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Bosch och GARDENA i batterisamarbete
Ett och samma batteri till många olika varumärken.
Bosch och GARDENA startar nu tillsammans med
andra ledande varumärken batterisamarbetet Power for All
Alliance. Detta ger användarna en större flexibilitet än
någonsin och möjliggör för dem att kunna använda ett och
samma 18 V-batteri till alla sina elverktyg, trädgårdsredskap, hushållsapparater och andra produkter.
Ett batteri till många olika varumärken. Det blir verklighet när
Bosch och GARDENA nu tillsammans med andra ledande
varumärken startar ett batterisamarbete för produkter som man
använder i hem och trädgård: Power for All Alliance.
Det är Bosch Power Tools som nu öppnar upp sin plattform med
18 V-batterier för andra tillverkare.
– Detta ger användarna mer flexibilitet än någonsin tidigare och
möjliggör för dem att kunna använda ett och samma
18 V-batteri till alla sina elverktyg, trädgårdsredskap, hushållsapparater och andra produkter från Bosch, GARDENA,
Emmaljunga, Gloria, Wagner och Rapid. Det säger Henk Becker,
ordförande för Robert Bosch Power Tools GmbH.
Power for All Alliance sparar tid, pengar och utrymme för
kunderna när flera batterier från olika märken ersätts med ett
enda. Det gemensamma målet är att erbjuda användarna det
största batterisystemet för flera varumärken, oavsett om det
handlar om DIY-verktyg, trädgårds- och rengöringsverktyg eller
hushålls- och fritidsapparater.
– Våra användare letar efter ett starkt, pålitligt och mångsidigt
batteri som de kan använda för många ändamål i och runt sitt
hem och trädgård. Det är därför vi på GARDENA beslutade oss
för att gå samman med Bosch och utgöra grunden för det här
samarbetet, säger Pär Åström, chef för GARDENA
GARDENA kommer att konvertera hela sitt 18 V-sortiment
till Alliance-systemet inför trädgårdssäsongen 2021.

Bosch och GARDENA startar nu tillsammans med andra ledande
varumärken batterisamarbetet Power for All Alliance.

Ytterligare information om Power for All Alliance:
www.powerforall-alliance.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Caroline Brander, caroline@perpr.se, 076 27 46 919.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Om GARDENA
GARDENA är ett varumärke inom Husqvarnakoncernen som är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena Husqvarna, GARDENA, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och
detaljhandlare till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen hade drygt 13 000 anställda i 40 länder.

