
Toepassingen in de  
Levensmiddelen & Drankenindustrie
BETER SCHOONMAKEN VOOR OPTIMALE VEILIGHEID & VOEDSELKWALITEIT



WAAROM NILFISK?
Hoe u uw activiteiten ook ingericht heeft, onze oplossingen helpen u om een veilige, 
hygiënische en efficiënte productie te realiseren.

VOEDSEL- &  
DRANKINDUSTRIE

A Vloeren

B Ovens
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G Productieruimte

H Vloeistofverwijdering

I Materiaaltransport

J
Natte reiniging machines/
transportbanden

K Natte koelwagenreiniging

• Volledige naleving van de hygiënevoorschriften
• Veiligere, gezondere en schonere 

werkomgevingen

• Verbeterde productkwaliteit
• Nul kruisbesmettingen
• Optimale efficiëntie
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Terug naar het overzicht
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Vloeren
Nilfisk levert een compleet assortiment 
machines voor de dagelijkse vloerverzorging.

Voor de reiniging van kantoren bieden wij 
kleinere stofzuigers met een lage geluidsemissie 
aan. Voor distributiecentra en logistieke 
afdelingen zorgen Nilfisk schrobzuigmachines 
en veegmachines voor een ideaal hygiënisch 
niveau door vuil te elimineren en de veiligheid 
op de werkplek te verbeteren.

De juiste machine kan worden geselecteerd 
op basis van de grootte van een bepaalde 
ruimte of oppervlakte en het te verwijderen 
materiaal. Voor productieomgevingen 
worden industriële Nilfisk-stofzuigers en 
centrale zuigsystemen gebruikt om alle 
soorten vuil en afval op te ruimen, waardoor 
volledige naleving van hygiënevoorschriften 
gewaarborgd wordt en optimaal veilige 
werkomstandigheden worden gerealiseerd.

Ovens
Door de ovens vrij te houden van verbrande 
kruimels, meel en ander productieafval, helpt 
u vervuiling van uw product te voorkomen. 
Nilfisk adviseert het gebruik van industriële 
stofzuigers met Nomex® filters, die zelfdovend 
zijn.

U kunt onze stofzuigers ook aanpassen met 
een breed scala aan accessoires die speciaal  
zijn ontworpen voor de verwijdering van  
hete materialen. 

Laboratoria
Uw voedselproductielocatie kan geclassificeerd 
zijn als een explosieveilig uitgevoerde omgeving,  
vooral als bij de productie meel, suiker of een 
ander als brandbaar geclassificeerd materiaal 
wordt verwijderd. Het gebruik van ATEX-, 
Hazloc- of IECEx-gecertificeerde industriële 
Nilfisk-stofzuigers verbetert de productkwaliteit 
en veiligheid en zorgt bovendien voor een 
schone, prettige werkomgeving. 

Bovendien zijn de industriële Nilfisk-stofzuigers 
voorzien van een vonkvrije, roestvrijstalen  
constructie en antistatische slangen, die beide  
bijdragen aan de bescherming van de gebruiker  
tegen vonken veroorzaakt door statische 
elektriciteit. 

Bovenshoofds
Deeltjes die zich ophopen op plafondbalken en  
andere moeilijk bereikbare plaatsen in fabrieks-
gebouwen, veroorzaken vaak problemen. 
Wanneer deze deeltjes van bovenaf van buizen 
en balken op productielijnen en machines vallen,  
kunnen zij technische storingen veroorzaken 
en kunnen ze zelfs uw product verontreinigen. 

Het reinigen van oppervlakken op hoogte kan 
een uitdaging zijn, maar met de industriële 
stofzuigers van Nilfisk kunnen dergelijke taken 
snel en eenvoudig worden uitgevoerd: onze 
oplossingen zijn voorzien van gespecialiseerde, 
eenvoudig te gebruiken, FDA-goedgekeurde 
accessoires, allemaal gekleurd volgens het 
kleurcoderingsprogramma dat gangbaar is in 
de levensmiddelenproductie.
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Opruimen van 
verpakkingsrestjes 
Nilfisk produceert een reeks industriële 
stofzuigers voor de verwijdering van snippers 
en restanten, plastic, papier en stof die tijdens 
uw verpakkingscyclus worden geproduceerd.

Industriële stofzuigers voorkomen de continue 
onderbrekingen die normaal gesproken nodig 
zijn voor het schoonmaken van snijmachines, 
voorkomen de verspreiding van afval binnen 
de werkomgeving en stellen u in staat om 
de kwaliteit van het product in realtime te 
beoordelen door fijn poeder tegen te gaan  
dat een verontreinigingsrisico kan opleveren. 

Productielijnen

De naleving van een reinigingsschema 
helpt voorkomen dat uw product wordt 
verontreinigd door verbrande kruimels, meel 
en ander productieafval - en vermindert de 
hoeveelheid afval in het algemeen.

De 3-fasen productenlijn is een uitstekende 
oplossing voor handmatige werkzaamheden 
aan de productielijnen. De reiniging kan ook 
worden uitgevoerd als een continue cyclus 
door stofzuigpunten langs de productielijn 
te verdelen en deze aan te sluiten op een 
industriële 3-fasen stofzuiger of een centraal 
stofzuigsysteem.

Productieruimtes

De kwaliteit van uw voedselproductieomgeving 
vormt de basis voor de waarborging van 
hygiëne en veiligheid. Het reinigen van vloeren, 
productielijnen en alle bijbehorende systemen 
is een toepassing die bijzonder geschikt is voor 
de mobiele industriële stofzuigers van Nilfisk. 

