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VARFÖR NILFISK?
Oavsett hur er installation ser ut kan våra lösningar hjälpa er att säkerställa en säker, 
hygienisk och effektiv produktion.

• Fullständig hygienöverensstämmelse
• Säkrare, hälsosammare, renare arbetsmiljöer
• Förbättrad produktkvalitet

• Ingen hopblandning
• Optimal effektivitet
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Tillbaka till översikten
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Golv

Nilfisk erbjuder ett komplett sortiment  
av maskiner för daglig golvrengöring.

För rengöring av kontor erbjuder vi 
mindre, tysta dammsugare. För lager 
och logistikanläggningar ger Nilfisk 
kombimaskiner optimal hygienstandard, 
tar snabbt bort smuts och förbättrar 
arbetsplatssäkerheten.

Välj rätt maskin baserat på det aktuella 
områdets storlek och vilka material/ämnen 
som behöver städas bort. För produk-
tionsområden är Nilfisk industridamm-
sugare och central-dammsugarsystem 
konstrue-rade för snabb borttagning av 
alla smutstyper och ger på så sätt fullstän-
dig hygienöverensstämmelse och bidrar 
till säkrast möjliga arbetsmiljö.

Ugnar

Genom att hålla ugnens insida fri 
från brända smulor, mjöl och annat 
produktionsavfall förebygger man  
risken för kontaminerade produkter.  
Nilfisk rekommenderar att man 
använder industridammsugare med  
vårt självsläckande Nomex®-filter.

Du kan även specialanpassa våra 
dammsugare med ett brett sortiment  
av tillbehör, speciellt utvecklade för 
hantering av heta material.

Laboratorier

Er livsmedelsanläggning kan vara klassad 
som explosionssäker miljö, framförallt 
om produktionen omfattar mjöl, socker 
eller annat material som är klassat som 
lättantändligt. Genom att använda ATEX-, 
Hazloc- eller IECEx-certifierade industri-
dammsugare från Nilfisk förbättras pro-
duktkvaliteten och säkerheten, samtidigt 
som man säkerställer att arbetsmiljön är 
ren och behaglig.

Dessutom är Nilfisk explosionsklassade 
industridammsugare konstruerade med 
en gnistfri konstruktion av rostfritt stål 
och har antistatiska slangar, båda dessa 
faktorer bidrar till att skydda operatörerna 
från de gnistor som kan uppkomma av 
statisk elektricitet.

Höghöjdsrengöring

Partiklar som samlas på takbalkar och 
andra svåråtkomliga platser kan ofta 
skapa problem i en industriell anläggning. 
När partiklar från hängande rör eller 
balkar faller ner i produktionslinjen eller 
maskinerna, kan det orsaka tekniska fel 
och även kontaminera produkterna.

Det kan vara svårt att rengöra upphöjda 
ytor, men med Nilfisk industridammsugare 
kan arbetat utföras snabbt och enkelt: våra  
lösningar kan fås med specialtillverkade, 
lättanvända, FDA-godkända tillbehör, 
samtliga färgkodade enligt det färgkod-
ningsprogram som normalt sett används 
inom livsmedelsindustrin.
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Uppsugning av 
förpackningsspill

Nilfisk har ett brett urval av industridamm-
sugare för uppsugning av tillverkningsrester,  
plast, papper och tyg som skapas inom 
förpackningsindustrin.

Industridammsugare förebygger de  
kontinuerliga avbrott som normalt krävs  
för rengöring av skärmaskiner. Man  
undviker att sprida avfall i arbetsmiljön 
och ger er möjlighet att utföra realtidsbe-
dömning av produktkvaliteten genom att 
innesluta allt fint pulver som kan innebära 
en risk för föroreningar.

Produktionslinjer 

Att följa ett rengöringsschema hjälper 
till att förebygga att era produkter 
kontamineras av brända smulor, mjöl och 
annat produktionsavfall och reducerar 
dessutom avfall i allmänhet.

Sortimentet av trefasmaskiner är en 
mycket bra lösning för manuellt arbete på 
produktionslinjer. Rengöringsarbetet kan 
även utföras som en kontinuerlig cykel 
genom att fördela dammsugarpunkterna 
längs produktionslinjen och ansluta dessa 
till en trefas industridammsugare eller  
en centraldammsugare.

Produktionsområden 

Kvaliteten på er livsmedelstillverkningsmiljö 
är själva grunden för att garantera 
hygien och säkerhet. Rengöring av golv 
och tillverkningslinjer samt alla aktuella 
system, är arbeten som Nilfisk mobila 
industridammsugare tar hand om.

Enastående resultat uppnås med hjälp 
av tillbehör som snabbar upp och gör 
arbetet effektivare, det enda som krävs 
är några få minuter och resultaten syns 
direkt. Till stora produktionslinjer kan ett 
centraldammsugarsystem vara den bästa 
lösningen, eftersom flera operatörer 
samtidigt kan rengöra golv på olika 
våningar.

