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HVORFOR NILFISK?
Uanset hvilket udstyr du har, kan vores løsninger hjælpe med at sikre en sikker,  
hygiejnisk og effektiv produktion.

• Fuld overensstemmelse med hygiejnekrav
• Et mere sikkert, sundere og renere 

arbejdsmiljø

• Bedre produktkvalitet
• Ingen krydskontaminering
• Optimal effektivitet

A

A

A

A

K

J

I

I

I

G

G

F

H

E
C

B

D

A

E



Tilbage til oversigt
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Gulve
Nilfisk leverer et komplet udvalg af maskiner  
til daglig rengøring af gulve. 

Til rengøring af kontorer har vi mindre, lydsva-
ge støvsugere. Til rengøring af områder som 
lager og logistik sørger vores gulvvaskere og 
fejemaskiner for, at snavs bliver fjernet hurtigt. 
Det øger sikkerheden på arbejdspladsen og 
sikrer en optimal hygiejnestandard. 

Den rette rengøringsmaskine vælges ud fra 
områdets størrelse og det materiale, der skal 
fjernes. Når det kommer til produktionsom-
råder er industristøvsugere og centralstøv-
sugersystemer fra Nilfisk designet til hurtig 
opsamling af alle støvtyper, hvilket giver mulig-
hed for fuld overholdelse med hygiejnekrav og 
sikring af de mest optimale arbejdsforhold.

Ovne
Når dine ovne rengøres effektivt for brændte 
brødkrummer, mel eller andre produktionsre-
ster, undgås forurening af produkter. Nilfisk 
anbefaler vores industristøvsugere med  
Nomex®-filtre, der er selvslukkende.
 
Du har også mulighed for at konfigurere 
støvsugerne med forskelligt tilbehør, der er 
specielt designet til brug under opsamling  
af varme materialer.

Produktion
Din fødevareproduktion er måske klassificeret 
som et eksplosionssikkert miljø, især hvis  
produktionen involverer opsamling af mel, 
sukker eller andet materiale klassificeret  
som brændbart. Når du bruger Nilfisk ATEX-, 
Hazloc- eller IECEx-certificerede industristøvsu-
gere, øges produktkvaliteten og sikkerheden, 
samtidig med, at du får et rent og behageligt 
arbejdsmiljø. 

Derudover har vores industristøvsugere en 
gnistfri konstruktion i rustfrit stål og antista-
tiske slanger, som begge dele er med til at 
beskytte operatører mod gnister forårsaget  
af statisk elektricitet. 

Lofter
Partikler, der samler sig på loftskonstruktionen 
og andre vanskeligt tilgængelige steder i indu-
stribygninger, kan ofte skabe problemer. Når 
disse partikler drysser fra rør eller bjælker ned 
i produktionslinjen eller maskinerne, kan de 
give tekniske problemer eller endda forurene 
produkterne. 

Det kan være en udfordring at rengøre højt 
placerede overflader, men med industristøv-
sugere fra Nilfisk udføres sådanne opgaver 
hurtigt og nemt: Vores løsninger omfatter 
specialiseret, brugervenligt, FDA-godkendt 
tilbehør, alt farvet i overensstemmelse med  
det farvekodningsprogram, der typisk anven-
des i forbindelse med fødevareproduktion.
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Opsamling af produktions- og 
emballeringsrester 
Nilfisk fremstiller en række forskellige industri-
støvsugere til opsamling af produktionsaffald, 
plast, papir og tekstilrester, der afgives af 
pakke- eller produktionsmaskiner. 

Industristøvsugere gør, at du slipper for 
løbende driftsstop, når skæremaskinerne 
skal rengøres, undgår spredning af affald i 
arbejdsområdet og kan gennemføre vurdering 
af produktkvaliteten i realtid ved at inddæmme 
eventuelt fint pulver, der kan udgøre en 
sundhedsrisiko.

Produktionslinjer
Overholdelse af en rengøringsplan er med til at 
forebygge, at produkter forurenes af brændte 
brødkrummer, mel og andre produktionsrester 
– og reducerer spild helt generelt. 

Udvalget af trefasede rengøringsmaskiner  
er en rigtig god løsning for at kunne arbejde 
manuelt på linjerne. Rengøringsprocessen kan 
også udføres som en uafbrudt cyklus ved at 
placere sugepunkter langs produktionslinjen 
og forbinde punkterne til en trefaset industri-
støvsuger eller et centralt sugesystem.

Produktionsområder
Kvaliteten af fødevareproduktionsmiljøet 
danner grundlaget for at kunne garantere 
hygiejne og sikkerhed. Rengøring af gulve og 
produktionslinjer samt alle relevante systemer 
er en opgave, der er velegnet til vores mobile 
industristøvsugere. 

Du opnår enestående resultater ved også at 
bruge tilbehør, som forbedrer både rengørings-
hastighed og -effektivitet – du skal kun bruge 
et par minutter, og resultater er synligt med 
det samme. Til store produktionsanlæg kan et 
centralt støvsugersystem være den optimale 
løsning. Det giver mulighed for at gøre rent, 
samtidig med at der produceres, på tværs af 
flere etager.

