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Gereedschap om te glimmen van Kärcher

Poetsen voor professionals
Een goede werkplaats is een schone werkplaats. Voor klanten moet de werkplaats er, net als 

de showroom, netjes uitzien. Maar hoe houd je de werkplaats schoon? En als de autotechnicus 

een grote beurt uitvoert en de auto weer schoon aan de klant wil afl everen, wat heeft hij dan 

nodig om snel en goed te kunnen reinigen? AMT vraagt Kärcher om advies.

 Schoonmaakmachines van Kärcher vallen op door 
hun gele kleur. Maar het aantal gele Kärcher-
producten in de werkplaats daalt. Recent wijzigde 
Kärcher de kleur voor de professionele markt 
naar antraciet. De nieuwe kleurstelling past in de 
strategie van het Duitse bedrijf. Machines voor 
particulieren blijven geel en daardoor is direct 
het verschil zichtbaar tussen de machines voor 
consumenten en die voor professionals.
Kärcher richt zich naast automotive op trans-
port, landbouw, bouw, retail, gezondheidszorg, 
schoonmaakbedrijven, industrie en hospitality. De 
keuze voor antraciet heeft voordelen in een aantal 
branches. Antraciet valt veel minder op in de 
omgeving. Bovendien is viezigheid op de machine 
minder zichtbaar. Producten voor consumenten 

en professionals verschillen niet alleen van kleur, 
maar ook van bouw. De professionele apparaten 
hebben een sterkere cover. Ook technisch ver-
schillen de apparaten, zo gebruikt Kärcher meer 
metalen onderdelen in de professionele appara-
ten, waar in de apparaten voor consumenten veel 
meer plastic gebruikt wordt. Door het gebruik van 
sterkere materialen en andere constructies zit er 
een prijsverschil in de apparaten. Dat wil zeker 
niet zeggen dat de consumentenproducten slecht 
zijn, want Kärcher verkoopt tien keer meer pro-
ducten aan particulieren dan aan professionals. 

 Wat heeft het autobedrijf nodig? 
 Voor het autobedrijf biedt Kärcher: schrob-/zuig-
machines, stof-/waterzuigers, hogedrukreinigers, 

onderdelenreinigers, autowasinstallaties en veeg-
machines. Maar wat heeft het autobedrijf nodig? 
We vragen Kärcher om een basisuitrusting. Want 
er zijn verschillende types en modellen leverbaar. 
Een goede stofzuiger voor het autobedrijf is de NT 
35/1 Tact of de NT 62/2 Tact. ‘Tact’ betekent een 
volautomatische fi lterreiniging, waardoor geen 
stofzuigerzak nodig is. Dat maakt de stofzuiger 
gebruiksvriendelijk en gunstig in het gebruik. 
Afhankelijk van de gewenste zuigkracht adviseert 
Kärcher het autobedrijf om voor de NT 35/1 of 
65/2 te kiezen. De NT 65/2 is veel krachtiger, 
omdat hij tweemotorig is. Dat maakt de stofzuiger 
ook geschikt voor het opzuigen van gebroken 
glas.   Een tweede onmisbare machine in de werk-
plaats is een hogedrukreiniger. Kärcher adviseert 
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Wassen en stofzuigen beho-
ren vaak tot de service van 
het autobedrijf. Beschikt u 
over het juiste gereedschap?
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Kärcher levert niet alleen de apparatuur, maar ook reini-
gingsmiddelen, zoals de CP901-velgenreiniger die met de 
hogedruklans aan te brengen is.

Productie rond Stuttgart
een warmwater hogedrukreiniger. Die verwijdert 
remstof en roetdeeltjes namelijk veel makkelijker. 
Een veelgebruikt type is de HDS 10/20-4 M, maar 
uiteraard is de keuze afhankelijk van het aantal 
doorgangen en de grootte van de werkplaats. De 
HDS is een krachtige hogedrukreiniger met een 
wateropbrengst van 500-1000 liter per uur en een 
werkdruk van 30-200 bar. Bovendien verwarmt hij 
het water tot 80°C. Mocht het vuil echt hardnek-
kig vastzitten, dan is het mogelijk om het water te 
verwarmen tot 155°C en het vuil los te stomen. De 
hogedrukreiniger bevat een reinigingsmiddelen-
tank van 20 liter. 

 Meer omzet, minder kosten 
 Het autobedrijf kan extra omzet halen uit het 
reinigen van het interieur. Kärcher heeft de Puzzi 
8/1C speciaal ontwikkeld voor autostoelen. De 
Puzzi-serie is geschikt voor het reinigen van tapij-
ten. De 8/1C is compact gebouwd. Kärcher levert 
dit sproei-extractieapparaat met een kleinere 
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De warmwater hogedrukreinigers van Kärcher verwarmen het water tot 80°C en verwijderen remstof daardoor makkelijk.

