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MIKSI NILFISK
Olipa organisaation rakenne millainen tahansa, ratkaisumme auttavat varmistamaan turvallisen, 
hygieenisen ja tehokkaan tuotannon.

• Täysimittainen hygieniamääräysten noudattaminen
• Entistä turvallisemmat, terveellisemmät, 

puhtaammat työympäristöt

• Parempi tuotteiden laatu
• Ei lainkaan ristikontaminaatiota
• Ihanteellinen tehokkuus
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A B DC

Lattiat

Nilfiskiltä saa kattavan malliston koneita 
jokapäiväiseen lattianhoitoon. 

Tarjoamme pieniä ja hiljaisia imureita 
toimistotilojen siivoukseen. Nilfiskin 
yhdistelmä- ja lakaisukoneet tukevat 
varastojen ja logistiikkaosastojen 
ihanteellista hygienianormia. Ne 
poistavat lian nopeasti ja parantavat 
työturvallisuutta. 

Kullekin alueelle voi valita sopivan koneen 
alueen koon ja poistettavan materiaalin 
perusteella. Tuotantoalueilla Nilfiskin 
teollisuusimurit ja keskusimurijärjestelmät 
sopivat kaikenlaisen jätteen nopeaan 
talteenottoon. Se mahdollistaa 
täysimittaisen hygieniamääräysten 
noudattamisen ja työolojen pitämisen 
mahdollisimman turvallisina.

Uunit

Uunien pitäminen puhtaana palaneista  
muruista, jauhoista tai muusta tuotan-
tojätteestä auttaa estämään tuotekon-
taminaation. Nilfisk suosittelee itsestään 
sammuvalla Nomex®-suodattimella  
varustettuja teollisuusimureita.
 
Imureitamme voi myös räätälöidä 
laajalla valikoimalla lisävarusteita, jotka 
on suunniteltu erityisesti kuumien 
materiaalien talteenottoon.

Laboratoriot

Elintarviketuotantolaitos saattaa  
olla luokitukseltaan räjähdyssuojattu 
ympäristö, etenkin jos tuotantoon liittyy 
jauhon, sokerin tai muiden tulenaroiksi 
luokiteltujen materiaalien talteenottoa. 
ATEX-, Hazloc- tai IECEx-sertifoidut 
Nilfiskin teollisuusimurit parantavat 
tuotteiden laatua ja turvallisuutta samalla, 
kun ne tekevät työympäristöstä varmasti 
puhtaan ja miellyttävän. 

Lisäksi Nilfiskin teollisuusimureissa 
on kipinöimätön jaloteräsrakenne ja 
antistaattiset letkut. Nämä ominaisuudet 
suojaavat käyttäjiä staattisen sähkön 
aiheuttamilta kipinöiltä.

Kattorakenteet

Teollisuuslaitosten kattopalkkeihin ja  
muihin vaikeapääsyisiin paikkoihin kertyvät  
hiukkaset aiheuttavat usein ongelmia. 
Kun näitä hiukkasia putoaa ripustetuista  
putkista ja palkeista tuotantolinjoille ja  
koneisiin, ne saattavat aiheuttaa toiminta-
häiriöitä ja jopa tuotekontaminaatiota. 

Korkealla olevien pintojen puhdistaminen 
voi olla haastavaa, mutta Nilfiskin 
teollisuusimureilla nämä tehtävät voi 
suorittaa nopeasti ja vaivattomasti: 
ratkaisuissamme on erikoistuneita, 
helppokäyttöisiä, Yhdysvaltain elintarvike-
viraston hyväksymiä lisävarusteita, joiden 
värit noudattavat elintarvikealalla yleensä 
käytettyä värikoodausta.
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Pakkausjätteiden talteenotto 

Nilfiskillä on teollisuusimurimallisto 
pakkausvaiheessa muodostuvan 
valmistusjätteen, muovin, paperin ja 
kankaan talteenottoon. 

Teollisuusimurit estävät leikkuukoneiden 
puhdistuksesta aiheutuvat jatkuvat 
käyttökatkokset ja jätteiden leviämisen 
työympäristöön sekä mahdollistavat 
tuotelaadun reaaliaikaisen arvioinnin 
keräämällä hienojakoiset jauheet, josta  
voi aiheutua kontaminaatiovaara.

Tuotantolinjat

Siivousaikataulua noudattamalla voi  
estää palaneiden leivänmurujen, jauhon ja 
muun tuotantojätteen pääsyn tuotteeseen 
– ja vähentää muutenkin hukkaa. 

Kolmivaihevirtaa käyttävä mallisto on 
erinomainen ratkaisu manuaaliseen työs-
kentelyyn tuotantolinjoilla. Puhdistusope-
raatiosta voi tehdä jatkuvan asentamalla 
imurointipisteitä pitkin tuotantolinjaa ja 
kytkemällä ne kolmivaiheteollisuusimuriin 
tai keskusimurijärjestelmään.

Tuotantoalueet

Elintarvikkeiden hygieenisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen perustuu 
tuotantoympäristön laatuun. Lattioiden ja 
tuotantolinjojen sekä kaikkien soveltuvien 
järjestelmien puhdistaminen sopii erityisen 
hyvin Nilfiskin teollisuusimureille. 

Poikkeuksellisia tuloksia saavutetaan 
käyttämällä lisävarusteita, jotka 
nopeuttavat ja tehostavat puhdistusta. 
Työhön menee vain muutama minuutti, 
ja tulokset näkee heti. Suurilla tuotan-
tolinjoilla keskusimurijärjestelmä voi olla 
paras ratkaisu. Sen avulla usea käyttäjä 
voi tehdä puhdistustyötä samanaikaisesti 
useassa kerroksessa.

