
Simply Clean 

Topprestaties dankzij  
voortdurende ontwikkeling !

Innovatie is een belangrijke succesfactor. Dit is de reden waarom Kärcher méér dan gemiddeld 

 investeert in onderzoek en ontwikkeling. Een team van 400 ingenieurs en technische medewerkers 

werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe probleemoplossingen. De kennis die uit deze 

research gewonnen wordt, resulteert in meer dan 300 patenten en gebruiksmodellen.  

Deze kennis wordt door 5.800 medewerkers van Kärcher telkens weer vertaald naar  

uitstekende producten. “Quality Made by Kärcher.”

Een mier kan ongeveer 60 keer 
zijn lichaamsgewicht dragen.



IV 100/40

IV 60/36-3

PC 70/230 F

Industriezuigers

Tot wel 40.000 uur Non-Stop werken met de 
nieuwe industriezuigers van Kärcher!
De industriezuigers van Kärcher zijn speciaal voor 
langdurig gebruik en het zuigen van grof vuil 
ontworpen. Hun onderhoudsvrij karakter en de 
toepassing van hoogwaardige materialen zijn 
kenmerkend voor deze klasse stofzuigers. Het 
resultaat: hoge productiviteit en lage kosten.

De Kärcher industriezuiger  
type IV 60/36-3 (3-motorig)
• Zonder problemen nat en droog zuigen met 

steeds continue hoge zuigkracht
• Aanpassing van de zuigkracht aan het type 

vervuiling
• Een laag geluidsniveau dankzij afzonderlijk 

schakelbare Bypass turbines (2-traps) met 
gelijkstroommotor die ingesloten zijn in de 
geluidsdempende zuigkop

• Verrijdbaar vuilreservoir dat met de hendel 
gemakkelijk van de stofzuiger kan gescheiden worden voor lediging

• Cycloonvoorafscheider voor fijn stof
• Het met teflon beklede membraanfilter heeft een groot filteroppervlak van  

2,4 m² en een filtergradatie van maar liefst 99,9% (stofklasse M)
• Filterschudsysteem voor een efficiënte filterreiniging
• Een vermogen van 3600 Watt en beschikt over een tankinhoud van 60/100 liter

De Kärcher industriezuigers zijn leverbaar in diverse uitvoeringen variërend van 
een 2,2 kW uitvoering tot en met de uiterst krachtige 7,5 kW uitvoering.

Ook voor gevaarlijke stoffen deinzen wij niet terug!
De nieuwe stofzuigergeneratie B1 garandeert optimale probleemoplossingen 
voor de stofklasse L en M. Met een tankinhoud van 60 l tot en met 
100 l bieden deze apparaten u zekerheid, kracht en uiteenlopende 
toepassingsmogelijkheden.

De Kärcher industriezuiger type IV 100/40
• Extreem sterke turbines
• Vuilreservoir uit corrosiebestendig materiaal
• Grote capaciteit
• Groot vlakfilter
• Robuuste constructie
• Cycloonvoorafscheider met een tweede zuigingang
• Uitermate geschikt voor fijn stof
• Krachtstroomgebruik

Dit zijn slechts enkele kenmerken waardoor de Kärcher industriezuigers 
uitblinken.

Onderdelenreinigers

Efficiënt en economisch onderdelen 
reinigen
Een volautomatisch wasproces op waterbasis 
(zonder oplosmiddel) met een warme alkalische 
reinigingsvloeistof. 

De onderdelenreinigers worden standaard  
geleverd met een olie-afscheider en beschikken 
over een grote opslagcapaciteit.
Ze zijn economisch en milieuvriendelijk en in 
verschillende uitvoeringen leverbaar.

De Kärcher onderdelenreinigers reinigen op 
een doeltreffende wijze vervuilde onderdelen 
en gereedschap die gebruikt worden in de 
industrie.



