PERSBERICHT
Schitterende veegmachine

Kärcher wint Innovation Award op
beurs Pulire 2015 in Italië
Hoogstraten, juni 2015 – Kärcher heeft met zijn veegmachine KM
125/130 R de Innovation Award gewonnen op de beurs Pulire in Verona
(Italië) : dé vakbeurs voor de professionele schoonmaak. De
internationale jury heeft deze Kärcher machine als algemene winnaar
uitverkozen uit de zes producten die nog in de finale stonden. De jury
benadrukte vooral de verschillende innovatieve kenmerken van deze
machine.

Met zijn KM 125/130 R biedt Kärcher een hightech veegmachine in de
klasse van 125 cm breed. Bij de nieuwe ontwikkeling heeft men de
nadruk

gelegd

op

een

combinatie

van

een

uitstekende

gebruiksvriendelijkheid met een efficiënte bediening. Deze uiterst
wendbare machine biedt tal van innovatieve kenmerken zoals een
unieke roterende borstel, waarmee hoeken in slechts één doorgang
kunnen worden geveegd, en de positionering van de hoofdbezem op de
achteras voor een eenvoudig onderhoud en om veilig over heuveltjes
en op hellingen te kunnen rijden.

Dankzij zijn werkbreedte van 125 cm, heeft deze nieuwe KM 125/130 R
een oppervlakteprestatie tot wel 10.000 m²/u (met een borstel aan één
kant). De talrijke innovatieve kenmerken maken er een universele
machine van, geschikt voor gebruik in onder andere de logistiek en
verschillende

industriële

omgevingen,

zoals

productieruimtes,

opslagplaatsen, depots, parkeerplaatsen, enz. Kärcher Fleet, het fleet
management systeem, is ook beschikbaar als optie op deze machine –
voor het beheer van een grote vloot aan reinigingsmachines en de
toegang tot specifieke machinegegevens voor een verbeterd gebruik en
een nog betere service.
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De nieuwe KM 125/130 R met grotere werkbreedte (125 cm) en een
groter vuilreservoir (130 l) vervolledigt het bestaande aanbod aan
zitveegmachines.

Marian Anton, Product Manager voor de veegmachines, en Nico Trotta,
Marketing Manager van Kärcher Italië (van links naar rechts).

Kärcher wint de Innovation Award op de beurs Pulire 2015 met zijn
veegmachine KM 125/130 R.

