MINI YELLOW FILE – WB 120 FORGÓ TISZTÍTÓKEFE
WB 100 ÚJRAGONDOLVA

1 MENEDZSMENT ÖSSZEGZÉS
1. A meglévı WB 100 újragondolása a vevıi elégedettség és az
értékesítés számának növelése érdekében.
2. Többfunkciós használat három különbözı kefével.
3. Könnyen cserélhetı.
4. Az elvégzett piackutatás nagy vásárlási érdeklıdést mutat a
sokoldalú kefék iránt.
5. Az innovatív mikroszálas sörték rendkívül gyengéd tisztító
megoldást kínálnak a gépkocsi-tisztításhoz egy teljesen új
célcsoport számára.
6. Cél a versenyképesség fokozása a jobb differenciálás és a
jobb teljesítmény révén.
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2.1 AZ OK, AMIÉRT…
VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK
Az ecset túl lassan forog, a tisztítási eredmény gyenge. [...] Az
ecset átmérıje túl kicsi, a sörték túl rövidek és túl kemények.

A kefe szélén lévı
szilikonvédelem bizonyos
helyeken csúnya csíkot
hagy maga után, melyeket
el kell távolítani.

41 reviews I 3 answered questions

A WB 100
csak
mérsékelten
forog, és
amint túl
nagy
nyomást
gyakorolunk
rá, az kefe
megáll.

Elıször a csatlakozás [...] szivárog. Úgy éreztem magam, mint egy zuhany alatt.
Másodszor, a kefe csak nagyon lassan forog, a víznyomás meglehetısen szerény.
A sörték túl kemények az autóhoz, de (vagyis a fából készült homlokzatok)
túlságosan hatástalan a felület tisztítására.
Nincs alternatíva.
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VEVİI KÖVETELMÉNYEK


Több erı  új meghajtás



Optimális felhasználás
különbözı felületeken



Nincsenek csíkok  nincs több
gyenge alkotórész



Szoros csatlakozás  javítás
vagy kefe nélküli csatlakozás



Helyes kijelzés a Full Control
piszolyon
 alacsony nyomású mőködés

2.1 AZ OK, AMIÉRT…
VÁSÁRLÓI SZÜKSÉGLET

PIACI INNOVÁCIÓ

VERSENYELİNY
Nincs kidolgozott koncepció
Külsı sörte győrő
Nem cserélhetı/mosható

"A sörték túl
kemények az
autómosáshoz, de
túlságosan
hatástalanok más
felületek
tisztítására
(például a fa
homlokzata)."

Hullik a sörte

 Extra gyengéd kefe autómosáshoz
(leggyakoribb alkalmazás)
 Ügyfelek meggyızése, akik jelenleg
autómosó kesztyőt használnak a
nagynyomású mosó kefe helyett
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 Az érzékeny felületekhez jelenleg
a cserélhetı kefék mőanyagból
vagy sörtébıl készülnek
 Elsı cserélhetı és mosható textilrögzítés

 A textil sokkal kevesebb karcolást
hagy az autón, mint a sörték
 Sem a haj, sem a szennyezıdés
nem maradt a kefében
 Textil géppel mosható
 Mosás után mintha új lenne

3.1 TERMÉKÖTLET
WB 100 / BASIC - CSERE KEFÉK
NÉLKÜL

WB 120 / BASIC - HÁROM
CSERÉLHETİ KEFÉVEL

Autó és kerékpár
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Univerzális

Home & Garden

3.1 TERMÉKÖTLET
WB 120 FORGÓ MOSÓKEFE CSERÉLHETİ
FEJJEL
Könnyen
cserélhetı a kar
mozgatásával

A forgó mosó kefe javítása az ügyfelek
elégedettségének és az értékesítés számának
növelése érdekében
Egyszerő és intuitív csatlakozás  nincs érintkezés
a szennyezıdéssel
A kefék tökéletesen megfelelnek a különbözı
felületek követelményeinek
Új és modern formatervezés
Átlátszó ház, mint szórakoztató tényezı
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Car & Bike

Universal

Home & Garden

3.2 TERMÉKADATOK
Új és modern
formatervezés
Átlátszó ház 
látható mőködés szórakoztató
Alacsony nyomású mőködés
 Tisztítószer használat és
WB 120
helyes kijelzés a
Full Control
pisztolyon
(tisztítószer Új meghajtás
 Nagyobb
mód)
erı

Wenn nötig, hier Quelle eingeben
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Könnyen
csatlakoztatható
 Nem kell a kosszal
érintkezni

Széles kefeválaszték
 optimálisan
használható
különbözı felületeken

3.2 TERMÉKADATOK
3 féle kefe – megoldás mindenre
Car & Bike:
Fényezett felületek kíméletes tisztítása
Mikroszálas anyag Velco® rögzítéssel
Cserélhetı és mosható 60°-on
Universal:
Minden lapos felületre használható
Átlátszó sörték (30 mm hosszú)
Home & Garden:
alkalmas kevésbé érzékeny felületekre, mint például kı, fém vagy mőanyag
Fekete sörték (40 mm hosszúak, kicsit nehezebbek, mint az átlátszó sörték)
Wenn nötig, hier Quelle eingeben
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3.2 TERMÉKADATOK