De productie van Kärcher-producten vindt 
grotendeels in Duitsland plaats. In Winnenden en 
Obersontheim staan grote fabrieken waar Kärcher 
schrob-zuigmachines en hogedrukreinigers 
produceert. Zo’n 60 medewerkers produceren de 
machines aan een U-vormige productielijn. De 
medewerkers staan aan de binnenkant van de lijn. 
De lijn bevat achttien werkstations. Aan de bui-
tenkant van de productielijn liggen de producten 
voor de volgende twee te produceren machi-
nes klaar op trolleys. De trolleys worden door 
andere medewerkers bijgevuld en klaargezet. De 
deelproducten worden elders geproduceerd. Het 
voordeel van deze manier van produceren is de 
fl exibiliteit in de productie. Kärcher biedt verschil-
lende producten aan met niet zelden maar kleine 
verschillen. Er worden soms maar kleine partijen 
geproduceerd en omdat er zoveel variaties zijn, 
is automatiseren door middel van robots niet 
haalbaar.
Ook de koud- en warmwater hogedrukreinigers 
komen uit Winnenden. Het verwarmingselement, 
de motor en de pomp worden door Kärcher zelf 
geproduceerd. De assemblage van de reinigers 
begint met het chassis. Ook de productie van 
hogedrukreinigers vindt in een U-vormig proces 
plaats. Eerst worden de mechanische delen 
geplaatst, daarna de elektronische. Benodigde 
onderdelen liggen, net als bij de schrob-zuigma-
chines, klaar in trolleys. Aan het einde van het pro-
ductieproces volgt een elektrische test. Kärcher 
slaat de meetgegevens tien jaar lang op. Als er 
iets mis gaat met een product, kan het bedrijf snel 
herleiden of en waar de fout in de productie zit.
De productie van veeg- en veeg-zuigmachines 

Over Kärcher
Kärcher levert in totaal meer dan 3000 ver-
schillende producten. Jaarlijks verschijnen er 
minimaal 100 nieuwe producten. Innovatie is 
voor het Duitse bedrijf erg belangrijk en ver-
klaart ook het succes. In 2012 steeg de omzet 
ten opzichte van 2011 met 13% naar ruim 1,9 
miljard. Vanaf 2009 is de omzet zelfs met 48% 
gestegen. Het succes zit volgens Helmut Jen-
ner, voorzitter van de raad van bestuur, in het 
tienjarenplan van het bedrijf. Kärcher bereidt 
zich voor op 2020 en ziet een aantal ontwikke-
lingen zoals de vergrijzing, de Aziatische groei-
markt, urbanisatie, individualisme, opslag in 
de cloud, computergebruik en automatisering. 
Kärcher speelt al in op deze ontwikkelingen en 
hoopt in dit jaar de omzetgrens van 2 miljard 
te bereiken. Daarbij richt het bedrijf zich niet 
uitsluitend op de verkoop van producten, 
maar ook op het aanbieden van ondersteu-
ning en service naar gebruikers.

vindt plaats in Obersontheim, ook in de buurt 
van Stuttgart. De machines worden op bestelling 
geproduceerd. Dat heeft invloed op de productie-
lijn, die daardoor erg fl exibel moet zijn. Ook hier 
maakt Kärcher gebruik van trolleys. De trolleys zijn 
gevuld met alle onderdelen voor één machine. 
Sinds kort heeft Kärcher een automatisch buig-
station in gebruik genomen, waar een 4-assige 
robotarm metalen onderdelen buigt. Het buigen 
gaat nu nauwkeuriger en vereist minder inzet van 
personeel.
In Obersontheim vindt ook de productie van 
warmtespiralen plaats. In Kärcher-machines zitten 
spiralen met een buislengte van 20 tot 50 meter. 
Ze worden aangeleverd in buizen van 15 meter, 
die aan elkaar gelast worden. Na de productie 
ondergaan de spiralen een druktest van 300 bar 
om de lasverbinding te controleren.

In Winnenden werkt Kärcher met U-vormige productielijnen. 
Eerst monteren de medewerkers de mechanische delen, dan de 
elektronische. Aan het einde van de lijn volgt een test.
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zuigmond waardoor kleinere oppervlakken mak-
kelijk te reinigen zijn.
Een machine voor schoonmaken van de werk-
plaats en showroom is een schrob-/zuigmachine. 
Maar is de aanschaf rendabel of voldoen een 
emmer en een dweil ook? Het instapmodel is de 
BR 30/4 C die 200 m 2  per uur reinigt. Bij regel-
matig grondig reinigen is zo’n apparaat veel 
effi  ciënter. En een schone werkplaats ziet er niet 
alleen aantrekkelijk uit, maar is ook veiliger: als de 
vloer schoon is, neemt de kans op uitglijden af. Er 
zijn twee verschillende soorten borstels voor de 
schrob-/zuigmachines: wals- en discborstels. Voor 
de werkplaats is een discborstel beter geschikt, 
omdat die een langere contacttijd met de vloer 
heeft. Vetten en remsporen laten zich daardoor 
beter verwijderen. Optioneel is er ook een schuur-
pad beschikbaar. 