IB 15/80

HD 10/35 PB E Cage

HD 8000 C/2

Droogijsreiniger

Reinigen met droogijs, zonder water of chemicaliën

De Kärcher IB 15/80
De reiniging met droogijs-pellets (vast CO2 ijs) gebeurt met behulp van samengeperste lucht. 
In plaats van granulaat wordt gebruik gemaakt van droogijs. Dit droogijs bestaat uit tot -79°C 
koud geperst, en tot kleine pellets geperst koolstofdioxide.
De perslucht die door de compressor wordt geproduceerd, doet de pellets in het straal-
apparaat versnellen tot ca 950 km/uur.
Droogijs pellets zijn zeer zacht (zoals gips). Het behandelde oppervlak wordt hierdoor niet 
beschadigd.
• De vervuiling en de hiermee verbonden verwijderingskosten zijn hierdoor beduidend lager
• Met droogijs kan verf, olie, vet, teer, hars, bindmiddel, enz. verwijderd worden
• Machines, mallen, transportbanden en gereedschap kunnen met droogijs ter plaatse 

gereinigd worden
• Voor het reinigen is er geen demontage nodig, waardoor de productie slechts kortstondig 

moet onderbroken worden
• Aangezien deze methode vrij is van corrosie en slijtage, kan ze ook toegepast worden bij 

zeer delicate oppervlakken

Hogedrukreinigers

De nieuwe prestatieklasse van Kärcher. Tot 350 Bar !
De Kärcher HD 10/35 PB E Cage
• Is tegen de meest hardnekkige vervuiling opgewassen
• 24 PK luchtgekoelde viertakt dieselmotor met elektrische starter
• Meer dan 3 uur inzetbaar bij een verbruik van 1,8 liter brandstof per uur bij maximaal 

vermogen
• Dankzij de Cage-constructie zijn de onderdelen van dit toestel volledig beschermd
• De geïntegreerde kraanophanging en de vier luchtbanden zorgen voor een goede mobiliteit 

op elk terrein
• Een grensverleggende prestatie van maar liefst 350 Bar

Constant beschikbaar en zeer efficiënt, de stationaire hogedrukreiniger met 
meerdere aftakpunten.

De Kärcher HD 8000 C/2
Voor het onderhoud en reiniging in de levensmiddelensector, de industrie en de automotive 
branche. De stationaire hogedrukreinigers van Kärcher zijn uitermate geschikt voor plaatsen 
waar regelmatig en doeltreffend gereinigd moet worden.

Economisch
Aan ieder aftakpunt is hogedruk ter beschikking. Het verrijden van een mobiel apparaat is 
daarmee verleden tijd.
Veiligheid
Het apparaat wordt op een veilige plaats geïnstalleerd.
Meerdere aftakpunten
Via een hogedruk leidingnet kunnen meerdere aftakpunten aangelegd worden.
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Reinigingssytemen voor vaten, tanks en silo’s

Kärcher biedt haar klanten volledige ondersteuning bij alle 
vragen m.b.t. tankreiniging: van advies en planning tot de 
bouw van de installatie, de inbedrijfsname, de service en de 
reinigingsmiddelenverzorging.

Vervuilingssoorten:
• Vloeibare producten (zoals levensmiddelen, olie, chemische producten)
• Stortgoed (zoals poeder en granulaat)
• Gas

Reinigingsmedia:
• Water, water-oplossingen (alkalisch, zuur)
• Osmosewater
• Basen, zuren, oplosmiddelen

Reinigingsoplossingen voor elk type tank (transport-, 
magazijn- en productiereservoirs)

200 l vatIB-container Productiereservoirs

Drinkwaterbehandeling

Drinkwaterbehandelingsinstallatie 
Kärcher WPC-2500 BW

De Kärcher Water Purifier 2500 is uitermate geschikt voor de efficiente 
drinkwaterzuivering in de verschillende industriële toepassingsgebieden.  
De installatie produceert tot maar liefst 60.000 liter water per dag.  
Dankzij deze installatie wordt onbehandeld water uit leidingwater,  
oppervlakte of grondwater (putten, bronnen, rivieren, ...) omgezet in  
zuiver drinkwater. Het filter hoeft in de regel gedurende een aantal  
jaren niet verwisseld te worden.

Service!

Service betekent voor ons dat wij voor onze klanten 
altijd bereikbaar zijn. Dankzij onze eigen service 
organisatie kunnen technische problemen snel en 
efficiënt opgelost worden. 
Door onze jarenlange ervaring, onze technische 
knowhow en onze indrukwekkende voorraad onder-
delen kunnen wij u binnen 24 uur van dienst zijn. 
Mocht een herstelling niet direct mogelijk zijn 
kunnen wij in bepaalde gevallen een leentoestel  
ter beschikking stellen. 

