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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ NILFISK?
Ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό σας, οι λύσεις μας βοηθούν στη διασφάλιση της,  
υγιεινής και αποδοτικής παραγωγής.

• Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής
• πιο υγιεινοί και πιο καθαροί χωροι εργασίας
• Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων

• Αποτροπή διασταυρούμενης επιμόλυνσης
• Βέλτιστη αποδοτικότητα
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Επιστροφή στην επισκόπηση
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Δάπεδα
Η Nilfisk παρέχει ένα πλήρες φάσμα 
μηχανημάτων για την καθημερινή  
περιποίηση δαπέδων.

Για τη διατήρηση της καθαριότητας των 
γραφείων, προσφέρουμε μικρότερες και 
αθόρυβες απορροφητικές σκούπες. Για  
τις αποθήκες και τα κέντρα εφοδιαστικής 
αλυσίδας, τα μηχανήματα πλύσης-
στέγνωσης και τα σάρωθρα της Nilfisk 
υποστηρίζουν ένα ιδανικό πρότυπο υγιεινής, 
εξαλείφοντας γρήγορα τις ακαθαρσίες 
και αυξάνοντας την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας.

Το κατάλληλο μηχάνημα μπορεί να επιλεγεί  
ανάλογα με το μέγεθος ενός δεδομένου 
χώρου και το υλικό που πρέπει να απομα-
κρυνθεί. Για τους χώρους παραγωγής, οι 
βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες και 
τα κεντρικά συστήματα απορρόφησης της 
Nilfisk έχουν σχεδιαστεί για τη γρήγορη  
συλλογή οποιωνδήποτε υπολειμμάτων, 
επιτρέποντας την πλήρη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις υγιεινής και υποστηρίζοντας τις 
ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες εργασίας.

Φούρνοι
Η διατήρηση των φούρνων σας χωρίς καμένα  
ψίχουλα, αλεύρι και άλλα υπολείμματα 
παραγωγής συμβάλλει στην αποτροπή της 
επιμόλυνσης του προϊόντος. Η Nilfisk προτεί-
νει τις βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες 
που είναι εξοπλισμένες με τα φίλτρα Nomex®, 
τα οποία είναι αυτοσβενόμενα.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις 
απορροφητικές σκούπες μας με μια ευρεία 
γκάμα εξαρτημάτων, ειδικά σχεδιασμένων  
για τη συλλογή θερμών υλικών.

Εργαστήρια
Η εγκατάσταση παραγωγής τροφίμων σας 
μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως ένα  
αντιεκρηκτικό περιβάλλον, ειδικότερα εάν  
η παραγωγή περιλαμβάνει την ανάκτηση 
αλευριού, ζάχαρης ή άλλων υλικών που 
χαρακτηρίζονται ως εύφλεκτα. Χρησιμοποιώ-
ντας τις βιομηχανικές απορροφητικές σκού-
πες της Nilfisk που διαθέτουν πιστοποίηση 
ATEX, Hazloc ή IECE, αυξάνετε την ποιότητα 
και την ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα ένα καθαρό και ευχάριστο 
εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, οι βιομηχανικές απορροφητικές 
σκούπες της Nilfisk διαθέτουν μια μη 
σπινθηρογόνα, ατσάλινη κατασκευή και 
αντιστατικούς εύκαμπτους σωλήνες, τα οποία 
συμβάλλουν αμφότερα στην προστασία 
των χειριστών από τους σπινθήρες που 
προκαλούνται από τον στατικό ηλεκτρισμό.

Σημεία σε μεγάλο ύψος
Τα σωματίδια που συσσωρεύονται  
στις δοκούς της οροφής και σε άλλα 
δυσπρόσιτα σημεία των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων συχνά δημιουργούν 
προβλήματα. Όταν αυτά τα σωματίδια 
πέφτουν από τους αναρτημένους  
σωλήνες και δοκούς πάνω στις γραμμές 
παραγωγής και τα μηχανήματα, μπορεί  
να προκαλέσουν τεχνικές δυσλειτουργίες  
και να επιμολύνουν το προϊόν σας.

Ο καθαρισμός ανυψωμένων επιφανειών 
μπορεί να είναι απαιτητικός, αλλά με τις 
βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες της 
Nilfisk τέτοιες εργασίες διεκπεραιώνονται 
γρήγορα και εύκολα: οι λύσεις μας διαθέτουν 
ειδικά, εύκολα στη χρήση και εγκεκριμένα 
από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) εξαρτήματα, όλα βαμμένα σύμφωνα  
με το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης 
που χρησιμοποιείται κατά κανόνα στη 
βιομηχανία παραγωγής τροφίμων.



Επιστροφή στην επισκόπηση

Δ Στ HΖ

Συλλογή καταλοίπων 
συσκευασίας 
Η Nilfisk παράγει μια ευρεία γκάμα από 
βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες  
για τη συλλογή των καταλοίπων παραγωγής 
από πλαστικό, χαρτί και ύφασμα που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του  
κύκλου συσκευασίας.

Οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες 
αποτρέπουν τις συνεχείς διακοπές 
λειτουργίας που συνήθως απαιτούνται  
για τον καθαρισμό των μηχανημάτων  
κοπής και σας επιτρέπουν να διεξάγετε 
αξιολόγηση της ποιότητας του προϊόντος  
σε πραγματικό χρόνο, εξαλείφοντας κάθε 
είδους λεπτή κονιώδη ουσία που μπορεί  
να ενέχει κίνδυνο επιμόλυνσης.

Γραμμές παραγωγής
Η τήρηση ενός προγράμματος καθαρισμού 
βοηθά στην αποτροπή της μόλυνσης  
του προϊόντος από τα καμένα ψίχουλα,  
το αλεύρι και άλλα υπολείμματα παραγωγής 
– και γενικά μειώνει τα απορρίμματα.

Η τριφασική σειρά είναι μια εξαιρετική λύση 
για τη χειροκίνητη εργασία στις γραμμές 
παραγωγής. Οι εργασίες καθαρισμού 
μπορούν να διεξαχθούν ως ένας συνεχής 
κύκλος με την κατανομή σημείων απορρό-
φησης κατά μήκος της γραμμής παραγω-
γής και τη σύνδεσή τους σε μια τριφασική 
βιομηχανική απορροφητική σκούπα ή ένα 
κεντρικό σύστημα απορρόφησης.

Χώροι παραγωγής
Η ποιότητα του περιβάλλοντος παραγωγής 
τροφίμων συνιστά το θεμέλιο για τη δια-
σφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας. Ο 
καθαρισμός των δαπέδων και των γραμμών 
παραγωγής, καθώς και όλων των υφιστάμε-
νων συστημάτων, είναι μια εργασία εξαιρε-
τικά κατάλληλη για τις φορητές βιομηχανικές 
απορροφητικές σκούπες της Nilfisk.

Μπορούν να επιτευχθούν εξαιρετικά  
αποτελέσματα με τη βοήθεια εξαρτημάτων, 
τα οποία βελτιώνουν την ταχύτητα και την 
αποδοτικότητα του καθαρισμού – τα αποτε-
λέσματα γίνονται αμέσως αντιληπτά σε λίγα 
μόνο λεπτά. Για μεγάλες γραμμές παραγω-
γής, ένα κεντρικό σύστημα απορρόφησης 
μπορεί να αποτελεί την ιδανική επιλογή, 
επιτρέποντας τον ταυτόχρονο καθαρισμό 
από περισσότερους χειριστές σε πολλούς 
ορόφους.

Συλλογή υγρών
Η Nilfisk παράγει βιομηχανικές απορροφητι-
κές σκούπες που είναι σχεδιασμένες για τον 
καθαρισμό χώρων στους οποίους απαιτείται 
η απορρόφηση υγρών και στερεών οργανι-
κών ουσιών.

Υπάρχουν τρία άμεσα οφέλη: εξοικονόμηση 
χρόνου, βελτιωμένη περιβαλλοντική υγιεινή 
και ασφάλεια και μειωμένο κόστος των πό-
ρων που σχετίζονται με τη συντήρηση.
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Μεταφορά υλικών
Οι πνευματικοί μεταφορείς της Nilfisk είναι 
σχεδιασμένοι για τη μεταφορά κονιωδών 
ουσιών και κόκκων που αποδεσμεύονται  
σε συγκεκριμένες αποστάσεις, χρόνους  
και ποσότητες.

Η χρήση πνευματικών μεταφορέων σάς 
επιτρέπει να μεταφέρετε το προϊόν σας από 
ένα μοναδικό σημείο σε πολλαπλούς προορι-
σμούς ταυτόχρονα, και αντιστρόφως. Ολόκλη-
ρη η διαδικασία μεταφοράς διεξάγεται κατά 
τρόπο που ανταποκρίνεται στους κανόνες 
υγιεινής, με σεβασμό προς τους εργαζομέ-
νους σας και το εργασιακό περιβάλλον τους.

Πλύσιμο μηχανημάτων/οχημάτων
Τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης της Nilfisk καθαρίζουν σε βάθος τον εξοπλισμό, τους 
μεταφορείς και τις δεξαμενές σας. Γρήγορα και αποδοτικά, είναι ιδανικά για τον καθημερινό 
καθαρισμό σε μικρές περιοχές χάρη στις μικρές διαστάσεις τους και τον ισχυρό και αξιόπιστο 
σχεδιασμό τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το πλύσιμο δοχείων και του 
δαπέδου στους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Για μεγαλύτερους χώρους, οι σταθερές λύσεις έχουν καθιερωθεί στον τομέα παραγωγής 
τροφίμων. Προσφέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες καθαρισμού σε 
μεγάλους χώρους, ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες. Είναι επίσης ιδανικά για  
το αποτελεσματικό νυχτερινό πλύσιμο των ιμάντων μεταφοράς και για την εξασφάλιση της 
υγιεινής στο εσωτερικό των φορτηγών ψυγείων.



