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A limpeza como importante indicador de qualidade –
Soluções de produtos de higiene para os transportes
públicos na InnoTrans 2020
Em Berlim, existem cerca de 1,5 milhões de pessoas que apanham o comboio
suburbano todos os dias. Os comboios do Metropolitano de Nova Iorque da MTA
transportam mesmo cinco milhões de passageiros do ponto A para o ponto B. A
limpeza e higiene dos autocarros, estações, paragens e comboios são questões que
têm vindo a tornar-se cada vez mais importantes para os transportes públicos e para
os viajantes de longa distância. Isto reflete-se, entre outros, no aumento espaço de
exposição da área da limpeza na InnoTrans 2020.
De 22 a 25 de setembro, no pavilhão 6.2, vários líderes do mercado internacional vão
apresentar na InnoTrans as respetivas inovações com o tema da limpeza ideal. Este
ano, o foco prende-se ainda mais no tema dos sistemas de limpeza eficientes e
específicos do cliente. O portefólio abrangente inclui, entre outros, sistemas de
despejo de sanitários e instalações de lavagem, bem como meios de limpeza,
tratamento e desinfetantes.
As empresas estão focadas nas soluções de limpeza específicas do cliente
A empresa italiana Bitimec está orientada para os requisitos específicos dos seus
clientes: "A capacidade de escutar, a capacidade de solucionar. A Bitimec terá a
honra de apresentar a todos os visitantes da InnoTrans as soluções altamente
inovadoras e personalizadas de acordo com o pedido que satisfazem caso a caso as
necessidades do cliente. O nosso sistema de lavagem móvel para comboios
SEP1000 a gasóleo ou bateria, o nosso sistema de enchimento de areia móvel
SU500 e todas as nossas soluções para a manutenção de comboios instaladas nos
nossos veículos elétricos são constantemente melhoradas para satisfazer os
requisitos específicos dos nossos clientes."
A empresa tradicional bávara Otto Christ AG, Wash Systems foca-se também nas
vontades individuais dos respetivos clientes: "Viver o futuro juntos com alegria!
Somos fervorosos apaixonados pelos nossos produtos e temos todo o prazer em
satisfazer as vontades individuais dos nossos clientes. Crie a sua própria perspetiva
e visite-nos na InnoTrans 2020."
A empresa sueca Blue & Green apresenta este ano um sistema de remoção de
graffiti eficiente bem como vários produtos de lavagem que tornam a viagem tão
agradável quanto possível para o passageiro. O respeito pelo ambiente é também
um importante destaque: "Os nossos produtos são desenvolvidos com respeito pelo
ambiente e pela economia, mas também com foco na eficiência e qualidade dos
produtos. Dispomos dos recursos, dos conhecimentos e da experiência para
desenvolver e adaptar conceitos que vão ao encontro das necessidades dos nossos
clientes. A estreita cooperação com os nossos clientes resultou numa vasta gama de
produtos únicos com características eficientes. Na InnoTrans 2020, vamos
apresentar o nosso sistema de revestimento profissional, bem como os nossos
eficazes produtos de lavagem e de remoção de graffiti."
Os sistemas de lavagem da empresa BHB estão, este ano, focados nas vertentes de
produtos ecológicos: "Vamos à InnoTrans 2020, a maior feira de veículos ferroviários,
para reunir com os nossos clientes, angariar novos clientes, apresentar produtos
inovadores e demonstrar a proteção climática e ambiental na prática."
A limpeza como um importante tópico futuro do espectro da mobilidade
Em setembro do ano passado, realizou-se a segunda edição do Mobility Cleaning
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Circle, no âmbito da CMS. O crescente interesse internacional dos representantes da
indústria da mobilidade em trocar opiniões com os decisores da indústria da limpeza
deixou claro que o tema da limpeza está a tornar-se significativamente mais
importante para o mundo da mobilidade. A feira líder mundial em tecnologia de
transporte atua, portanto, como uma plataforma competente e orientada para o
futuro, que reúne as partes interessadas globais com a nata da indústria da limpeza
no setor da mobilidade. Os contactos comerciais realizados na InnoTrans podem
então ser aprofundados na terceira edição do Mobility Cleaning Circle, em setembro
de 2021.
Sobre a InnoTrans
A InnoTrans é a feira líder internacional para engenharia de tráfego que decorre de
dois em dois anos em Berlim. 153 421 visitantes de 149 países participaram nos
últimos eventos em 3062 expositores de 61 países sobre as inovações da indústria
ferroviária global. Os cinco segmentos da feira da InnoTrans incluem Railway
Technology (Tecnologia ferroviária), Railway Infrastructure (Infraestruturas
ferroviárias), assim como Public Transport (Transporte público), Interiors (Interiores)
e Tunnel Construction (Construção de túneis). A organizadora da InnoTrans é a
Messe Berlin. A 13.ª edição da InnoTrans terá lugar de 22 a 25 de setembro de 2020
no centro de exposições em Berlim. Mais informações disponíveis online em
www.innotrans.com.
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