Uppsugning av vätska 

Nilfisk tillverkar industridammsugare som 
är konstruerade för rengöring av områden 
där man behöver ta hand om vätskor och 
fasta organiska material.

Det finns tre direkta fördelar: tidsbesparing, 
förbättrad miljöhygien och säkerhet, samt 
sänkta resurskostnader för underhåll.
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Materialtransport

Nilfisks pneumatiska transportörer är 
konstruerade för transport av pulver och 
korn som släpps vid olika punkter, tider 
och i olika mängder.

Genom att använda pneumatiska trans-
portörer kan produkten transporteras från 
en enstaka punkt till flera destinationer 
samtidigt och vice versa. Hela överförings-
processen sker hygieniskt med hänsyn  
till personalen och deras arbetsmiljö.

Tvättning av maskiner/fordon

Nilfisk högtryckstvättar gör utrustningen, transportörer och tankar rena på djupet. 
Högtryckstvättar är snabba och effektiva, det perfekta valet för daglig rengöring av 
mindre områden, tack vare den kompakta, kraftfulla och tillförlitliga konstruktionen. 
Maskinerna kan även användas för att rengöra behållare och golv på lastnings- och 
lossningsområden. 

När det gäller större områden har, stationära lösningar blivit standard inom livsmedels-
industrin. De ger bra mervärde inom all rengöring av större områden, även vid mycket 
svårare förhållanden. De är även perfekta för effektiv rengöring av transportband under 
natten och de är optimala för att säkerställa hygienisk inredning i kyltransporter.



Professionell Service
Få full kontroll över ert rengöringsprogram

Varför välja Nilfisk tjänster?

• Förläng rengöringsutrustningens livslängd med hjälp av Nilfisk-certifierade tekniker.
• Ombesörj en tillförlitligt hälsosammare arbetsmiljö för personalen och ett bättre 

intryck för besökare.
• Förbättra och upprätthåll arbetsplatssäkerhet som leder till ökad personalnöjdhet  

och ökad produktivitet.
• Förhindra onödiga stillestånd i produktionen, sänk underhållskostnaderna och 

förbättra resultatet.
• Sänk de långsiktiga kostnaderna markant genom aktivt förebyggande underhåll  

och originalreservdelar från Nilfisk

Effektiv rengöring för bättre kostnadsstyrning

För att upprätthålla optimal effektivitet krävs regelbunden bedömning av utrustningen, 
för att kunna bekräfta och säkerställa fullständig komponentfunktion. Korrekta 
bedömningar, utförda av utbildade Nilfisk-tekniker förlänger utrustningens livslängd  
och ger maximal avkastning på investeringen.

Förnyelse av ATEX-certifiering för maximal säkerhet

Underhåll är en viktig del för att säkerställa utrustningens effektivitet, men när det 
gäller ATEX-certifierade dammsugare är underhållet mycket viktigt för att garantera 
arbetsplatsens säkerhet.

Kombinerat med vår normala service kräver ATEX-certifierade Nilfisk industridammsugare 
regelbunden service för att förlänga det Intyg om överensstämmelse som getts av Nilfisk. 
Om underhållet skulle negligeras innebär det att intyg om överensstämmelse upphör att gälla.

Certifieringar

Säkerhet är något vi på Nilfisk har stort fokus på och vi har valt att anlita en 
tredje part för certifiering av våra system, för att på så sätt garantera maskinernas 
överensstämmelse med gällande och framtida regler, samtidigt som detta bidrar till 
att skydda våra kunder och garantera optimal driftsäkerhet. Tack vara vårt samarbete 
med dessa viktiga certifieringsorgan, som ansvarar för att testa våra maskiners 
funktionssäkerhet, kan Nilfisk erbjuda säkrast möjliga lösningar. Vårt sortiment 
uppfyller alla säkerhetskrav för användning i miljöer där det föreligger explosionsrisk, 
samt miljöer där damm utgör en fara för människans hälsa och/eller för miljön.
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Oavsett var du arbetar så kan Nilfisk hjälpa dig

Nilfisks har egna säljbolag i över 40 länder över hela  
världen och våra produkter säljs i mer än 100 länder.

Vår globala spridning och vårt åtagande för enastående 
service innebär att Nilfisk är samarbetspartner med några 
av världens största producenter av livsmedelsprodukter, 
läkemedel och OEM-utrustning.

Nilfisk  
Säljbolag

Nilfisk 
Återförsäljare

Nilfisk 
Produktionsanläggning



www.nilfisk.se

Gör din verksamhet 
smartare
Om du vill veta mer om de utmaningar som 
påverkar ditt företag och hur du kan optimera 
ert rengöringsarbete är du alltid välkommen att 
kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

KONTAKTA OSS

https://www.nilfisk.com/sv-se/Pages/default.aspx
mailto:industrial-vacuum%40nilfisk.com?subject=

