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Mobility Cleaning Circle vytvořil synergie
budoucnosti mezi úklidovým průmyslem a
dopravním odvětvím
Na druhém ročníku Mobility Cleaning Circle dne 25. září se v rámci veletrhu CMS
Berlin 2019 setkalo více než 80 zástupců na vysoké úrovni z oboru mobility a
úklidového průmyslu. Mobility Cleaning Circle je společná akce mezinárodního
veletrhu pro dopravní techniku InnoTrans a odborného veletrhu zaměřeného na úklid
CMS Berlin. Pozvaní byli mezinárodní odborníci z oboru dopravy, kteří si zde vytvořili
celistvý přehled o trhu zaměřeném na nejrůznější úklidové stroje a čistící prostředky,
který průmysl dopravním podnikům ve speciálních oblastí použití nabízí.
Cílem tohoto exkluzivního networkingového eventu bylo v rámci společného dialogu
zjistit synergie obou oborů a následně cestujícím zajistit čisté a příjemné cestování,
uvedl Matthias Steckmann, ředitel obchodní oblasti Mobility & Services veletrhů
Messe Berlin a zdůraznil, že letošní akce byla ještě silněji zaměřená na praktická
řešení. Veletrhy Messe Berlin propojují v rámci Mobility Cleaning Circle své oborové
know how před konáním veletrhu InnoTrans – což je vedoucí mezinárodní veletrh
dopravní techniky – a mezinárodního veletrhu úklidu CMS Berlin na téma „Úklid v
oblasti mobility“ a oběma branžím nabízí jedinečnou šanci navázat nové kontakty s
budoucím potenciálem vývoje.
Akci zahájila pódiová diskuze o aktuálních oborových výzvách. Dr. Christine
Sasseová, členka představenstva společnosti Dr. Sasse AG zdůrazňovala, že
kvůli změnám klimatu se počet cestujících železnicí v dalších letech podstatně zvýší.
Ale k zásadnímu omezení individuální dopravy nedonutí obyvatelstvo pouze změna
klimatu. Veřejná hromadná doprava musí pomocí čistých vlaků a nádraží přispět k
tomu, aby se cestující cítili příjemně a bezpečně. Pro zajištění optimálního výsledku
úklidu by dopravní podniky neměly používat pouze kritérium nejlevnější nabídky.
„Dostanete vždy to, co si zaplatíte a čistota má svou cenu“, dodává Dr. Sasseová.
Uwe Schwier, vedoucí nákupu provozních materiálů a surovin společnosti
Deutschen Bahn zdůraznil v této spojitosti potřebu příjemného pocitu, který by mělo
nádraží nebo vlak cestujícím poskytovat. Společnost Deutsche Bahn proto pečlivě
dbá na průběžnou optimalizaci čistoty vlaků, autobusů a nádraží. Schwier zdůraznil,
že chce Mobility Cleaning Circle využít k hledání nových inovativních partnerů a
poukázal na nové možnosti, které již dnes nabízí digitalizace a automatizace. To, co
nám chybí dnes, nebudeme mít ani zítra, jestliže nebudeme cíleně hledat konkrétní
řešení. A přesně to železnice v rámci intenzivního dialogu s úklidovými společnostmi
plánuje a využívá k tomu Mobility Cleaning Circle.
Efektivní využívání digitalizace požaduje Anton Sørensen z dánské společnosti
Nilfisk, která je lídrem trhu. Pan Sørensen poukázal na potenciál údajů, které
umožňují lepší plánování úklidových procesů, které lze v budoucnosti předvídat i
podle cyklů potřeby. Kromě toho zdůraznil i zvýšenou důraz zákazníků na
ekologickou čistotu.
To potvrdil také István Schwartz. Zástupce CEO společnosti MÁV-Start zdůraznil
vysokou hodnotu čistoty veřejné hromadné dopravy pro maďarský stát: „V Maďarsku
platí přísné požadavky na čistotu osobních vagónů, což se naše společnost snaží
neustále dodržovat. Proto je důležitá výměna našich zkušeností s železničními
společnostmi v okolních zemích.“
Jak výhodný dialog v rámci Mobility Cleaning Circle je vyjádřil například Su Tai Lee z
korejského Airport Incheon: „Naším letištěm projde každoročně milióny cestujících,
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kterým chceme jako letištní společnost nabídnout maximální komfort. Tento komfort
znamená i vysoký standard úklidu. Mobility Cleaning Circle nabízí nová, zajímavá
řešení. Nás zajímají především ekologické čistící prostředky, které nezatěžují zdraví
cestujících“.
Po společném obědě se zástupci oblasti mobility na CMS Berlin 2019 mohli
přesvědčit o inovacích v úklidové branži. Gabriela Redmannová ze společnosti
Hamburger Hochbahn poukazuje na tuto nutnost: „Abychom dokázali naše metra a
autobusy provozovat v trvale atraktivním stavu je nutná nejenom optimální konstrukce
moderní techniky a vnitřního vybavení, ale i zajištění jejich údržby a úklidu po celou
dobu jejich životnosti, přičemž je nutné zohlednit i ekonomické aspekty. Z našeho
pohledu má tedy velký význam koordinace plánování, montáže, údržby a úklidu.“
Velký úspěch během prohlídky veletrhu mělo živé venkovní představení v rámci
Mobility Cleaning Circle. Na autobusech veřejné hromadné dopravy z Berlína a
Brandenburgu (Havelbus) demonstrovala společnost Dr. Sasse profesionální úklid
interiéru a výrobce čistících prostředků Dr. Schnell vnější čištění (odstraňování
graffiti). Další informační centra poskytovaly veletržní stánky společností Kärcher,
Ecolab Deutschland, Tork Essity, Vileda a igefa Handelsgesellschaft. Prohlídka
skončila u stánku svazů CMS – Spolkového cechovního svazu úklidových řemesel
(BIV), Odborného svazu čistících systémů, Svazu německých strojírenských podniků
(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. - VDMA) a IHO –
Průmyslového svazu hygieny a ochrany povrchů.
Aktuální informace o veletrhu InnoTrans najdete nyní kromě na Twitteru také na
novém profilu veletrhu InnoTrans na LinkedIn.
O veletrhu InnoTrans
InnoTrans je mezinárodním vedoucím veletrhem pro dopravní techniku, který se koná
pravidelně každý druhý rok v Berlíně. 153.421 odborných návštěvníků ze 149 zemí se
informují na nejmladší akci u 3.062 vystavovatelů ze 61 zemí o inovacích globálního
železničního odvětví. K pěti segmentům veletrhu InnoTrans patří Railway Technology
(železniční technologie), Railway Infrastructure (železniční infrastruktura, dále Public
Transport (veřejná doprava), Interiors (interiéry) a Tunnel Construction (tunelové
konstrukce). Organizátorem veletrhu InnoTrans je společnost Messe Berlin. 13.
veletrh InnoTrans se bude konat 22. až 25. září 2020 ve veletržních prostorách
Messe Berlin. Více informací najdete online na www.innotrans.com.
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