
Soluções de limpeza para  
a indústria alimentar
MELHOR LIMPEZA PARA UMA SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR IDEIAIS



A Pavimentos

B Fornos

C Laboratórios

D Estruturas elevadas

E Recuperação de embalagens

F Linha de produção

G Área de produção 

H Recuperação de líquidos 

I Transporte de material

J Lavagem de cintas de 
máquinas/transportadores

K Lavagem de 
camiões-frigoríficos

ALIMENTAÇÃO 
E BEBIDAS

• Conformidade em termos de higiene
• Ambientes de trabalho mais seguros,  

mais saudáveis e mais limpos

• Melhoria da qualidade dos produtos
• Sem contaminação cruzada
• Eficiência ideal

PORQUÊ A NILFISK?
Independentemente das caraterísticas do seu negócio, as nossos soluções ajudam a garantir uma 
produção segura, higiénica e eficiente.
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Voltar à visão geral

Pavimentos
A Nilfisk oferece uma gama completa de 
máquinas para o tratamento diário dos 
pavimentos. 

Para manter a limpeza dos escritórios, 
oferecemos aspiradores mais pequenos 
e menos ruidosos. Para as áreas de 
armazenamento e logística, as lavadoras 
e as varredoras da Nilfisk contribuem para 
um padrão de higiene ideal, eliminando 
rapidamente a sujidade e aumentando a 
segurança do local de trabalho. 

Pode escolher a máquina adequada às 
suas necessidades, tendo em conta o 
tamanho da área a limpar e o material 
que é necessàrio remover. Para áreas de 
produção, os aspiradores industriais e os 
sistemas de aspiração centralizada da Nilfisk 
são concebidos para uma aspiração rápida de 
qualquer tipo de resíduos, permitindo uma 
conformidade absoluta em termos de higiene 
e contribuindo para as condições de trabalho 
mais seguras possível.

Fornos
Manter os seus fornos sem migalhas queima-
das, farinha ou outros resíduos de produção, 
ajuda a prevenir a contaminação do seu  
produto. A Nilfisk recomenda a utilização  
de aspiradores industriais equipados com o 
filtros Nomex®, que não propagam chamas.

Pode também personalizar os nossos 
aspiradores com uma grande variedade de 
acessórios, especificamente concebidos para 
usar durante a aspiração de materiais quentes. 

A

Laboratórios
A sua unidade de produção alimentar pode 
ser classificada como um ambiente à prova de 
explosão, especialmente se a produção envolve 
a aspiração de farinha, açúcar ou outros 
materiais classificados como combustíveis. 
A utilização de aspiradores industriais com a 
certificação ATEX, Hazloc ou IECEx irá melhorar 
a qualidade e a segurança do produto, ao 
mesmo tempo que garante um ambiente de 
trabalho limpo e agradável. 

Além disso, os aspiradores industriais da Nilfisk 
apresentam uma construção em aço inoxidável 
que não produzem faíscas e mangueiras anti-
estáticas, ajudando em ambas as situações a 
proteger os operadores das faíscas provocadas 
pela eletricidade estática. 

B

Estruturas elevadas
Partículas que se acumulam nas vigas do teto 
e outras zonas de difícil acesso em instalações 
industriais, muitas vezes provocam problemas. 
Quando estas partículas caem de tubos e 
vigas suspensas sobre linhas de produção e 
máquinas, podem causar problemas técnicos  
e contaminar o seu produto. 

A limpeza de superfícies elevadas pode ser 
difícil, mas com os aspiradores industriais 
da Nilfisk essas tarefas são realizadas rápida 
e facilmente: As nossas soluções possuem 
acessórios aprovados pela FDA, especializados 
e fáceis de usar, coloridos, de acordo com o 
programa de código de cores normalmente 
utilizado na indústria da produção alimentar.
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Voltar à visão geral

Recuperação de embalagens 
A Nilfisk produz uma gama de aspiradores 
industriais para recolha de retalhos, plásticos, 
papéis e tecidos produzidos permanentemente 
durante o seu ciclo de embalamento. 

Os aspiradores industriais previnem as 
interrupções permanentes, normalmente 
necessárias para a limpeza de máquinas de 
corte; evitam a dispersão de resíduos no 
ambiente de trabalho; e permitem-lhe realizar 
a avaliação em tempo real da qualidade 
do produto com a contenção de qualquer 
pó fino que possa representar um risco de 
contaminação. 

Linhas de produção
O respeito de um plano de limpeza ajuda a 
prevenir que o seu produto seja contaminado 
por migalhas queimadas, farinha e outros 
resíduos de produção, reduzindo os resíduos 
em geral. 

A gama trifásica é uma excelente solução para 
trabalhar manualmente em linha de produção. 
A operação de limpeza também pode ser 
realizada como um ciclo contínuo, através da 
distribuição de pontos de aspiração ao longo 
da linha de produção e que estejam ligados 
a um aspirador industrial trifásico ou a um 
sistema de aspiração central.

E

Áreas de produção
A qualidade do ambiente de produção 
de alimentos funciona como um ponto 
fundamental para assegurar higiene e 
segurança. A limpeza de pavimentos e linhas 
de produção, bem como de todos os sistemas 
aplicáveis, são uma operação adequada para 
os aspiradores industriais móveis da Nilfisk. 

