeveel-
heden vuil

HD 1050 DE
HDS 1000 DE
HDS 13/20 SX
HDS 17/60 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe
HD 25/154 Cage Plus
HDS 801 B
HDS 1000 BE

NT 45/1 Tact Te Ec
NT 40/1 Tact Te
NT 65/2 Eco Me

KM 100/100 R Bp
KMR 1250 BAT/Lpg
KM 120/150 T Bp/Lpg
KMR 1700

Speciale 
vervuiling

HD 7/250 De Tr1
HDS 17/60 De Tr1
HD 13/35 Pe
HD 19/100 De Tr1
HD 9/504
HD 9/50 Pe

NT 40/1 Tact Te
NT 45/1 Tact Te Ec

KMR 1550 D/ 2 SB
KMR 1700
KM 85/50 W

HD 19/100 De Tr1
HD 13/354
HD 7/250 De
HDS 13/80 De
HDS 17/60 De

NT 55/1 Tact M
NT 45/1 Tact M, H
NT 35/1 Tact M, H
NT 80/1 B1 M IV
NT 72/2 Eco Tc IV spaanders

HD 9/50 4
HD 9/50 Pe
HDS 17/60
HDS 13/80
HD 19/100
HD 7/250

IB 7/40 Adv
IB 15/80
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Kärcher Service – ons woord van vertrouwen.

Vertrouwen is het fundament, want het woord Service mag geen loze belofte zijn. Bij uw werk met professionele reinigings
machines moet u immers altijd van de onmiddellijke inzetbaarheid ervan op aan kunnen. Dag na dag. Nacht na nacht. En 
overal. Onze taak is het u dat te garanderen. Daarvoor stellen we alles in het werk. Betrouwbare reinigingsmachines en  
reinigingsmiddelen. Geavanceerde technologieën. Deskundige advisering en training. En nog veel meer. In één woord: Kärcher 
Service. De naam die synoniem is met vertrouwen. En service die u zekerheid biedt. Beloofd.

*Uw Hotlinenummer, alsook verdere informatie krijgt u van uw plaatselijke contactpersoon of op www.kaercher.com

Wij zijn er voor u, waar u ons ook maar nodig hebt.
Kärcher staat voor topprestaties – niet alleen bij producten, maar 
ook qua service. Als ’s werelds grootste fabrikant van reinigings
apparaten zijn wij voor onze klanten overal bereikbaar, wereldwijd 
en op meer dan 50.000 service en verkooppunten. Zo zorgen 
wij ervoor dat u zich nooit zorgen hoeft te maken.  Kärcher – uw 
veelzijdige partner.

1 Hotline*
Vriendelijk. Vakkundig. Oplossingsgericht. Het personeel van 
KärcherHotline kent alle apparaten, toebehoren en reinigings
middelen tot in de puntjes, zodat u reeds aan de telefoon op 
vakkundig advies kunt rekenen.

2 Servicecontracten
Steeds topprestaties: dankzij onze servicecontracten blijven  
uw Kärcherapparaten steeds gebruiksklaar – dit door regel
matige controles en onderhoudsbeurten of door ons volledig 
FullServicepakket.

3 Gebruiksadviezen
Met onze gebruiksadviezen zorgen we ervoor dat u steeds  
met de meest efficiënte oplossing kunt werken. Oppervlakken, 
personeel en tijdschema‘s geven de doorslag bij de apparaat
keuze die voor u de beste is.
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4 Wereldwĳ d aanwezig
Kärcher garandeert steeds een persoonlijke service. Dankzij ons 
wereldwijd Service en verkoopsnet is er steeds een vakkundig 
contactpersoon in uw buurt. Voor al uw vragen in verband met 
service, advies of verkoop.

5 Technische training
Haal er nog meer uit. Dankzij onze technische trainingen in  
uw buurt helpen wij uw personeel een handje om elk voorwerp 
zo effectief mogelijk met innovatieve apparaten van Kärcher te 
reinigen.

6 Wĳ  komen naar u toe
Ons servicemanagementsysteem zorgt ervoor dat we tij d en 
kosten besparen en zo snel mogelij k bij  u kunnen zij n. Op vaste 
tij den in het kader van fullservice. En in elk geval als u ons 
nodig hebt.

7 Garantieverlenging
Gegarandeerd lange levensduur: bescherm uw bedrijf en uw 
 Kärcherapparatuur zo optimaal mogelijk – via onze garantie
verlenging of verzekering tegen machinestoring.

8 Leasing
Houd uw bedrij f solvabel en prestatiegericht. Met kleine leasing
tarieven in plaats van met grote investeringen. Eventueel zelfs 
met inbegrip van een onderhoudscontract.

9 Huurapparatuur
Blij f zo fl exibel als de markt zelf – dankzij  de gehuurde machines 
van Kärcher staan de apparaten precies te uwer beschikking 
wanneer u ze nodig hebt. Bespreek de mogelij kheden met ons.

