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‘Wij houden het netjes!’
Kärcher in hoogste versnelling op de ‘Zwarte Cross’
18 juli 2014 – Op 25, 26 en 27 juli as. is het weer zover, tijd voor de grootste
motorcrossdriedaagse ter wereld op terrein De Schans in Lichtenvoorde.
170.000 bezoekers komen zich vermaken op dit grootschalige event.
Maar de ‘Zwarte Cross’ is veel meer dan motorcross alleen. De combinatie
met muziek- en theaterfestival doet het bijzonder goed, met meer dan 200
bands en 800 artiesten op één van de 26 podia.

Kärcher is dit jaar voor de eerste keer van de partij als officiële partner.
Races in verschillende klassen, ludiek entertainment met de motor en
spectaculaire stunts … het hoort er allemaal bij. Omdat al die motoren na de
races weer tiptop in orde moeten zijn, krijgt ook “schoonheidsspecialist”
Kärcher een plek op het terrein.
Samen met Kärcher-dealer Almat (Laren) worden twee reinigingsstations
ingericht. Eén station staat in het rennerskwartier en heeft van de
organisatie de mooie naam ziel- en voertuigreiniging gekregen. Een team
van 5 professionals maakt dat alle motoren van de deelnemers weer
helemaal schoon worden. Het tweede reinigingsstation draait op volle toeren
voor, tijdens en na het event, wanneer de vele quads, gators, heftrucks,
kranen, fietsen en nog heel veel meer materiaal dat nodig is bij de opbouw
en afbraak van dit grootschalige evenement, weer netjes afgeleverd moeten
worden bij hun eigenaren.
Een taak die Kärcher op het lijf geschreven is. De Kärcher-professionals die
tijdens de Zwarte Cross optreden als “schoonheidsspecialisten” werken niet
alleen netjes, maar ook milieuvriendelijk. In beide reinigingsstations wordt al
het waswater opgevangen en overgepompt naar speciale IBC-tanks van de
firma Janus Vaten (Oosterhout). Bij R.I. Watersystems (Lievelde) zal het
water hergebruikt worden in twee Kärcher-carwashinstallaties.

www.karcher.nl/nl/zwartecross
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