São alcançados resultados excecionais com a 
ajuda de acessórios que melhoram a velocidade 
e a eficiência da limpeza; sendo apenas 
necessários alguns minutos, e os resultados 
são imediatamente visíveis. No caso de linhas 
de produção de maiores dimensões, um 
sistema de aspiração central pode ser a melhor 
solução, permitindo a limpeza simultânea com 
mais operadores em vários pavimentos.

F

Aspiração de líquidos
A Nilfisk produz aspiradores industriais  
para áreas de limpeza em que a aspiração  
de líquidos e materiais orgânicos sólidos  
é necessária. 

Existem três vantagens imediatas: Economia 
de tempo; higiene e segurança ambiental 
melhoradas, e menores custos de recursos 
associados à manutenção.
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Voltar à visão geral

Transporte de material
Os transportadores pneumáticos Nilfisk 
são concebidos para transferir pós e grãos 
libertados em certas distâncias, períodos  
e quantidades.

O uso de transportadores pneumáticos 
permite-lhe transportar o seu produto de 
um ponto para múltiplos destinos ao mesmo 
tempo e vice-versa. Todo o processo de 
transferência é feito de forma higiénica,  
com respeito pelos seus colaboradores e  
pelo respetivo ambiente de trabalho.

Lavagem de máquinas/veículos
As lavadoras de alta pressão da Nilfisk limpam profundamente o seu equipamento, transportadores 
e depósitos. Rápidas e eficientes, são ideais para a limpeza diária de áreas pequenas graças ao seu 
design compacto, potente e fiável. Também podem ser usadas para lavar contentores e pavimentos 
nas suas áreas de carga e descarga. 

Para ambientes maiores, as soluções estacionárias tornaram-se standard no setor da produção 
alimentar. Oferecem excelente valor acrescentado às atividades de limpeza em ambientes de 
maiores dimensões, mesmo nas condições mais extremas. Também são ideais para uma lavagem 
durante os turnos da noite, eficaz nas cintas de transportadores, e são perfeitas para assegurar  
a higienização do interior de camiões-frigoríficos.
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Mantenha o controlo total sobre o seu programa de limpeza

Porquê escolher os Serviços da Nilfisk?
• Prolongue o tempo de vida do seu equipamento de limpeza com a assistência de técnicos 

certificados da Nilfisk.
• Proporcione um ambiente de trabalho indiscutivelmente saudável para os seus colaboradores  

e a melhor imagem para os visitantes. 
• Reforce e mantenha a segurança do local de trabalho, conduzindo a uma maior satisfação dos 

colaboradores e aumento de produtividade.
• Previna interrupções de produção desnecessárias, reduzindo os custos de manutenção e 

melhorando os seus resultados.
• Reduza drasticamente os custos a longo prazo com uma manutenção proativa e peças 

suplentes originais da Nilfisk

Limpeza eficiente para uma melhor gestão de custos  
Para manter a eficiência ideal, é necessária uma avaliação periódica dos equipamentos para 
verificar e garantir a plena funcionalidade dos componentes. As avaliações corretas, realizadas  
por técnicos qualificados da Nilfisk, prolongam o ciclo de vida do seu equipamento, maximizando 
o retorno e o investimento.

Renovação da certificação ATEX para máxima segurança
A manutenção é uma parte importante para garantir a eficiência dos equipamentos, mas quando 
estão em causa aspiradores com a certificação ATEX, a manutenção é crítica para garantir a 
segurança do local de trabalho. 

Em conjunto com o nosso serviços standard, os aspiradores industriais com certificação ATEX 
exigem intervenções planeadas, que prolongam a validade da Declaração de Conformidade 
emitida pela Nilfisk. Caso a manutenção seja negligenciada, a Declaração de Conformidade  
torna-se, por consequência, inválida.

A segurança faz parte integrante da filosofia da Nilfisk, e optamos por pedir a uma 
terceira parte independente a certificação dos nossos sistemas, garantindo, assim, a total 
conformidade com os regulamentos atuais e futuros, ao mesmo tempo que protegemos 
os nossos clientes e garantimos uma segurança operacional ótima. Graças à nossa parceria 
com estes conceituados organismos de certificação, responsáveis por testar a segurança 
funcional dos nossos equipamentos, a Nilfisk pode apresentar as soluções mais seguras 
possível. O nosso portefólio satisfaz todas as exigências operacionais em ambientes com 
risco de explosão, assim como aqueles em que o pó representa um perigo para a saúde 
humana e/ou o ambiente.

Serviço Profissional
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A Nilfisk tem as suas próprias empresas de vendas em mais  
de 40 países do mundo, e os nossos produtos são vendidos 
em mais de 100 países.

A pesquisa global e um compromisso com um serviço de 
excelência, permitem à Nilfisk ser parceiro de alguns dos 
maiores produtores mundiais de produtos alimentares, 
produtos farmacêuticos e equipamentos de OEM.

Onde quer que opere, a Nilfisk está pronta para ajudar

Entidade de vendas 
da Nilfisk

Vendedor 
da Nilfisk

Local de produção 
da Nilfisk



www.nilfisk.pt

CONTACTE-NOS

Torne o seu negócio 
mais inteligente
Se gostaria de saber mais sobre como ultrapassar os 
desafios que afetam o seu negócio, e como otimizar 
as suas atuais operações de limpeza, agradecemos 
que nos contacte. Estamos aqui para ajudar.

www.nilfisk.pt
mailto:mkt.pt%40nilfisk.com?subject=

