PER S M ED ED EL IN G
80ste editie van de Foire de Libramont

Kärcher prominent aanwezig op de grootste Europese
beurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding
7 juli 2014 – Van 25 tot en met 28 juli 2014 is het Waalse dorpje Libramont
de place-to-be voor iedereen die actief is in de land- en bosbouwsector.
Meer dan 1.800 exposanten uit de hele wereld tonen hun producten en
diensten aan de meer dan 250.000 bezoekers. Om al die mensen te kunnen
ontvangen werd een beursterrein aangelegd van liefst 300.000 m² groot.
Uiteraard is Kärcher Belux hierbij ook van de partij. De deelname aan deze
beurs is gebaseerd op het landbouw-engagement dat Kärcher aangaat met
de sector.

Heel de (landbouw)wereld in één Waals Dorp

De Foire de Libramont is een naam die binnen de landbouwsector klint als
een klok! Iedereen die van dichtbij of verderaf betrokken is bij de landbouw,
bosbouw of agrovoeding tekent traditioneel present. Dit jaarlijks event is
uitgegroeid tot hét uitstalraam van de sector op de wereld. Dat er ook dit jaar
meer dan 4.000 buitenlandse delegaties verwacht worden is hiervan de
letterlijke illustratie.
Kärcher’s ‘eco!efficiency technologie ten dienste van een duurzame
landbouw

Ter gelegenheid van deze 80ste editie stelt Kärcher een gamma toestellen
en oplossingen voor die perfect aansluiten bij de duurzame koers die de
landbouwsector wil varen. Op basis van de ‘eco!efficiency technologie’
garandeert Kärcher een lager verbruik van water en energie bij het inzetten
van reinigingstoestellen. De krachtige Kärcher hogedrukreinigers en de
unieke zonnepanelenreiniger zorgen verder ook voor een aanzienlijke
tijdswinst voor de gebruiker. Zo wint zowel de sector als het milieu! Iets wat
perfect past binnen het innovatieve denken van deze Duitse marktleider.

Praktisch
Foire de Libramont 2014 – 25 tot 28 juli 2014
Kärcher stand : 41-02
Beursinfo : www.foiredelibramont.be
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