Uitzonderlijke resultaten worden bereikt 
met behulp van accessoires die de snelheid 
en efficiëntie verbeteren; het kost maar 
enkele minuten en de resultaten zijn direct 
merkbaar. Voor grote productielijnen kan een 
centraal stofzuigsysteem de beste oplossing 
zijn, waardoor het mogelijk is om gelijktijdig 
met meerdere gebruikers over meerdere 
verdiepingen te reinigen.

Verwijdering  
van vloeistoffen
Nilfisk produceert industriële stofzuigers die 
ontworpen zijn voor de reiniging van ruimtes 
waar vloeistoffen en vaste organische stoffen 
moeten worden opgezogen.

Er zijn drie directe voordelen: tijdwinst, 
verbeterde milieuhygiëne en -veiligheid en 
lagere onderhoudsgerelateerde arbeidskosten.
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Materiaaltransport
De pneumatische transporteurs van Nilfisk zijn 
ontworpen voor het overbrengen van poeders 
en granulaten die op basis van bepaalde 
afstanden, tijden en hoeveelheden worden 
vrijgegeven.

Met behulp van pneumatische transporteurs 
kunt u uw product van één enkel punt naar 
meerdere bestemmingen tegelijk transporteren 
en vice versa. Het hele transferproces gebeurt 
op een hygiënische manier en ontziet uw 
medewerkers en hun werkomgeving.

Schoonmaak van machines/voertuigen
Nilfisk hogedrukreinigers zorgen voor een dieptereiniging van uw apparatuur, transportsystemen 
en tanks. Ze zijn snel en efficiënt en dankzij hun compacte, krachtige en betrouwbare ontwerp 
ideaal voor de dagelijkse schoonmaak in kleinere ruimtes. Ze kunnen ook worden gebruikt voor 
het reinigen van containers en vloeren in uw laad- en losafdelingen.

Voor grotere omgevingen zijn stationaire oplossingen standaard geworden in de voedselproductie- 
sector. Ze bieden een uitstekende toegevoegde waarde voor schoonmaakactiviteiten in grotere 
ruimtes, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Ze zijn ook ideaal voor een effectieve nachtelijke 
schoonmaak van transportbanden en ze zijn perfect voor een hygiënisch reiniging van elk  
koelwageninterieur.



Professionele Service
Houd de volledige controle over uw schoonmaakprogramma

Waarom kiezen voor Nilfisk Services?
• Verleng de levensduur van uw schoonmaakapparatuur met behulp van door Nilfisk 

gecertificeerde technici.
• Zorg voor een betrouwbaar gezondere werkomgeving voor het personeel en voor  

een betere indruk bij de bezoekers.
• Verbeter en handhaaf de veiligheid op de werkplek, wat tot een grotere tevredenheid  

en productiviteit van het personeel leidt.
• Voorkom onnodige productiestilstand, verlaag de onderhoudskosten en verbeter  

uw bedrijfsresultaat.
• Verlaag de lange-termijn-kosten op dramatische wijze met proactief onderhoud  

en originele onderdelen

Efficiënt schoonmaken voor een betere kostenbeheersing
Om een optimale efficiëntie te waarborgen, is een periodieke beoordeling van de apparatuur 
nodig om de volledige functionaliteit van de componenten te verifiëren en te garanderen. 
Correcte beoordelingen, uitgevoerd door getrainde Nilfisk-technici, verlengen de levensduur  
van uw apparatuur en maximaliseren het rendement op de investering.

Vernieuwing van de ATEX-certificering voor een  
maximale veiligheid
Het onderhoud is een belangrijk onderdeel van de efficiëntie van de apparatuur, maar als het om 
ATEX-gecertificeerde stofzuigers gaat, is onderhoud van cruciaal belang om de veiligheid op de 
werkplek te waarborgen. 

Samen met onze standaardservice vereisen ATEX-gecertificeerde industriële Nilfisk-stofzuigers 
geplande interventies, die de geldigheid van de door Nilfisk afgegeven conformiteitsverklaring 
verlengen. Verwaarlozing van het onderhoud leidt tot het vervallen van de conformiteitsverklaring.

Veiligheid is een integraal onderdeel van onze filosofie als Nilfisk en we hebben ervoor  
gekozen om een derde partij in te schakelen voor certificering van onze systemen, waardoor 
we ervoor zorgen dat onze systemen volledig voldoen aan de huidige en toekomstige  
regelgeving, terwijl we tegelijkertijd onze klanten beschermen en een optimale operationele 
veiligheid garanderen. Dankzij onze samenwerking met belangrijke certificeringsinstanties 
die verantwoordelijk zijn voor het testen van de functionele veiligheid van onze apparatuur, 
is Nilfisk in staat om u de veiligste oplossingen te bieden. Ons portfolio voldoet aan alle 
veiligheidseisen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, maar ook in omgevingen 
waar stof een gevaar vormt voor de menselijke gezondheid en/of het milieu.
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Certificeringen



Waar u ook uw werk doet, Nilfisk staat klaar om u te helpen

Nilfisk heeft eigen verkoopkantoren in meer dan 
40 landen over de hele wereld en onze producten 
worden in meer dan 100 landen verkocht.

Dankzij het wereldwijde bereik en een uitmuntende 
service is Nilfisk een partner voor een aantal van ‘s 
werelds grootste producenten van levensmiddelen, 
farmaceutische producten en OEM-apparatuur.

Nilfisk 
Verkoopkantoor

Nilfisk 
Dealer

Nilfisk 
Productielocatie



www.nilfisk.be

Maak uw bedrijfsvoering 
intelligenter
Als u meer wilt weten over mogelijkheden om de uitdagingen 
voor uw bedrijf te overwinnen en hoe u uw bestaande 
schoonmaakactiviteiten kunt optimaliseren, neem dan  
contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

www.nilfisk.nl
https://new.nilfisk.com/nl-nl/neem-contact-met-ons-op/