 Prijswinnende velgenreiniger 
 Kärcher levert uiteraard ook toebehoren en 
reinigingsmiddelen. Voor de self-service carwash 
introduceerde Kärcher eind vorig jaar een nieuw 
soort velgenreiniger. Opvallend is dat de niet-zure 
velgenreiniger CP 901 via de standaard hogedruk-
lans aangebracht wordt.  Een lanswissel wordt 
daarmee overbodig. De gifgroene kleur geeft 
aan waar het reinigingsmiddel al werd gesproeid. 
Het reinigingsmiddel verwijdert na een korte 
inwerktijd hardnekkige vervuiling zoals ingebrand 
remstof, bandenslijtsporen of strooizoutresten. 
De reiniger is geschikt voor stalen en aluminium 
wielen en wordt als schuim aangebracht, waar-
door het middel goed hecht. Het is ook geschikt 
in borstelwasstraten als voorbehandeling. Op de 
Automechanika won Kärcher een innovatieprijs 
met de velgenreiniger. Kärcher levert het product 
in 20- of 200-liter verpakkingen.
Een ander praktisch product van Kärcher is de 
Chassis Cleaner. Dat is een verlengstuk dat op een 
hogedrukreiniger wordt aangesloten en onder 
een voertuig geplaatst wordt. De hogedrukstralen 
spuiten omhoog en spoelen strooizout en mod-
der onder het voertuig weg. Het reinigen van de 
onderkant voorkomt corrosie. 

 Dealers bieden ondersteuning 
 Alle machines van Kärcher zijn eenvoudig te 
bedienen. Alle bedienbare elementen tijdens 
de werkzaamheden zijn geel gekleurd. De 

   

Op de testbaan in Winnenden bevestigt Kärcher de machines 
aan de geleiderail. De machines volgen dan een route met 
hellingen en verschillende soorten ondergrond. Hier wordt de 
duurzaamheid van de machines getest.

 WWW.AMT.NL

AMT schreef al eerder over producten van Kärcher. Ook andere 
leveranciers bieden producten aan die het autobedrijf helpen 
auto’s, onderdelen en de werkplaats schoon te maken. Meer 
daarover vindt u in ons maanddossier op www.amt.nl/februari2013 of scan de QR-code.         

 WWW.AMT.NL

      Nog niet schoon?

200.000 testkilometers per jaar
In Winnenden ligt een testfaciliteit waar de 
duurzaamheid van rijdende machines wordt 
getest. Jaarlijks leggen de machines 200.000 km 
af over vijf verschillende testbanen. De testbanen 
variëren van 15 tot 95 meter, hebben verschil-
lende soorten vloeren en hebben stijgings- en 
dalingspercentages tot 18%. De machines worden 
aan een geleiderail aangesloten en volgen 
automatisch een testprogramma. Alle informatie 
uit de machines, zoals over druk, temperatuur en 
snelheid, wordt gemeten. De tests vinden 24 uur 
per dag, zeven dagen per week plaats. Als zich 
problemen voordoen, stopt het testprogramma 
automatisch en worden de meetgegevens opge-
slagen voor een analyse.
Naast de testfaciliteit in Winnenden vinden er 
ook tests plaats aan het einde van productielij-
nen. Tien procent van de kleinere veegmachines 
ondergaat een steekproef. Kärcher controleert de 
grotere machines allemaal. Daarmee wordt een 
vier uur durende testrit gemaakt en een mede-
werker voert een visuele controle en functionele 

Klopt het veegbeeld van de machine? Door de machine een 
aantal seconden op dezelfde plek te laten vegen, controleert 
Kärcher met een warmtebeeldcamera of alles in orde is.

De NT 65/2 beschikt over 
twee motoren en is ideaal 
voor het opzuigen van ge-
broken glas.

test uit. De controle van een machine neemt een 
volledige werkdag in beslag. Kärcher heeft ook 
een manier ontwikkeld om het veegbeeld te 
controleren. Hiervoor plaatst een medewerker de 
veegmachine in een teststraat en zet de machine 
aan. Door de wrijving van de borstels met de vloer 
ontstaat er warmte. Een warmtebeeldcamera 
registreert dat en een medewerker controleert het 
beeld op een scherm.

onderdelen en functies die van belang zijn voor 
het onderhoud van de machine zijn lichtgrijs 
gekleurd. Kärcher biedt trainingen aan voor 
autobedrijven. Daarbij worden de producten 
en werkwijzen besproken. In Breda bevindt 
zich een nieuw trainingscentrum. De verkoop 
en het onderhoud vinden door heel Nederland 
plaats bij de Kärcher-dealers. Bij de koop van een 
machine biedt Kärcher een servicecontract aan. 
De machines hebben namelijk onderhoud nodig, 
waarbij onder meer olie, aandrijfriemen en fi lters 
vervangen worden.
Voor het autobedrijf dat heel veel doorgangen 
heeft en elke auto schoon aan de klant wil afl eve-
ren, kan een wasstraat interessant zijn. Verschil-
lende Audi- en BMW-dealers maken gebruik van 
Kärcher-wasstraten. Omdat elk bedrijf anders is 
en iedereen zijn eigen wensen heeft, kunt u bij de 
Kärcher-dealer terecht voor meer informatie en 
specifi eke reinigingsoplossingen voor uw bedrijf. 
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