KOMPATIBILITÁS A KERTI TÖMLİVEL
 A WB 120 forgó mosókefe a K 2-K 7 H&G
magasnyomású mosókhoz készült.
 A kefék a kerti tömlıvel kombinálva is
használhatók.
 A kerti tömlıhöz való csatlakozáshoz csak
egy adapterre van szükség (2.640-732.0).
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3.3 TERMÉKLAP
WB 120 forgó mosókefe
(Universal kefével)

Technikai adatok
Kompatibilitás

K 2–K 7

Nyomás [bar]

Tisztítószer mód (alacsony nyomás)

Vízszállítás [l/h]

310-550

Víz hımérséklet

max. 60°C

Tömeg [gr.]

tbd

Termékméret

Height [mm]: 135
Width [mm]: 153
Length [mm]: 308

Termék adatok
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Part- No.

2.644-060.0

GTIN

4054278476445

Származási ország

Germany

Bevezetés

January 2019
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3.3 TERMÉKLAP
Cserélhetı kefék WB 120 forgó mosókeféhez
Universal
Kompatibilis
Part-No.
GTIN
Anyaga

WB 120
2.644-062.0
4054278476469
Kefék anyaga PA (átmérı 0.2, hossz 30 mm)

Car & Bike
Kompatibilis
Part-No.
GTIN
Anyaga

WB 120
2.644-063.0
4054278476476
100 % Microfiber (PES, PA zsenília 1200g/m²)

Home & Garden
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Kompatibilis
Part-No.

WB 120
2.644-064.0

GTIN

4054278476483

Anyaga

Kefék ára PA (átmérı 0.3, hossz 40 mm)

6.1 BE-/KIVEZETÉS
Piaci bevezetés – 2019 Január/Február
Új terméknév

Új cikkszám

Elérhetıség

WB 120 rotating wash brush

2.644-060.0

Week 6/2019

Universal kefe

2.644-062.0

Week 1/2019

Car & Bike kefe

2.644-063.0

Week 6/2019

Home & Garden kefe

2.644-064.0

Week 1/2019

Figyelem:
2019-ben a forgó mosókefével ellátott Full Control (Plus) változatoknál megmarad a régi kefe (4.762-380.0).
Minden új Compact változatnál, amely tartalmaz egy forgó mosókefét, ott új kefe lesz (2.644-058.0).
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7 FAQ
Kérdés

Answers

1. Milyen eszközökkel / tartozékokkal használható az új, forgó
mosókefe?

Minden Kärcher H&G magasnyomású mosógép K 2-K 7.
A kerti tömlıhöz való csatlakozáshoz a kerti tömlı adapter (2.640-732.0)
áll rendelkezésre.

2. A WB 100 még mindig elérhetı marad?

Nem, a WB 120 lecseréli a régi WB 100-t (2.643-236.0).

3. Mi történik a szettekkel (autóverziókkal)?

2019-ben a forgó mosókefével ellátott Full Control (Plus) változatoknak
megmarad a régi kefe.
Minden olyan új kompakt változat, amely forgó mosókefét tartalmaz, ott
az új kefe lesz.

4. Mi történik a promóciós tartozékokkal?

2019-ben a Brown Box tartozék tartalmazza a régi kefét.

5. Az új forgó mosókefék ugyanúgy rendelkeznek
nyomásszabályozással, mint elıdeik?

Nem, a szabályozás csak mosószeres üzemmódban lehetséges
(alacsony nyomású mőködés). Egyrészt ez biztosítja a megfelelı
megjelenítést a Full Control (Plus) trigger pisztolyokon. Másrészrıl az új
kefék nagyobb sebességgel haladnak elıre, mint az elıdök, az új
hajtómő miatt, különösen az alacsony nyomású mőködés érdekében.
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7 FAQ
Kérdés

Answers

6. Lehet-e tisztítószert használni az új, forgó mosó kefével?

Igen, mosószer üzemmódban a Plug 'n' Clean rendszerrel vagy a
mosószer szívótömlıvel kell a készüléket használni.

7. Miért nem rendelkezik a WB 120-as olyan csatlakozással, mint
elıdje a WB 100?

Annak érdekében, hogy megfelelı sebességet biztosítsunk. A WB 100att gyakran kritizálták az ügyfelek a lassú forgás miatt. Ezenkívül a
csatlakozó nem szükséges a legtöbb alkalmazáshoz, és idıvel szivárog.

8. Mit tartalmaz a kínált alapváltozat (2.644-060.0)?

A forgó mosókefe az Univerzális kefét is magába foglalja.

9. Milyen eszközök állnak rendelkezésre a WB 120-hoz?

Három csatlakozó található különbözı felületekhez:
a) Univerzális minden sík felületre
b) Autó és kerékpár érzékeny felületekhez, mint az autófényezés
c) Home & Garden érzéketlen felületekhez, mint a kı, a fém és a
mőanyag

10. Hogyan cserélhetı a kefe?

WB 120:
Nyomja meg a kart, és a kefe leesik. Az új kefe egyszerően
csatlakoztatható.
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MAKE A DIFFERENCE
THANK YOU
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