Nesteiden talteenotto

Nilfisk tuottaa teollisuusimureita,  
jotka on suunniteltu sellaisten alueiden 
puhdistamiseen, jossa joudutaan 
imuroimaan nesteitä ja kiinteitä  
orgaanisia aineita. 

Imurit antavat kolme välitöntä etua: 
aikaa säästyy, ympäristön hygieenisyys 
ja turvallisuus kohenevat sekä ylläpitoon 
liittyvät resurssikulut pienenevät.
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Materiaalien siirto

Nilfiskin paineilmakuljettimet on suunniteltu  
jauheiden ja rakeiden siirtämiseen tietyn 
matkan sekä niiden vapauttamiseen 
tietyllä hetkellä halutuissa määrissä.

Paineilmakuljettimilla tuotteen voi siirtää 
yhdestä paikasta useisiin määränpäihin 
kerralla ja päinvastoin. Siirto tapahtuu 
hygieenisesti työntekijöiden ja 
työympäristön kannalta.

Koneiden ja kulkuneuvojen peseminen

Nilfiskin painepesurit syväpuhdistavat laitteet, kuljettimet ja säiliöt. Nopeat ja tehokkaat 
painepesurit sopivat kompaktin, tehokkaan ja luotettavan rakenteensa ansiosta 
ihanteellisesti jokapäiväiseen puhdistukseen pienillä alueilla. Niillä voi myös pestä 
kontteja ja lattioita lastaus- ja purkualueilla. 

Suurissa ympäristöissä kiinteistä ratkaisuista on tullut normi elintarvikesektorilla. 
Ne antavat runsaasti lisäarvoa puhdistustyöhön suurissa ympäristöissä vaikeissakin 
olosuhteissa. Ne sopivat ihanteellisesti myös liukuhihnojen yöpesuun ja 
kylmäkuljetusautojen sisätilojen hygieenisyyden varmistamiseen.



Ammattilaispalvelu
Pidä puhdistusohjelmasi täysin hallinnassa

Miksi kannattaa valita Nilfisk Services?

• Voit pidentää puhdistuslaitteittesi käyttöikää Nilfiskin sertifioimien asentajien avulla.
• Voit parantaa työympäristön terveellisyyttä henkilökunnalle ja luoda paremman 

vaikutuksen vierailijoihin. 
• Voit kasvattaa ja ylläpitää työpaikan turvallisuutta, mikä puolestaan parantaa 

työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.
• Voit estää tarpeettomat tuotantokatkokset, pienentää huoltokustannuksia  

ja parantaa tuottoa.
• Voit leikata pitkäaikaisia kustannuksia rajusti ennakoivalla huollolla ja  

alkuperäisillä Nilfiskin varaosilla.

Tehokasta puhdistusta parempaa kustannusten hallintaa varten

Ihanteellinen tehokkuus edellyttää ajoittaista laitearviointia, jotta komponenttien 
toiminallisuus voidaan vahvistaa ja varmistaa. Koulutettujen Nilfiskin asentajien tekemät 
virheettömät arviot pidentävät laitteiden käyttöikää ja maksimoivat siten sijoituksen tuoton.

ATEX-sertifioinnin uudistaminen turvallisuuden  
maksimointia varten

Huolto on tärkeä osa laitteiden toimintatehon varmistamisessa, mutta ATEX-
sertifioiduissa imureissa huolto on elintärkeää työturvallisuuden kannalta. 

Vakiohuollon lisäksi ATEX-sertifioidut Nilfiskin teollisuusimurit edellyttävät aikataulutettuja 
interventioita, jotka pidentävät Nilfiskin julkaiseman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
voimassaoloaikaa. Mikäli huolto laiminlyödään, vaatimustemuikaisuusvakuutus raukeaa.

Sertifioinnit

Turvallisuus on olennainen osa Nilfiskin toimintaperiaatteita, ja olemme valinneet muun  
osapuolen sertifioimaan järjestelmämme. Siten varmistamme nykyisten ja tulevien määräysten  
täydellisen noudattamisen sekä samalla suojaamme asiakkaitamme ja varmistamme 
optimaalisen työturvallisuuden. Nämä pääasialliset sertifiointiorganisaatiot vastaavat 
laitteidemme toiminnallisen turvallisuuden testaamisesta. Kumppanuussuhteemme ansiosta 
Nilfisk kykenee toimittamaan mahdollisimman turvallisia ratkaisuja. Tuotevalikoimamme 
täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset toiminnalle räjähdysvaara-alueilla ja alueilla, joissa 
pöly on vaaraksi ihmisen terveydelle ja/tai ympäristölle.
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Missä toimitkin, Nilfisk on valmis auttamaan

Nilfiskillä on omia myyntiyhtiöitä 40 maassa ja tuotteitamme 
myydään yli 100 maassa.

Maailmanlaajuinen toiminta-alue ja sitoutuminen 
erinomaiseen palveluun selittävät, miksi jotkin maailman 
suurimmista elintarvikejalostajista, lääkeyhtiöistä 
ja OEM-laitevalmistajista ovat valinneet Nilfiskin 
yhteistyökumppanikseen.

Nilfiskin 
myyntiorganisaatio

Nilfisk 
jälleenmyyjä

Nilfiskin 
tuotantolaitos



www.nilfisk.fi

Tee liiketoiminnastasi 
älykkäämpää
Jos haluat lisätietoja liiketoimintaasi vaikuttavien 
haasteiden voittamisesta ja tavoista optimoida 
nykyiset siivousoperaatiosi, ota meihin yhteyttä. 
Olemme täällä auttamassa.

YHTEYSTIEDOT

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