Opsamling af væske
Nilfisk fremstiller industristøvsugere, der er 
designet til rengøring af områder, hvor der 
er brug for opsamling af væske og faste 
organiske materialer. 

Der er tre umiddelbare fordele: tidsbesparelse, 
forbedret miljøhygiejne og -sikkerhed og re-
ducerede ressourceomkostninger i forbindelse 
med vedligeholdelse.
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Transport af materialer
Vores pneumatiske transportører er udviklet 
til fremføring af både korn og pulver, der 
afleveres fra bestemte afstande, på forskellige 
tidspunkter og i forskellige mængder.

Når du bruger pneumatiske transportører, 
kan du fremføre produktet fra et enkelt sted 
til flere destinationer samtidigt, og omvendt. 
Hele fremføringsprocessen er hygiejnisk med 
respekt for medarbejderne og miljøet.

Rengøring af maskiner/køretøjer
Højtryksrensere fra Nilfisk rengør effektivt udstyr, transportører og tanke. De er hurtige 
og effektive og ideelle til daglig rengøring af små områder takket være deres kompakte, 
stærke og pålidelige design. De kan også bruges til rengøring af containere og gulve i 
pålæsnings- og aflæsningsområder. 

Når det drejer sig om større miljøer, er stationære løsninger blevet standard i 
fødevareindustrien. De skaber merværdi i store produktioner, selv ved vanskelige 
rengøringsopgaver. De er også ideelle til rengøring af transportbånd om natten og 
perfekte til sikring af hygiejniske kølevogne indvendigt.



Professionel service
Hav fuld kontrol over dit rengøringsprogram

Hvorfor vælge Nilfisk Service?
• Forlæng levetiden af dit rengøringsudstyr med hjælp fra Nilfisk-certificerede teknikere.
• Giv medarbejderne et pålideligt sundt arbejdsmiljø og de besøgende et bedre indtryk. 
• Skærp og fasthold sikkerheden på arbejdspladsen – en sikkerhed, der fører til øget 

medarbejdertilfredshed og produktivitet.
• Forebyg unødvendig nedetid i produktionen, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne 

og forbedrer bundlinjen.
• Reducer de langsigtede omkostninger markant med proaktiv vedligeholdelse og originale 

reservedele fra Nilfisk.

Effektiv rengøring for bedre omkostningsstyring
For at kunne opretholde optimal effektivitet og sikre, at alle komponenter fungerer som de skal, 
er periodisk gennemgang af udstyret nødvendigt. Korrekt gennemgang udført af uddannede 
Nilfisk-teknikere forlænger udstyrets livscyklus og maksimerer investeringsafkastet.

ATEX-certificering fornyet for maksimal sikkerhed
Vedligeholdelse er vigtigt for at sikre udstyrets effektivitet, men når det kommer til ATEX-
certificerede støvsugere, er vedligeholdelse afgørende for at sikre sikkerhed på arbejdspladsen. 

Sammen med vores standard service kræver ATEX-certificerede industristøvsugere fra Nilfisk 
planlagte interventioner, der forlænger validiteten af den overensstemmelseserklæring, som  
Nilfisk har udsendt. Hvis vedligeholdelse ikke overholdes, anses overensstemmelseserklæringen  
for ugyldig.

Certificeringer

Hos Nilfisk er sikkerhed en integreret del af vores filosofi. Vi har derfor valgt at anmode 
en tredjepart om at certificere vores systemer og dermed sikre fuldstændig overholdelse 
af nuværende og fremtidige bestemmelser, så vi samtidig beskytter vores kunder og sikrer 
optimal driftssikkerhed. Takket været vores partnere fra disse certificeringsorganer, som er 
ansvarlige for at teste funktionssikkerheden af vores udstyr, kan Nilfisk levere de mest sikre 
løsninger. Vores portefølje overholder alle sikkerhedskrav til anvendelse i eksplosionsfarlige 
miljøer og i de miljøer, hvor støv udgør en fare for menneskers helbred og/eller miljøet.
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Uanset hvor du driver virksomhed, er Nilfisk klar til at hjælpe

Nilfisk har salgsselskaber i over 40 lande over 
hele verden, og vores produkter sælges i mere 
end 100 lande.

Global rækkevidde og vores indsats for 
fremragende service gør, at Nilfisk samarbejder 
med nogle verdens største producenter af 
fødevarer, medicinalprodukter og OEM-udstyr. Nilfisk salgsselskaber Nilfisk forhandlere Nilfisk fabrikker



www.nilfisk.dk

Make your business 
smarter
Hvis du vil høre mere om, hvordan du klarer de 
udfordringer, der påvirker din virksomhed, og 
hvordan du optimerer rengøringen, så er vi klar  
til at hjælpe dig.

KONTAKT OS

mailto:industrial-vacuum%40nilfisk.com?subject=