Reinigingsmiddelen

Een volledig reinigingsmiddelenprogramma met het Kärcher 
kwaliteitslabel!

Voor elke toepassing de geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen. De 
Kärcher reinigingsmiddelen dragen dankzij de gepatenteerde asf-technolgie 
bij tot een schoner milieu. Zelfs bij lage doseringen leveren zij optimale 
reinigingsresultaten.
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BD 100/250 RI

ICC-2

KMR 1700

Schrob-/veegmachines en veegmachines

De nieuwe zitschrob/zuigmachine BR 100/250 RI: 
nog effectiever vegen, schrobben en zuigen met het 
voorveegsysteem. 

Een bijzonder kenmerk van deze nieuwe machine is het voorveeg-
systeem. De gebruiker kan – wanneer hij bijvoorbeeld weinig tijd 
heeft – in één beweging, zowel vegen, schrobben als zuigen. Het 
voorveegsysteem is van het apparaat ontkoppeld en kan op en neer 
bewegen. Bodemoneffenheden en hellingen vormen dus geen enkel 
probleem: de hoofd- en zijbezems blijven altijd op de grond en zorgen 
voor een perfect reinigingsresultaat.

Flexibele dosering: DOSE, het elektronisch reinigings-
middelendoseringssysteem voor de Kärcher schrob-/ 
zuigmachines.

Industriële veegcapaciteit in groot formaat.
De veegmachine KMR 1700 met hydraulisch hefsysteem.

De Kärcher veegmachine KMR 1700 heeft alles in huis: functionele 
techniek, eenvoudige bediening en topprestaties. De KMR 1700 
veegt gewoonweg alles: van fijn stof tot grof vuil.
• Leverbaar met benzine-LPG-motor, dieselmotor en met een 

milieuvriendelijke dieselmotor met katalysator
• Een oppervlakteprestatie van 14.000 m²/u.

ICC-Machines voor de reiniging van buitenterreinen en 
wegen.
Klein en wendbaar met variabele veegbreedtes of een luxe uitvoering 
met 90° knikbesturing.

De Kärcher City cleaners kenmerken zich vooral door hun 
wendbaarheid en de variabele veegbreedtes. Stoepranden 
en hellingen vormen geen hindernis. Dankzij de comfortabele 
bestuurderscabine kan de bestuurder ook tijdens slecht weer zijn 
werkzaamheden blijven uitvoeren. De ergonomische bestuurderstoel 
en het verstelbare stuur zorgen ervoor dat de bestuurder voor langere 
tijd zijn werk kan doen zonder veel krachtsinspanning. Met het 
hydraulisch hefsysteem kan het vuilreservoir direct in de container 
geledigd worden.

Ook leverbaar in een winteruitvoering voor het 
verwijderen van sneeuw op wegen en fietspaden.



ANTWOORDFAX

bedrijf :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

naam :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

adres :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

postcode :  ___________________________________________________________________ woonplaats :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

telefoon :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mail :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ik wil graag meer informatie over volgende industrieproducten:

   industriezuigers   stationaire hogedrukreinigers

   onderdelenreinigers   tankreinigingssystemen

   droogijsreiniger   drinkwaterbehandelingsinstallaties

  ik wil graag meer informatie over:

   veegmachines   schrob-/zuigmachines

   stof- en waterzuigers   hogedrukreinigers

   reinigingsmiddelen   stoomreinigers/bekledingsreinigers

   toebehoren voor mijn Kärcher (type toestel) :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ik ben geïnteresseerd en zou graag een afspraak voor vrijblijvend advies en/of een demonstratie willen aanvragen.

Kärcher Nederland: 0900 33 555 33
Kärcher België: 03 314 64 43

België: 
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
Tel.: 03 340 07 11
Fax: 03 314 64 43
nv@karcher.be
www.karcher.be

Nederland:
Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel.: 0900 33 666 33
Fax: 0900 33 555 33
bv@karcher.nl
www.karcher.nl Simply Clean 


