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Holder geïntegreerd in Kärcher Municipal programma 

 

Kärcher BV en Mechan 
Cultuurtechniek bundelen krachten 

 
Made, december 2021  -  Na de gedeeltelijke toetreding van de Max 

Holder-bedrijvengroep tot Alfred Kärcher SE & Co KG in juli 2019, 

vond een maand later de volledige overname plaats. Dit jaar werd 

Holder volledig geïntegreerd in het vooruitstrevende Kärcher 

Municipal programma, dat bestaat uit een breed assortiment 

werktuigdragers en straatveegmachines. Op de Nederlandse markt 

vertegenwoordigt Mechan Cultuurtechniek het merk Holder 

exclusief, en dat blijft ook zo in de toekomst. 

 

Specialist in werktuigendragers  

Max Holder GmbH werd in 1888 opgericht in Reutlingen en groeide uit 

tot dé marktleider op het vlak van ontwikkeling en fabricatie van 

werktuigendragers. De jarenlange ervaring en uitzonderlijke knowhow 

van Max Holder is strategisch zeer interessant en sluit perfect aan bij het 

bestaande Kärcher Municipal programma, dat de laatste jaren enorme 

stappen maakte in verdere ontwikkeling. Max Holder biedt implements 

met diverse motorvermogens aan voor alle seizoenen (vegen, snoeien, 

maaien, sneeuwruimen, …). Bovendien beschikt het bedrijf over een 

wereldwijd netwerk met meer dan 250 service- en verkooppunten.  

 

Exclusieve samenwerking 

In Nederland slaan Kärcher en Mechan Cultuurtechniek de handen in 

elkaar om de marktpositie van het merk Holder verder te versterken. De 

grondige kennis van de markt en de producten zijn alvast een prima basis 

voor een exclusieve samenwerking en gezonde continuering. Beide 

bedrijven hebben dan ook veel vertrouwen in de toekomst.  

De andere machines uit het Municipal programma zullen door Alfred 

Kärcher Nederland vermarkt  en geserviced worden, eventueel in 

samenwerking met partners in het dealer kanaal. De toegewijde Benelux-

organisatie met 100% focus staat alvast klaar om de specifieke 
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klantengroepen te bedienen. Daarnaast zal deze organisatie ook de 

traditionele klantengroepen, zoals schoonmaakbedrijven en industrie, 

optimaal ondersteunen met advies en service. 

 

 

Ray Uiterwaal (manager Mechan Group), Mark van den Heuvel (directeur 
Mechan Cultuurtechniek) en Jean-Paul Christy (president Central Europe 
Kärcher). 

 

 

 

 

 


