UMACNIANIE
MARKI BKF NA RYNKU
Rozmowa z Marcelem Szmagarą,
Specjalista ds. marketingu Firmy BKF
Myjka gorącowodna wysokociśnieniowa

tów. Nie można tu również nie wspomnieć

Supra od BKF otrzymała ostatnio tytuł naj-

o medalistce z Agro Pomerania BKF Supra

lepszego wyrobu niedawnych targów Agro

15/200, która dzięki zdobytej nagrodzie

Pomerania. Jakie są największe zalety tej

cieszy się coraz większym zainteresowa-

własnie myjki? Czym wyróżnia się na tle

niem klientów.

konkurencji?
Zalety urządzenia BKF Supra można by

W asortymencie BKF znajduje się wiele

długo wymieniać: pompa korbowa, inteli-

profesjonalnych urządzeń do pielęgnacji

gentny system zabezpieczeń (iTS), kon-

psoadzek. Które z nich najlepiej sprawdzą

strukcja wykonana w całości ze stali nie-

się wprocesie mycia i konserwacji po -

rdzewnej, nowoczesny kocioł grzewczy

wierzchni wewnątrz i na zewnątrz dużych

i wiele innych. Na rynku nie ma obecnie

magazynów?

urządzeń, które stanowiły by w tej klasie

BKF posiada w swojej ofercie całą gamę

konkurencję dla myjek BKF.

urządzeń do czyszczenia i pielęgnacji posa-

Konstrukcja gorącowodnej myjki BKF

dzek, różnych w zależności od rodzaju

Supra to suma wieloletnich doświadczeń

czyszczonej powierzchni i wielkości obiek-

w branży urządzeń wysokociśnieniowych.

tu. Do sprzątania wnętrz dużych magazy-

Próby znalezienia na rynku myjek spełnia-

nów posiadamy duże zmywarki tj. BKF SapKtóre z m y j e k w y s o k o c i ś n i e n i o w y c h o f e r o -

phire i BKF Diamond, których wydajność

wanych przez BKF uznać można za best -

sięga nawet do 7000 m2/h. Do czyszczenia

sellery kończącego się powoli 2010 roku?

powierzchni na zewnątrz magazynów

Myjki wysokociśnieniowe BKF stanowią

przeznaczone są zamiatarki, ponieważ

panaceum na problemy z utrzymaniem

twarde, zewnętrzne powierzchnie mogły-

czystości zarówno polskich rolników, wła-

by doprowadzić do bardzo szybkiego zuży-

ścicieli firm spedycyjnych, ręcznych myjni

cia materiałów służących do czyszczenia

samochodowych, firm budowlanych, i in-

wewnętrznych posadzek. BKF posiada ga-

nych. Urządzenia te tworzone są pod kon-

mę zamiatarek do czyszczenia obiektów na

kretne potrzeby wymienionych zastoso-

świeżym powietrzu, od ręcznych i bateryj-

wań. Praktycznie cały asortyment urzą-

nych zamiatarek pchanych przez operato-

dzeń wysokociśnieniowych BKF rotuje ze

ra, do dużych samojezdnych urządzeń

tów skłoniły nas do tego, aby zaprojekto-

zbliżonym natężeniem, lecz na ich tle moż-

z silnikiem spalinowym.

wać i wdrożyć do produkcji własne urzą-

na wyróżnić BKF Profi 15/200 – ta zimno-

dzenia. Dzięki młodemu i prężnemu ze-

wodna myjka posiada w więk-

społowi opartemu na absolwentach Poli-

szości wszystkie cechy pozosta-

rzy cenią sobie dobrą jakość urzą-

techniki Szczecińskiej udało nam się stwo-

łych urządzeń naszej produk-

dzeń i porządny serwis.

rzyć linię myjek wysokociśnieniowych do

cji, jednak połączenie ci-

profesjonalnego zastosowania, możliwie

śnienia 200 bar i przepły-

najbliższe wysokim wymaganiom naszych

wu wody 15 l/min jest

samojezdn ych – BKF polecaliby Państwo

klientów.

