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Bosch og GARDENA i batterisamarbeid
Ett og samme batteri til flere ulike varemerker. Bosch og
Gardena inngår samarbeid med flere ledende varemerker –
Power for All Alliance. Samarbeidet gjør det mulig å kombinere ett
og samme 18V-batteri til alle varemerkenes elektriske verktøy,
hageredskaper, husholdningsapparater og andre produkter.
Ett batteri til flere ulike varemerker. Det blir realitet når Bosch
og GARDENA nå inngår batterisamarbeid med flere ledende
varemerker innen segmentet hjem og hage. Bosch Power Tools
åpner plattformen med 18V-batterier for andre leverandører og
muliggjør samarbeidet Power for All Alliance.
– Dette gir forbrukerne mer fleksibilitet enn noensinne og gjør
det mulig å kunne bruke ett og samme 18V-batteri til alle
elektriske verktøy, hageredskaper, husholdningsapparater og
andre produkter fra Bosch, GARDENA, Emmaljunga, Gloria,
Wagner og Rapid. Det sier Henk Becker, president for Robert
Bosch Power Tools GmbH.
Power for All Alliance sparer både tid og penger for forbrukerne
når flere batterier fra ulike merker erstattes med ett batteri.
Målet er å tilby forbrukerne det største batterisystemet for flere
varemerker, uansett om det handler om DIY-verktøy, hage- og
rengjøringsverktøy eller husholdnings- og fritidsapparater.
– Våre kunder leter etter ett kraftig, pålitelig og allsidig batteri
som de kan bruke til mange formål i og rundt hjemmet og hagen.
Det er derfor vi i GARDENA bestemte oss for å gå sammen
med Bosch og utgjøre plattformen for dette samarbeidet, sier
Pär Åström, president for GARDENA.
GARDENA kommer til å konvertere hele sitt 18V-sortiment til
Alliance-systemet innen våren 2021.

Bosch og GARDENA inngår samarbeid med andre ledende varemerker: batterisamarbeidet Power for All Alliance.

Mer informasjon om Power for All Alliance er tilgjengelig her:
www.powerforall-alliance.com.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anne Irene Migliosi, anneirene@perpr.no, 47 04 03 46.
Høyoppløste bilder lastes ned på perpr.no.
Om GARDENA
GARDENA er et varemerke i Husqvarna Group, verdens største produsent av utendørs elektriske produkter, inkludert robotgressklippere, motorsager, gressklippere og
hagetraktorer. Selskapet er ledende i Europa innen forbrukervanningsutstyr under merkevaren GARDENA. Konsernet er også et av verdens ledende innenfor skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges i fag- og detaljhandeler til både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100
land. Netto omsetning i 2018 var 41 milliarder SEK, og konsernet hadde i snitt 13 000 ansatte i mer enn 40 land.

