
Bruksområder for næringsmidler
BEDRE RENGJØRING FOR OPTIMAL SIKKERHET OG KVALITET PÅ NÆRINGSMIDLER
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HVORFOR NILFISK?
Uansett hvordan ditt oppsett er, hjelper våre løsninger deg med å sikre en trygg,  
hygienisk og effektiv produksjon.

• Full overholdelse av regler for hygiene
• Tryggere, sunnere og  

renere arbeidsmiljøer

• Høyere produktkvalitet
• Ingen kryssforurensning
• Optimal effektivitet
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Tilbake til oversikten

A B DC

Gulv

Nilfisk leverer et komplett utvalg av 
rengjøringsmaskiner for daglig gulvpleie. 

For rengjøring av kontorer tilbyr vi mindre  
og stillegående støvsugere. For lager- og  
logistikkavdelinger sørger Nilfisks gulv-
vaskemaskiner og feiemaskiner for perfekt 
hygienestandard, de eliminerer raskt smuss 
og øker sikkerheten på arbeidsplassen. 

Velg riktig rengjøringsmaskin ut fra 
størrelsen på området og hvilket materiale  
som skal fjernes. Nilfisks industristøvsugere 
og sentralstøvsugere er utviklet for 
produksjonsarealer og fjerner raskt  
alle typer avfall, noe som gir mulighet  
for overholdelse av hygieniske regler  
og sørger for trygge arbeidsforhold.

Ovner

Ved å holde ovnene frie for brente smuler,  
mel og annet produksjonsavfall, kan du  
hindre at produktet ditt blir forurenset.  
Nilfisk anbefaler å bruke industristøvsugere 
med Nomex®-filter, som er selvslukkende.

Våre støvsugere kan også skreddersys med 
mye ekstra tilbehør spesielt beregnet for 
å samle opp varme materialer.

Laboratorier

Ditt matproduksjonsanlegg kan være 
klassifisert som et eksplosjonssikkert miljø, 
spesielt hvis produksjonen innebærer 
oppsamling av mel, sukker eller annet 
materiale som er klassifisert som brenn-
bart. Ved å bruke ATEX-, Hazloc- eller 
IECEx-sertifiserte industristøvsugere fra 
Nilfisk vil du forbedre produktkvaliteten 
og sikkerheten, samtidig som du sikrer  
et rent og behagelig arbeidsmiljø. 

Dessuten er Nilfisk industristøvsugere laget  
i rustfritt stål som ikke slår gnister og de 
har antistatiske slanger. Begge deler bidrar 
til å beskytte operatørene mot gnister 
som skyldes statisk elektrisitet.

I høyden

Partikler som samler seg på takbjelker og 
andre vanskelig tilgjengelige områder i 
industrianlegg skaper ofte problemer. Når 
disse partiklene fra rør og bjelker faller 
ned på produksjonslinjene og maskinene, 
kan de forårsake tekniske funksjonsfeil og 
forurense produktet. 

Rengjøring av flater i høyden kan 
være utfordrende, men med Nilfisk 
industristøvsugere kan slike oppgaver 
utføres raskt og enkelt: våre løsninger 
har spesialisert og brukervennlig FDA-
godkjent tilbehør, alt farget i henhold til 
det fargekodingsprogrammet som typisk 
brukes i næringsmiddelindustrien.



Tilbake til oversikten
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Oppsamling av emballasjerester 

Nilfisk produserer en rekke industristøvsu-
gere for oppsamling av produksjonsrester, 
plast, papir og tekstil, som oppstår daglig 
i forbindelse med emballering. 

Industristøvsugere forhindrer kontinuerlige  
avbrudd som vanligvis kreves for rengjøring  
av skjæremaskiner, du unngår at avfall blir 
spredd i arbeidsmiljøet og du kan utføre 
sanntidsevaluering av produktkvaliteten 
ved å samle opp alle typer fint pulver som 
kan utgjøre en forurensningsrisiko.

Produksjonslinjer

Å følge og overholde en rengjøringsplan 
bidrar til å forhindre at produktet ditt blir 
forurenset av brente smuler, mel og annet 
produksjonsavfall – og reduserer generelt 
avfallsmengden. 

Trefaseutvalget innheholder utmerkede 
løsninger for manuelt arbeid på produk-
sjonslinjer. Rengjøringen kan også utføres 
som en kontinuerlig syklus ved å sette 
opp støvsugingspunkter langs produk-
sjonslinjen og koble dem til en trefaset 
industristøvsuger eller en sentralstøvsuger.

Produksjonsområder

Kvaliteten på ditt produksjonsmiljø for 
næringsmiddelproduksjon er grunnlaget 
for å garantere hygiene og sikkerhet. 
Rengjøring av gulv og produksjonslinjer 
samt alle aktuelle systemer er en operasjon 
som egner seg bra for Nilfisks mobile 
industristøvsugere. 

Utmerkede resultater oppnås med hjelp  
av tilbehør som forbedrer rengjøringshas-
tigheten og effektiviteten – bare noen få 
minutter kreves, og resultatene merkes 
umiddelbart. For større produksjonslinjer 
kan en sentralstøvsuger være den beste 
løsningen, den gir mulighet for at flere 
operatører kan rengjøre samtidig i flere 
etasjer.

