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Čistota jako signifikantní značka kvality – hygienická
produktová řešení pro ÖPNV na veletrhu InnoTrans
2020
V Berlíně jezdí denně zhruba 1,5 miliónu lidí městskou rychlodráhou (S-Bahn). Vlaky
MTA New York City Subway jezdí z A do B dokonce skoro pět miliónů cestujících. Pro
cestující v ÖPNV a v dálkové dopravě je stále důležitějším tématem čistota a hygiena
v autobusech, na nádražích a zastávkách a samozřejmě i ve vlacích. To se odráží
mimo jiné i v rostoucí výstavní ploše pro oblast čištění na veletrhu InnoTrans 2020.
V pavilonu 6.2 představí nejrůznější mezinárodní lídři sektoru na veletrhu InnoTrans
2020 od 22. do 25. září své inovace týkající se tématu optimální čistota. Letos je v
centru zájmu především téma efektivní a zákaznicky specifické čistící systémy. Do
portfolia dále patří mimo jiné likvidační systémy pro záchody a umyvadla a prostředky
pro čištění, údržbu a dezinfekci.
Firmy se koncentrují na čistící řešení na zakázku
Italská firma Bitimec se orientuje podle specifických požadavků svých zákazníků.
„Schopnost naslouchat, schopnost najít řešení. Společnost Bitimec má tu čest
představit návštěvníkům veletrhu InnoTrans naše vysoce inovativní specifická řešení,
které splňují individuální požadavky jednotlivých zákazníků. Náš mobilní čistící
system pro vlaky SEP1000 s naftovým nebo akumulátorovým pohonem, nás mobilní
systém plnění pískem SU500 a všechny naše řešení pro údržbu vlaků namontované
na našich elektrovozidlech se stále vylepšují, aby splňovaly specifické nároky našich
zákazníků“.
Na individuální přání svých zákazníků se orientuje také bavorská tradiční společnost
Otto Christ AG, Wash Systems: „S radostí společně prožívat budoucnost! S
nadšením vytváříme naše produkty a těší nás plnit individuální přání našich
zákazníků! Podívejte se sami a navštivte nás na veletrhu InnoTrans 2020“.
Švédská společnost Blue & Gree prezentuje v letošním roce efektivní odstraňování
graffiti a čistící produkty, které mají cestujícím jejich cestu maximálně zpříjemnit.
Důležitým bodem je také vliv na životní prostředí: Naše produkty se vytváří s
respektem k životnímu prostředí a hospodářství, ale také s ohledem na efektivitu a
kvalitu těchto produktů. Disponujeme zdroji, znalostmi a zkušenostmi pro vývoj a
přizpůsobování konceptů požadavkům zákazníků. Úzká spolupráce s našimi
zákazníky dokázala vytvořit širokou nabídku unikátních produktů s efektivními
vlastnostmi. Na veletrhu InnoTrans 2020 představíme naše profesionální nanášecí
zařízení a naše efektivní produkty pro odstranění grafiti a čistící produkty“.
Společnost BHB Waschanlagen se letos koncentruje na variace produktů šetrných k
životnímu prostředí: „Navštivte veletrh InnoTrans 2020, největší veletrh pro kolejová
vozidla a setkejte se s Vašimi zákazníky, získejte nové zákazníky, představte
inovativní produkty a přesvědčte se, jak se realizuje ochrana klimatu a životního
prostředí v praxi“.
Čistota jako důležité téma budoucnosti mobilního sektoru
V září loňského roku se konal v rámci CMS druhý ročník Mobility Cleaning Circle.
Rostoucí mezinárodní zájem ze strany zástupců mobilního sektoru o výměnu
zkušeností se vedoucími čistícího sektoru je zřetelným ukazatelem signifikantně
vzrůstajícího zájmu o téma čištění. Celosvětově vedoucí veletrh pro dopravní
techniku je proto kompetentní platformou orientovanou na budoucnost, která umožní
setkání s nejdůležitějšími zástupci čistícího sektoru v oblasti mobility. Obchodní
kontakty navázané na veletrhu InnoTrans lze následně prohloubit na třetím ročníku
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Mobility Cleaning Circle v září 2021.
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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