Επαγγελματικό service
Διατηρήστε τον πλήρη έλεγχο στο πρόγραμμα καθαρισμού σας

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες της Nilfisk;
• Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού καθαρισμού σας με τη βοήθεια των 

πιστοποιημένων τεχνικών της Nilfisk.
• Παρέχετε ένα αξιόπιστα πιο υγιεινό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό σας  

και καλύτερη εντύπωση για τους επισκέπτες. 
• Αυξάνετε και διατηρείτε την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, οδηγώντας στη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση και παραγωγικότητα του προσωπικού.
• Αποφεύγετε τις περιττές διακοπές παραγωγής, μειώνοντας το κόστος συντήρησης  

και βελτιώνοντας το καθαρό κέρδος σας.
• Μειώνετε σημαντικά τις μακροχρόνιες δαπάνες σας με προληπτική συντήρηση  

και χρήση των αυθεντικών ανταλλακτικών της Nilfisk.

Αποδοτικός καθαρισμός για καλύτερη διαχείριση κόστους
Για τη διατήρηση της βέλτιστης αποδοτικότητας, απαιτείται περιοδική αξιολόγηση του 
εξοπλισμού, προκειμένου να επαληθευτεί και να διασφαλιστεί η πλήρη λειτουργικότητα  
των στοιχείων του. Οι σωστές αξιολογήσεις που διεξάγονται από τους καταρτισμένους 
τεχνικούς της Nilfisk παρατείνουν τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού σας, μεγιστοποιώντας  
την απόδοση της επένδυσής σας.

Ανανέωση της πιστοποίησης ATEX για μέγιστη ασφάλεια
Η συντήρηση αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, 
αλλά όσον αφορά τις απορροφητικές σκούπες με πιστοποίηση ATEX η συντήρηση είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Σε συνδυασμό με το σύνηθες σέρβις μας, οι βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες με πιστο-
ποίηση ATEX της Nilfisk απαιτούν προγραμματισμένες παρεμβάσεις, οι οποίες παρατείνουν 
την ισχύ της Δήλωσης Συμμόρφωσης που εκδίδεται από τη Nilfisk. Σε περίπτωση που  
παραμελείται η συντήρηση, η Δήλωση Συμμόρφωσης καθίσταται, κατά συνέπεια, άκυρη.

Πιστοποιήσεις

Η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας στη Nilfisk και έχουμε 
αποφασίσει να αναθέσουμε σε ένα τρίτο μέρος την πιστοποίηση των συστημάτων 
μας, διασφαλίζοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
και μελλοντικούς κανονισμούς, προστατεύοντας παράλληλα τους πελάτες μας και 
διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ασφάλεια κατά την εργασία. Χάρη στη συνεργασία μας 
με αυτούς τους κύριους φορείς πιστοποίησης που είναι υπεύθυνοι για τη δοκιμή της 
λειτουργικής ασφάλειας του εξοπλισμού μας, η Nilfisk είναι σε θέση να προσφέρει τις 
ασφαλέστερες δυνατές λύσεις. Το χαρτοφυλάκιο των μηχανημάτων μας ανταποκρίνεται 
σε όλες τις απαιτήσεις για τη λειτουργία σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης, καθώς και σε 
χώρους όπου η υψηλή συσσώρευση σκόνης ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και/ή το περιβάλλον.

L L

M M



Όπου κι αν δραστηριοποιείστε, η Nilfisk διατίθεται  
να σας βοηθήσει

Η Nilfisk έχει τις δικές της εταιρείες πωλήσεων σε πάνω από 
40 χώρες σε όλο τον κόσμο και τα προϊόντα της πωλούνται 
σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η παγκόσμια εμβέλεια και η δέσμευση για παροχή άριστων 
υπηρεσιών επιτρέπει στη Nilfisk να συνεργάζεται με μερικές 
από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παραγωγής 
τροφίμων, φαρμακευτικές εταιρείες και κατασκευαστές 
αρχικού εξοπλισμού (ΟΕΜ).

Εταιρεία πωλήσεων 
της Nilfisk

Αντιπρόσωπος 
της Nilfisk

Χώρος παραγωγής 
της Nilfisk



www.nilfisk.gr

Κάντε την επιχείρησή  
σας πιο έξυπνη
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να ξεπεράσετε 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας και πώς να 
βελτιστοποιήσετε τον εξοπλισμό καθαρισμού σας, επικοινωνήστε 
μαζί μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

www.nilfisk.gr
mailto:musterihizmetleri%40nilfisk.com?subject=

