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Önemli bir kalite özelliği olarak temizlik - InnoTrans
2020'de toplu taşıma için hijyenik ürün çözümleri
Berlin'de S-Bahn'ı her gün yaklaşık 1,5 milyon kişi kullanıyor. Hatta MTA New York
Şehir Metrosu'nun trenleri ile beş milyondan fazla yolcu A'dan B'ye seyahat ediyor.
Toplu taşıma ve uzun mesafe taşımacılığında seyahat edenler için giderek daha
önemli hale gelen bir konu, otobüslerin, trenlerin ayrıca tren istasyonlarının ve
durakların temizliği ve hijyenikliğidir. Bu durum, InnoTrans 2020'deki temizlik alanında
büyüyen sergi alanına da yansıyacaktır.
22-25 Eylül tarihleri arasında InnoTrans'taki çeşitli uluslararası pazar liderleri optimal
temizlik konusundaki yeniliklerini Salon 6.2'de sunacaklardır.Bu yıl giderek daha
verimli ve müşteriye özel temizleme sistemlerine odaklanılacaktır. Bunun dışında
diğer portföy olarak tuvalet temizleme sistemleri ve yıkama sistemlerinin yanı sıra
temizlik, bakım ve dezenfektanlar mevcut olacaktır.
Şirketler müşteriye özel temizlik çözümlerine odaklanıyor
İtalyan şirket Bitimec, müşterilerinin özel gereksinimlerine yönelmektedir: "Dinleme
yeteneği, çözme yeteneği. Bitimec, tüm ziyaretçileri InnoTrans'a müşteri ihtiyaçlarını
tek tek karşılayan son derece yenilikçi, siparişe özel çözümler sunmaktan onur
duyacaktır. Dizel veya akülü tahrikli SEP1000 trenleri için mobil yıkama sistemimiz,
SU500 mobil kum doldurma sistemimiz ve elektrikli araçlarımızda kurulu olan trenlerin
bakımına ilişkin tüm çözümlerimiz müşterilerimizin özel isteklerini karşılamak için
sürekli olarak geliştirilmektedir".
Geleneksel Bavyera şirketi Otto Christ AG, Wash Systems, müşterilerinin bireysel
isteklerine de odaklanıyor: “Geleceği birlikte neşeyle yaşamak! Ürünlerimiz hakkında
tutkuluyuz ve bireysel müşteri taleplerini yerine getirmekten keyif alıyoruz! Bu konuda
bir fikir edinin ve InnoTrans 2020'de bizi ziyaret edin”.
İsveçli Blue & Green şirketi, bu yıl yolculuğu mümkün olduğunca keyifli hale getirmeyi
amaçlayan etkili bir grafiti kaldırma sistemi ve çok sayıda yıkama ürünü sunacaktır.
Bir diğer önemli odak noktası çevre dostu olmasıdır: “Ürünlerimiz sadece çevre ve
ekonomiyi dikkate alarak değil aynı zamanda ürünlerin verimliliği ve kalitesi
bakımından da geliştirilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan konseptler
geliştirmek ve uyarlamak için gerekli kaynaklara, bilgiye ve deneyime sahibiz.
Müşterilerimizle gerçekleştirildiğimiz yakın işbirliği sayesinde, verimli özelliklere sahip
çok çeşitli benzersiz ürünler geliştirmemizi sağlamıştır. InnoTrans 2020'de
profesyonel kaplama sistemimizin yanı sıra etkili grafiti çıkarma ve yıkama
ürünlerimizi göstereceğiz".
BHB Waschanlagen şirketi bu yıl çevre dostu ürün varyasyonlarına odaklanmaktadır:
"Demiryolu taşıtlarının en büyük fuarı olan InnoTrans 2020'de müşterilerimizle
tanışmak, yeni müşteriler kazanmak, yenilikçi ürünler sunmak ve uygulamada iklim ve
çevre korumasını göstermek istiyoruz".
Hareketlilik spektrumunun gelecekteki önemli bir konusu olarak temizlik
Mobility Cleaning Circle'ın ikinci baskısı, geçen Eylül ayında CMS'nin bir parçası
olarak gerçekleştirildi. Hareketlilik endüstrisi temsilcilerinin temizlik endüstrisindeki
karar vericilerle fikir alışverişinde bulunma konusundaki artan uluslararası ilgisi,
temizlik konusunun hareketlilik dünyası için belirgin ölçüde daha önemli hale geldiğini
açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle, dünyanın önde gelen trafik teknolojisi fuarı,
küresel ilgili tarafları mobilize sektöründe, temizlik endüstrisinin Who’s Who'ları ile
bağlayan yetkin ve geleceğe yönelik bir platform olarak hareket etmektedir.
InnoTrans'ta yapılan iş bağlantıları daha sonra Eylül 2021'de Mobility Cleaning
Circle'ın üçüncü baskısında daha da güçlendirilebilir.
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InnoTrans hakkında
InnoTrans, iki yılda bir Berlin'de düzenlenir ve trafik mühendisliği alanında uluslararası
en önemli fuardır. Son düzenlenen fuarda, 149 ülkeden gelen 153.421 profesyonel
ziyaretçi, 61 ülkeden gelen ve ürünlerini sergileyen 3.062 firmanın global demir yolu
sanayisindeki yenilikçi ürünleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. InnoTrans'ın beş fuar
segmentinin arasında Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport,
Interiors ve Tunnel Construction yer almaktadır. InnoTrans'ın organizatörü Messe
Berlin'dir. 13. InnoTrans, 22 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında Berlin Fuar Merkezi'nde
gerçekleştirilecektir. www.innotrans.com.
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