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.

LOGISTIKA
BEZPRAŠNÉ ZAMETANIE
Kompaktné zametacie stroje sú predpokladom
pre bezpečné zametanie v úzkych uličkách
a medzi vysokými regálmi
•
•
•
•

vysoký plošný výkon (až 14 tis. m2/h)
maximálna manévrovateľnosť
veľkokapacitné batérie pre dlhé		
pracovné intervaly
rýchle, účinné a pohodlné riešenie

Bočné kefy povymetajú nečistoty aj spod pre
kážok (napr. paliet).

1 PREJAZD = 3 ČINNOSTI
Kärcher podlahové automaty pozbierajú vďaka
funkcii predzametania hrubé nečistoty (napr. úlomky 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 prostriedky na mieru.

VNÚTORNÉ
PRIESTORY
Prečo sa investícia do čistoty
oplatí? Pozitívne a negatívne
faktory pracovného prostredia
ovplyvňujú správanie, nálady,
pocity zamestnanca a odzrkad
ľujú sa predovšetkým na jeho
práci a zdravotnom stave. Z toh
to dôvodu je nesmierne dôležité,
aby zamestnávatelia vytvárali
vhodné pracovné prostredie.
Druhou stránkou sú požiadavky
z hľadiska hygieny, ktorých ne
dodržiavanie a následné sankcie
ohrozujú v mnohých prípadoch
aj samotnú existenciu subjektov.
Čisté pracovné prostredie:
•
•
•
•
•
•

zvyšuje produktivitu 		
a kvalitu práce
znižuje chorobnosť
pozitívne vlýva 		
na psychiku
znižuje fluktuáciu zamestnancov
znižuje úrazovosť
eliminuje sankcie

DOPRAVNÉ SYSTÉMY
Prašnosť môže negatívne vplývať na produkti
vitu práce najmä v miestach, kde sú “veci”
stále v pohybe.
KÄRCHER vám predstaví ideálne riešenie.
Nie je potrebné vypnúť
stroje/automaty - stačí vybrať
správny KÄRCHER stroj a do
pravné systémy môžu bežať
bez prestávky.

VONKAJŠIE PALETOVÉ SKLADY
Pre zaručenie bezpečnosti pri manipulácii s paletami v exteriéri, od
stránenie prekážok pre vysokozdvižné vozíky.
•
•
•
•

veľká pracovná šírka
výkonná filtrácia
intuitívne ovládanie
praktické bočné kefy

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

DO KAŽDÉHO POČASIA
Od malých plôch až po extrémne veľké logistické parky
•
•
•
•

vysoký plošný výkon (až 28 tis. m2/h)
veľké nádoby na nečistoty
robustné odolné 								
karosérie
možnosti výberu 							
druhu pohonu

NAKLADACIA RAMPA
Prílety - odlety, nakladanie - vykladanie
Ložná oblasť dostáva permanentne zabrať. Denné nánosy
znečistenia je možné rýchlo odstrániť vysokým tlakom.
KÄRCHER profesionálne vysokotlakové čističe presvedčia:
•
•
•

maximálnym výkonom
perfektnou manipuláciou vďaka systému EASY!Force
spoľahlivosťou

Ten, kto pracuje s EASY!Force, pracuje bez únavy a vyna
kladania veľkej sily. Viac na www.karcher.sk

POMOC - PODPORA - PREDVEDENIE - RIEŠENIE
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