
PROFESSIONAL | TRANSPORT

BETER MET KÄRCHER:  
BUS VOOR BUS. TREIN NA TREIN.
Efficiënte reinigingsoplossingen voor het openbaar vervoer
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Hogedrukreiniging

Droogijsreiniging

Stoomreiniging

OVERAL. 
WAAR U ONS 
NODIG HEBT.

Vegen

Bekleding reinigen

Mobiel stofzuigen 
met accu

Oppervlakken-/ 
vensterreiniging

Busreiniging

Digitale oplossingenHandmatige reiniging



4 5

Alleen al in Duitsland reizen dagelijks circa 
32 miljoen mensen met de bus of de trein. 
Vele miljarden kilometers over de weg en het 
spoor worden hierbij afgelegd, door steden, 
tunnels, dalen, weilanden en bossen, over 
bruggen en bergen, weer of geen weer, 
het hele jaar door. 

Mobiliteitsprofessionals weten maar al te goed: bus- en spoorweg-
bedrijven hebben een intensieve taak aan het schoonhouden van 
hun materieel. Reizigers verwachten niet alleen stiptheid en service. 
Ze verwachten ook netheid – in de coupé, in het boordrestaurant en 
op het toilet. Vieze stoelen zijn onacceptabel, net zoals ruiten vol 
vingerafdrukken, vuile vloeren of voertuigen waarvan de buitenkant 
niet schoon is. Maar mobiliteitsprofessionals weten ook dat tijd 
schaars is en dat schoonmaakpersoneel en hun uitrusting iedere dag 
in de kortst mogelijke tijd topprestaties moeten leveren om aan de 
verwachtingen van de klanten te voldoen en tegelijkertijd kostbare 
stilstandtijden van de vervoermiddelen tot een minimum te 
 beperken. 

Dat is precies wat de zeer efficiënte, mobiele reinigingsoplossingen 
van Kärcher doen. Ze zijn perfect afgestemd op de bijzondere 
 uitdagingen in de bus- en treinreiniging, besparen tijd, zijn 
 eenvoudig te bedienen en maken grondig schoon. Bus voor bus. 
Trein na trein.

SNEL.  
GRONDIG. 
SCHOON.

Binnenreiniging: snel en grondig schoon 
Van het raam tot het tafeltje: er zijn heel wat 
vierkante meters aan gladde oppervlakken te 
vinden in elke bus en in elke trein. Daarnaast zijn 
er de leuningen en handgrepen, stoelbekleding en 
vloeren, hoekjes, gaten en spleten in, naast en 
onder de stoelen. Schoonmaken gaat snel en 
grondig met een keur aan krachtige hulp-
middelen van Kärcher. Onze sproei-extractie-
apparaten zoals de Puzzi 8/1 C reinigen de 
stoelbekleding vezeldiep, krachtige accu-
aangedreven stofzuigers zoals de rugstofzuiger 
BV 5/1 Bp, de accu stofzuiger T 9/1 Bp of de 
wendbare elektrobezem EB 30/1 Adv Li-Ion 
zorgen in een handomdraai voor schone 
vloeren en de nieuwe raam-/oppervlakken-
zuiger WVP 10 garandeert gladde  en streeploze 
oppervlakken. Zo voelt ook de volgende 
passagier zich welkom.



Buitenreiniging: in Kärcher-stijl 
's Zomers en 's winters, in weer en wind, in 
de stad of daarbuiten: bussen en treinen 
hebben het iedere dag zwaar te verduren. 
Zon, regen, sneeuw, ijs, insecten, olie, stof en 
ander vuil tasten niet alleen de uiterlijke 
verschijning aan, maar hebben ook een 
negatief effect op de buitenkant van de 
voertuigen. Met onze warmwater hogedruk-
reinigers is alles snel weer schoon.  
Hoge druk en warm water zijn de natuurlijke 
vijanden van ontsierende vuilophopingen, 
vooral wanneer het vuil grof en hardnekkig is. 
Ook maken we op efficiënte wijze korte 
metten met graffiti – veilig en milieu-
vriendelijk met droogijs uit onze ice blasters, 
zoals bijvoorbeeld de IB 15/120.

Weten wat er gaande is: Kärcher Manage
Werkuren, handmatige reiniging, materiële 
schade: Als u altijd op de hoogte wilt zijn, 
is Kärcher Manage perfect voor u.  
Met onze webgebaseerde tool worden alle 
relevante data eenvoudig online verwerkt, 
waarna ze onmiddellijk beschikbaar zijn. 
Maximale transparantie met minimale 
inspanningen.

Essentieel: alles voor handmatige reiniging
Veel reinigingstaken voert u met onze 
reinigingsapparaten sneller, grondiger en 
efficiënter uit. Toch vormt handmatige 
reiniging nog altijd een essentieel onderdeel 
van de dagelijkse werkroutines.  
Bij ons vindt u alles wat u hiervoor nodig 
hebt. Van speciaal ontwikkelde reinigings-
middelen tot een ruim assortiment 
gereedschap en toebehoren. 
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We geven u graag advies:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel +31 (0)76 750 17 50

business@nl.kaercher.com

www.karcher.nl
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