10 Gebruikte apparatuur
Uitstekende tweedehands apparaten tegen de beste voor waarden. 
Een nieuw gekocht apparaat is niet altij d de meest rendabele 
oplossing. Gebruikte apparatuur van Kärcher is dan een voordelig 
alternatief bij  uw projectplanning.



18

4

5 6

1

2 3 7

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 
 wereldwijde faam als marktleidende aanbieder van professionele reinigingssystemen die natuurlijke hulpbronnen ontziet – 
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 Kärcherteam reinigingswerkzaam
heden uit op een hoogte van 184 m. 8 weken lang – en alleen 
’s nachts.

2 Gezichtsverzorging voor presidentiële hoofden
Opnieuw een bezienswaardigheid: in 2005 liet Kärcher het 
Mount Rushmore National Memorial er opnieuw stralend uitzien.

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

4 Schoon milieu
Kärcher werkt dag in dag uit aan milieubescherming. Met nieuwe 
producten, technologieën en investeringen in productiebedrijven. 

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

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

7 Sportieve betrokkenheid
Briljante prestaties, ook op het grasveld. Al sinds jaren treedt 
 Kärcher op als sponsor van het Duitse en internationale voetbal.
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Uw lokale Kärcherwebsite kan u bereiken via www.kaercher.com

Export/Handel.

Europa Europe

Duitsland Germany
Alfred Kärcher VertriebsGmbH
71364 Winnenden
Tel. +4971959030
Fax +4971959032805

België Belgium
Kärcher N.V.    
2320 Hoogstraten
Tel. +3233400711
Fax +3233146443

Denemarken Denmark
Kärcher A/S
2610 Rødovre
Tel. +4570 20 66 67
Fax +4570 22 11 04

Estland Estland
Kärcher OÜ
12011 Tallinn
Tel. +3726 00 58 31
Fax +3726 03 71 55

Finland Finland
Kärcher OY
01800 Klaukkala
Tel. +358207 413 600
Fax +358207 413 638

Frankrijk France
Kärcher S.A.S.
94865 BonneuilsurMarne
Tel. +33 (0) 825 820 150
Fax +33 (0) 1 43 99 64 81

Griekenland Greece
Karcher Cleaning Systems  
Commercial S.A.
13671 Aharnes
Tel. +302102316153
Fax +302102316110

Hongarije Hungary
Kärcher Hungaria KFT
2051 Biatorbagy
Tel. +3623530640
Fax +3623530341

Ierland Ireland
Karcher Ltd
Dublin 12
Tel. +3531409 7777
Fax +3531409 7775

Italië Italy
Kärcher S.p.A.
20017 RHO (Milano)
Tel. +390293970311 
Fax +390293970310

Kazachstan Kazakhstan
TOO Karcher
050050 Almaty
Tel.  +7727382 79 86
Fax +7727382 79 86

Hoofdzetels van de concerns
Head Office

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
AlfredKärcherStr. 2840
71364 Winnenden/Duitsland
Tel. +49 7195140
Fax +49 7195142212
www.kaercher.com

Letland Latvija
„Karcher“ SIA
Rīga, LV1046
Tel. +371 67 80 87 07 
Fax +371 67 80 87 06

Litouwen Lithuania
UAB „Karcher“
06313 Vilnius
Tel. +37052 03 16 80
Fax +37052 03 16 91

Moldavië Moldavia
I.M. Karcher S.R.L.
2068 Chisinau
Tel. +373 22 806300 
Fax +373 22 806301

Nederland Netherlands
Kärcher B.V.  
c/o Kächer N.V.
2320 Hoogstraten, Belgium
Tel. +3190033 666 33
Fax +3190033 555 33

Noorwegen Norway
Kärcher AS
0976 Oslo
Tel. +4724177700
Fax +4724177701

Oostenrijk Austria
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
1220 Wien
Tel. +431250600
Fax +431250605330

Polen Poland
Kärcher Sp. z o.o.
31346 Kraków
Tel. +48126397222
Fax +48126397111

Roemenië Romania
Karcher România S.R.L.
013606 Bucuresti 1
Tel. +40372709001
Fax +40372870193

Rusland Russia
Karcher Ltd.
141407, Khimki, 
Moscow Region
Tel. +7 495 662 1919
Fax  +7 495 662 1920

Slowakije Slovakia
Kärcher Slovakia, s.r.o.
949 01 Nitra
Tel. +421 37 6555 798
Fax +421 37 6555 799

Spanje Spain
Kärcher, S.A.
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +3490217 0068
Fax +3493846 5505

Tsjechië Czech Republic
Kärcher spol. s r.o.
25101 Rícany
Tel. +420323606 014
Fax +420323606 020

