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Profissional



há mais de 40 anos a Kärcher vem 

superando cada vez mais seus 

objetivos de crescimento. 

De uma empresa familiar, hoje é 

Lider mundial no segmento em que 

atua, isto porque possui uma equipe 

que busca todos os dias entender as 

necessidades das pessoas e do meio 

ambiente, para trazer soluções de 

limpeza diferenciadas e modernas. 

É o cuidado com o lugar em que as 

pessoas vivem, seja em suas casas, 

escolas, no ambiente de trabalho ou 

no próprio planeta, que nos inspira 

a produzir o melhor em modernas 

tendências de design, ergonomia e 

facilidade no manuseio, economia 

de água e energia elétrica, proteção 

ao usuário e a melhor relação entre 

custo e benefício.

Mas isso tudo só é possível graças aos 

nossos mais de 10 mil funcionários 

espalhados por todo o mundo. aqui no 

Brasil, são mais de 500 colaboradores 

que nos ajudam a crescer e a nos 

desenvolver com o país. a nova sede, 

em Vinhedo, com uma área total de 

116 mil m², contribuiu com a elevação 

da capacidade de produção de 400 

mil máquinas/ano para 600 mil, e 

adquiriu um potencial de crescimento 

para até 1 milhão.

a Kärcher Brasil é a única fábrica 

localizada na américa Latina, e 

em todo o País conta com mais de 

1.300 postos de assistência técnica 

capazes de oferecer aos seus clientes 

manutenção completa, peças de 

reposição e acessórios. 

Estes são alguns dos principais 

motivos pelos quais nos orgulhamos 

tanto destes 40 anos de Brasil, que se 

passaram e que ainda virão.

Quatro décadas se desenvolvendo com o Brasil



Teatro de Loreley - alemanha

Ponte nihonbashi - Japão

Escadaria de Potemkin - Ucrânia

Matsudagawa Dam - Japão

Kiffisos - Grécia

Barragem Oleftal – itália

Space needle - EUa

Monte Rushmore – EUa

Ponte do Príncipe – austrália

Cristo Redentor - Brasil

Museu Oscar niemeyer - Brasil

Escadarias de Santos - Brasil

Lagoa Rodrigo de Freitas – Brasil

nossos projetos internacionais de limpeza de monumentos são provas 

verdadeiras do que nossas soluções de limpeza podem fazer. Desde 

a  estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, até o monumento de 

Monte Rushmore, nos Estados Unidos, a Kärcher limpa o mundo.

Limpeza do tamanho do mundo: 
preservação de patrimônios nacionais e monumentos

Assistência 
Técnica 
Kärcher 
pelo Brasil

Os Kärcher Centers estão 

presentes nos Estados de SP, 

RJ, MG, RS e PE, com mais de 

1.300 postos de assistência 

técnica preparados para 

dar atenção contínua e de 

qualidade a nossos clientes, 

onde quer que eles estejam.
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Também participou de limpezas 

nas cidades de: Luxor, Roma, Paris, 

nova iorque e Berlim

Loja conceito e centro 
de atendimento técnico 
e vendas

fÁBriCa

ÁrEa DE aTUaÇÃo
KÄrCHEr

KÄrCHEr CEnTEr



Lavadoras de aLta Pressão acessórios Para Lavadoras 
de aLta Pressão

Lavadoras de aLta Pressão 
com água quente

extratoras

LimPadora à vaPor

Jateadoras de geLo seco

Lavadoras de Peças

LimPeza de tanques

centrais de aLta Pressão

asPiradores Profissionais

asPiradores industriais

tratamento de água

Lavadores de veícuLos

Lavadoras e secadoras de Piso

enceradeiras e PoLidoras

varredeiras

equiPamentos municiPais

equiPamentos Para LimPeza manuaL

sistemas muLtiuso

serviços

Peças de rePosição e consumíveis

detergentes

Profissional leve

Lavadoras a gasolina

Limpadores de superfície

Tubeiras telescópicas

Removedor 
de chicletes Bicos especiais

Canhão de espuma
Recicladoras

 físicas

Carros e utilitários

Secadoras
Equipamentos 

compactos

ônibus e micro-ônibus

Sistemas de acesso

Caminhões

Equipamentos 
com operador pedestre

Equipamentos 
com operador a bordo

Recicladoras 
físico-químicas

Purificadoras
Equipamentos 
compactos

Equipamento com 
operador a bordo

aspiradores

Linha industrial

Caminhão de aspiração

Sistema de 
alta pressão
e aspiração

Gerenciamento 
de limpeza

Lavadora para 
ambientes explosivos

Lavadoras para indústrias alimentícias

aquecimento elétrico

Sistemas para
até oito operadores

Profissional pesado

Sistemas estacionários

Lavadoras compactas

Extratoras compactas

Limpadoras compactas

Bocais especiais

Extratoras 
de alta produtividade

Limpadora a vapor 
com aspiração

acessórios 
para limpeza de vidros

Lavadoras 
de ultrapressão

aquecimento a diesel

Desentupidores 
de tubulação

aspiradores 
silenciosos para pó 

aspiradores de pó 
e de líquido

aspirador de
pó e de líquido

aspiradores  
de pó vertical 

aspiradores com filtro 
autolimpante

aspiradores 
portáteis

aspirador de pó e 
de líquido de inox

aspirador com 
sistema de separação

Sistemas de jateamento

Sistemas mecânicos

Sistemas
 mecânicos

Conheça todos os nossos equipamentos em www.karcher.com.br

Sistemas biológicos

Sistemas 
pneumáticos

Limpeza 
de barris

Peletizadoras

Enceradeiras
elétricas

Equipamentos 
compactos

Varredeiras

Mopeadora 
e secadora de piso

Carros 
multifuncionais

Linha 
de mops

Caminhão de varrição

Polidoras elétricas/propano

Equipamentos 
manuais

acionamento 
a bateria/gasolina

Contratos 
de locação

Discos

Lâminas 
de borracha

Linha institucional Diluidores 
Tratamento

de piso

Linha 
alimentícia

Limpeza 
de veículos

Linha 
industrial

Filtros

Contratos 
de manutenção

Escovas

Limpadoras de escada rolante



Via Miguel Melhado Campos, 600  

Distrito industrial - Vinhedo/SP

CEP 13280-000

karcher.com.br

twitter.com/Karcher_Brasil

facebook.com/karcherbrasil

youtube.com/karcherbr