tym

d o u t r z y m a n i a c z y s t o ś c i w obiektach sek -

jących bardzo wysokie wymagania klien-

Zmywarki i zamiatarki
BKF to doskonałe
rozwiązanie dla wszystkich
tych, którzy cenią sobie
dobrą jakość urządzeń
i porządny serwis

Tym bardziej cieszy nas otrzymana nagroda najlepszego wyrobu targów Agro-

co

interesuje

Zmywarki i zamiatarki BKF to doskonałe
rozwiązanie dla wszystkich tych któ-

Które ze zmywarek – prowadzonych lub

większą ilość poten-

tora HoReCa, również jeśli chodzi o pod -

cjalnych

jazdy?

klien-

-Pomerania, która stanowi dowód, że na-

HoReCa jest bardzo specyficznym

sze wysiłki w kierunku stworzenia urzą-

i wymagającym segmentem dla urzą-

dzenia pod potrzeby klienta przynoszą
efekt.

dzeń czyszczących, połączenie dużych
powierzchni i dużej ilości przeszkód
pod postacią stołów, blatów, krzeseł spra-
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wiają że potrzebne są tu maszyny o sporej

to bardzo wydajny i niezawodny automat

najważniejsze polskie miasta.

wydajności, niewielkich gabarytach i dużej

szorujący o szerokości zaledwie 35cm

Czy są plany dalszego posze-

zwrotności. Specyfika segmentu HoReCa

i wydajności sięgającej 1250 m2/h, który

wymaga również odpowiedniej elastycz-

ze względu na małe gabaryty i dużą

ności w użyciu, co może być kłopotliwe

zwrotność umyje nawet najbar-

dla urządzeń z bateriami o małej pojem-

dziej trudno dostępne po-

sieci dystrybucji w kraju i za

ności, które należy ciągle ładować (przy

wierzchnie. BKF Baby BX wy-

granicą. Nowych klientów

klasycznych bateriach czas ładowania ba-

posażona jest w baterie

i

terii, którego nie wolno przerywać jest

najnowszej generacji po-

szukamy między innymi po-

średnio 2-3 razy dłuższy niż czas w jakim

zbawione efektu pamięci

z urządzenia można korzystać). Urządze-

i możliwe do ładowania

nia zasilane elektrycznie przez kabel sie-

w trakcie pracy z maszyną.

wych. W tym roku gościliśmy

ciowy również często nie nadają się tu do

To jedyna dostępna na

na najbardziej prestiżowych targach

użycia ze względu na zbyt duże odległości

rzania sieci dystrybucji?
Firma BKF na przyszły rok
planuje dalsze rozwinięcie

partnerów

handlowych

przez wystawianie się na
różnych imprezach targo-

rynku zmywarka z której
można

non

tomechanika 2010 odbywających się we

Jako odpowiedź na tak wysokie

stop – nie będąc ograni-

Frankfurcie nad Menem. W przyszłym roku

wymagania tego specy-

czonym długością kabla

będziemy wystawiać się m. in. na targach

zasilającego. Wysoka wy-

ISSA InterClean w Warszawie i MIMS w Mo-

ficznego rynku firma BKF proponuje

zmywarkę

BKF Baby BX.
To

niepo-

zorne z na-

dajność,

korzystać

branży motoryzacyjnej na świecie – Au-

od źródła zasilania i plączący się kabel.

małe

gabaryty

skwie.

i natychmiastowa dostępność
– to cechy które predysponują

Czy, nie zdradzając szczegółów strategii

zmywarkę BKF Baby BX do

promocyjno - marketingowej BKF, można

segmentu HoReCa.

już coś powiedzieć na temat przyszłorocz nych zamierzeń firmy?

zwy i wyg l ą d u

Sieć punktów, salonów firmo-

urządzenie

wych BKF obejmuje obecnie

Nadchodzący rok to przede wszystkim
dalsze umacnianie marki BKF na rynku.