Turkije Turkey
Karcher Servis Ticaret A.S.
Bağcılar / Istanbul
Tel. +902126594362
Fax +902126594387

Ukraïne Ukraine
Kärcher Ltd.
Petropavlivska Borschagivka 
Kyiv region 08130 
Tel. +38 (044) 594 75 00
Fax +38 (044) 247 41 50

Verenigd Koninkrijk Great Britain
Kärcher (U.K.) Ltd
Banbury Oxon OX16 1TB
Tel. +441295752100
Fax +441295752103

Wit-Rusland Belarus
IOOO Kärcher
220113, Minsk
Tel. +375 (17) 269 31 61 
Fax +375 (17) 269 31 61

Zweden Sweden
Kärcher AB
425 37 HisingsKärra
Tel. +4631577 300
Fax +4631575 149

Zwitserland Switzerland
Kärcher AG
8108 Dällikon
Tel. +41844850863
Fax +41844850865

Amerika The Americas

Argentinië Argentina
Karcher S.A.
1611 Don Torcuato
Tel. +5411 4748 5000
Fax +5411 4748 5000

Brazilië Brazil
Kärcher Indústria e  
Comércio Ltda.
Paulínia – Estado de Sao Paulo 
CEP 13.140000
Tel. +551938849242
Fax +551938849120

Canada Canada
Kärcher Canada Inc.
Mississauga, ON L5N 2M2
Tel. +19056728233  
Fax +19056723155

Chili Chile
Kaercher Chilé S.p.A.
Santiago
Tel. +5625203418

Colombië Colombia
Kärcher S.A.S.
Bogotá
Tel. +571486 3341

Dominicaanse Republiek 
Dominican Republic
KÄRCHER, S.R.L.
10902 Santo Domingo Oeste
Tel. +1809 379 3700
Fax +1809 379 3777 

Mexico Mexico
Karcher México, S.A. de C.V.
Naucalpan de Juárez,  
Edo. de México 
C.P. 53519
Tel. +525526294900   
Fax +525555761875

Kärcher  
North America de México 
S.de R.L. de C.V.
67190 Guadalupe 
Tel. +528113442000
Fax +528113442003

Peru Peru
Kaercher Perú S.A.
Lima 34
Tel. (511) 7061100 
Fax (511) 2249110

USA USA
Kärcher North America
Englewood, CO 80110
Tel. +13037385805
Fax +13038652758

Azië/Oceanië
Asia/Oceania

Australië Australia
Karcher Pty. Ltd.
Scoresby VIC 3179
Tel. +61397652300
Fax +61397652398

China China
Kärcher (Shanghai)  
Cleaning Systems Co., Ltd.
Pudong, Shanghai, 201206
Tel. + 862150768018
Fax + 862150768039

Kärcher Cleaning Technology 
(Changshu) Co. Ltd.
215500 Changshu
Tel. +8657486 808669
Fax +8657486 808668

Hong Kong Hong Kong
Kärcher Limited
Kwun Tong, Kowloon
Tel. +85223575863
Fax +85223575632

Indië India
Karcher Cleaning Systems  
Private Limited
Noida – 201307, Uttar Pradesh
Tel. +91 120 466 1800
Fax +91 120 466 1823

Japan Japan
Kärcher (Japan) Co., Ltd.
Miyagi 9813408
Tel. +81223443140
Fax +81223443141

Korea Korea
Karcher Co. Ltd. (South Korea)
Seoul 158856
Tel. +8223226588
Fax +8223226599

Maleisië Malaysia
Karcher Cleaning Systems  
Sdn. Bhd.
40150 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan 
Tel. +6035567 0510
Fax +6035567 0509 

Nieuw-Zeeland New Zealand
Karcher Limited
East Tamaki, Auckland 2013
Tel. +649274 4603
Fax +649274 6932

Singapur Singapore
Karcher South East Asia  
Pte. Ltd.
Singapore 608831
Tel. +6568971811
Fax +6568971611

Karcher Services  
Asia Pacific Private Ltd.
Singapore 609923
Tel. +65651090 61
Fax +656510 90 69

Taiwan Taiwan
Karcher Limited
Sinjhuang City,  
Taipei County 24243
Tel. +886 229915533
Fax +886222799922

Thailand Thailand
Karcher Limited
Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. +66 2712 1900
Fax +66 2712 2627

Midden-Oosten/Afrika
Middle East/Africa

Dubai Dubai
Karcher FZE
RA 08, XB 1, Jebel Ali
Tel. +97148861177
Fax +97148861575

Zuid-Afrika South Africa
Karcher (Pty) Ltd.
Meadowdale, Edenvale 1614
Tel. + 27115745360
Fax + 27114544682



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 

AlfredKärcherStraße 28–40

71364 Winnenden

Tel. +49 7195 140 

Fax +49 7195 142212 

 

www.kaercher.com
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