Oppsamling av flytende væsker

Nilfisk produserer industristøvsugere som 
er utviklet for rengjøring av områder der 
støvsuging av væsker og faste organiske 
stoffer er nødvendig. 

Dette gir tre umiddelbare fordeler: 
tidsbesparelser, forbedret miljøhygiene  
og sikkerhet samt reduserte utgifter  
til vedlikehold.



Tilbake til oversikten
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Transport av materiell

Nilfisk pneumatiske transportører er 
konstruert for transport av pulver og korn 
som slippes ut på bestemte avstander, 
tidspunkt og i bestemte mengder.

Ved å bruke pneumatiske transportbånd 
kan du transportere produktet fra et enkelt 
punkt til flere destinasjoner samtidig, og 
omvendt. Hele transportprosessen utføres 
hygienisk, med respekt for dine ansatte og 
deres arbeidsmiljø.

Vask av maskiner/kjøretøy

Nilfisk høytrykksvasker rengjør grundig utstyret ditt, transportbånd og tanker. De er 
raske og effektive, og er ideelle for daglig rengjøring av små områder takket være deres 
kompakte, kraftige og pålitelige utforming. De kan også brukes til å vaske beholdere og 
gulv i laste- og lossearealene. 

I større miljøer har stasjonære løsninger blitt standard i næringsmiddelindustrien.  
De er meget effektive når det gjelder rengjøringsaktiviteter i større miljøer, også under 
krevende forhold. De er også ideelle for effektiv rengjøring av transportbånd på kveld  
og natt, og de er perfekte for å sikre et hygienisk interiør i kjølebiler.



Profesjonell Service
Få full kontroll over rengjøringsprogrammet

Hvorfor velge Nilfisk service?

• Forleng levetiden til rengjøringsutstyret ditt med assistanse fra Nilfisks  
sertifiserte teknikere.

• Gi dine ansatte et pålitelig og sunnere arbeidsmiljø og gjør bedre inntrykk  
på besøkende. 

• Øk og oppretthold sikkerheten på arbeidsplassen og oppnå mer fornøyde 
medarbeidere og bedre produktivitet.

• Forhindre unødvendige avbrudd i produksjonen, reduser vedlikeholdskostnadene  
og forbedre bunnlinjen.

• Oppnå en merkbar reduksjon i dine langsiktige kostnader med proaktivt vedlikehold 
og originale Nilfisk reservedeler.

Effektiv rengjøring for bedre kostnadsstyring

For å opprettholde optimal effektivitet, er det nødvendig å etterse utstyret regelmessig 
for å sikre at alt fungerer best mulig. Korrekte ettersyn utført av dyktige teknikere fra 
Nilfisk forlenger levetiden til utstyret og sørger for at du får maksimalt utbytte av din 
investering.

Fornyelse av ATEX-sertifisering for maksimal sikkerhet

Vedlikehold er en viktig del av å sikre at utstyret er effektivit, men når det gjelder  
ATEX-sertifiserte støvsugere er vedlikehold avgjørende for sikkerheten på arbeidsplassen. 

Sammen med vår standardservice krever ATEX-sertifiserte industristøvsugere fra  
Nilfisk planlagte tiltak som forlenger gyldigheten til samsvarserklæringen fra Nilfisk. 
Dersom vedlikehold blir forsømt, vil samsvarserklæringen bli ugyldig.

Sertifiseringer

Sikkerhet er en integrert del av filosofien hos oss i Nilfisk, og vi har valgt en 
tredjepart for å sertifisere systemene våre, og dermed sikre full overholdelse av  
gjeldende og fremtidige regler, samtidig som vi beskytter kundene og sikrer optimal  
driftssikkerhet. Takket være vårt samarbeid med disse hovedsertifiseringsorganene,  
som er ansvarlige for å teste den funksjonelle sikkerheten til utstyret vårt, er Nilfisk  
i stand til å tilby sikrest mulige løsninger. Vår portefølje oppfyller alle sikkerhetskrav  
for drift i eksplosjonsfarlige miljøer, samt i miljøer der støv utgjør en fare for 
menneskers helse og/eller miljøet.
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Uansett hvor du driver virksomhet,  
er Nilfisk klar til å hjelpe deg

Nilfisk har egne salgsselskaper i over 40 land rundt om 
i verden, og produktene våre selges i over 100 land.

Global rekkevidde og en forpliktelse til å levere 
førsteklasses tjenester, gjør det mulig for Nilfisk å være 
en partner for noen av verdens største produsenter av 
matvarer, legemidler og OEM-utstyr.

Nilfisk 
salgsenhet

Nilfisk-
forhandler

Nilfisks 
produksjonsanlegg



www.nilfisk.no

Vi gjør virksomheten 
din smartere
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan du 
overvinner utfordringene som påvirker virksomheten 
din, og hvordan du kan optimalisere dine eksisterende 
rengjøringsoperasjoner. Vi er her for å hjelpe deg.

KONTAKT OSS

www.nilfisk.no
mailto:industrial-vacuum%40nilfisk.com?subject=

