PER SM ED ED EL IN G
Amsterdam Innovation Award 2012 op ISSA/Interclean

Schrob-/zuigmachine B 80 W van Kärcher wint
Innovation Award in categorie Machines, toebehoren
en componenten.
8 mei 2012 – Bij de opening van ISSA/Interclean Amsterdam sleepte het
Mag System van VERMOP Salmon de prestigieuze Amsterdam Innovation
Award in de wacht. De jury loofde de compleet nieuwe manier om mop
covers vast te maken aan de mophouder. Gebruiksgemak, hygiënische
aanraakvrije

bediening,

flexibiliteit

en

ergonomie

waren

enkele

eigenschappen die indruk maakten op de jury.

Duurzaamheid stond centraal bij alle inzendingen
Michelle Marshall, voorzitter van de Amsterdam Innovation Award,
bevestigde de aandacht die alle 71 inzendingen besteedden aan het
ontwikkelen van oplossingen met oog voor de behoeften van de gebruiker.
Positief is ook het toenemende gebruik van webgebaseerde oplossingen.
Duurzaamheid was dan weer een sleutelelement voor bijna alle nieuwe
producten die werden ingezonden. Dit reflecteert in hoeverre deze waarden
ondertussen vertrouwd zijn geraakt in de sector.

Kärcher schrob-/zuigmachine B 80 W is categoriewinnaar
De B 80 W van Kärcher is een 80 liter handgeleide schrob-/zuigmachine
ontwikkeld voor oppervlakken tussen 1500 en 3000 m². Eenvoud en
tijdbesparing zijn essentiële criteria voor iedere gebruiker die opteert voor
deze machine. Eén van de karakteristieken die het meeste indruk maakte op
de jury was het intelligente RFID sleutelsysteem. Het systeem “Kärcher
Intelligent Key” bestaat uit drie verschillende sleutels met resp. drie
verschillende autorisatieniveaus; één voor de operator, één voor de facilitair
beheerder en één voor de onderhoudstechnicus. Alle noodzakelijke
gegevens worden opgeslagen op elke gebruikerssleutel, zodat de operator
snel vertrouwd is met de machine, het risico op fouten tot een minimum
wordt herleid en de tijd nodig voor opleiding gereduceerd.

Andere eigenschappen zoals automatisch vullen en spoelen van de tank, de
eco!efficiënte bediening en de tool met accessoires maken de B 80 W tot
een handig, gebruiksvriendelijk apparaat. De jury beklemtoonde dat Kärcher
een aantal ogenschijnlijk simpele eigenschappen introduceerde die eigenlijk
bijzonder goed doordacht zijn en blijk geven van een goed inzicht in hoe
gebruikers dagelijks met schoonmaakmachines werken.
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