
Bilverksteder
Alt du trenger for å holde  
verkstedet rent, trygt og effektivt



Gi verkstedet 
ditt et løft

Kjøretøyeksos og sveiserøyk, støv fra pussing og fresing, oljesøl og uryddige 
slanger – dette er bare noen av farene på bilverksteder, kjøretøykontrollstasjoner 
og lignende. En blomstrende virksomhet med et godt image avhenger 
av et verksted som er trygt, ryddig og godt organisert. Nederman har 
kostnadseffektive produkter og komplette systemløsninger for kjøretøyer, 
og punktavsug av støv og røyk for verktøyer og sveisebrennere.

Eksosutslipp fra kaldstart av en motor kan gi giftige 
konsentrasjoner i lukkede rom. Selv om kjøretøyene bare 
er i gang en liten stund innendørs og med åpne porter, 
bygger det seg opp luktfri karbonmonoksid (kjøretøyeksos) i 
bygningen. Uten kontroll og fjerning av eksos fra kjøretøyene 
kan resultatet bli syke ansatte, mer krevende vedlikehold og 
skader på følsom elektronikk i diagnose- og serviceutstyr.

Eksosavsug fra kilden
Den mest effektive metoden for å fjerne eksos 
fra kjøretøyer er ved bruk av punktavsug. 
Avsug for eksos fra kjøretøyer gir et tryggere 
og behageligere arbeidsmiljø.



Nedermans løsninger gir følgende  
fordeler:

Trygge og ergonomiske arbeidsplasser 
Mindre utstyrsslitasje
Sunnere arbeidsmiljø og renere miljø
Sluttprodukter med bedre kvalitet

Trygge og ergonomiske arbeidsplasser
Ingen flere skader forårsaket av snubling i slanger og kabler 
på gulvet. Luft, vann, olje og strømforsyning er alltid for 
hånden når du trenger det. Og kommer ikke i veien når 
du ikke trenger det.

Mindre utstyrsslitasje
Skader på slanger og kabler forårsakes hovedsaklig av 
mekanisk slitasje. Vi sørger for at det ikke ligger slanger 
og kabler på gulvet, slik at det ikke skades av kjøretøyer. 

Bedre for helsen og renere miljøer
Eksosgasser, sveisegass, slipestøv, osv. er helseskadelig 
og reduserer produktiviteten. Vår avsugsløsninger fjerner 
alle disse forurensningene fra kilden, og kan leveres for 
alle typer kjøretøyer.

Sluttprodukter med bedre kvalitet
Fresing og pussing skaper skadelig støv. Et rent 
arbeidsmiljø er avgjørende for en god utførelse. 
Støvsugersystemene våre holder kjøretøyene og 
lokalene rene og ryddige.
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Rent verksted  
Bedre arbeidsplass
Nedermans produkter og systemet kan brukes på alle typer kjøretøyer – 
fra biler til tunge kjøretøyer. Løsningene våre er derfor i utbredt bruk 
i bilindustrien. Vi hjelper deg hele veien, fra design og planlegging til 
installasjon, service og vedlikehold.

For alle typer kjøretøyer – for alle typer verksteder
• Bilverksteder
• Serviceverksteder for biler og lastebiler
• Anleggsmaskiner
• Landbruksmaskiner
• Inspeksjonsstasjoner for kjøretøyer
• Utrykningsstasjoner
• Militære kjøretøydepoter
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Avsug for sveiserøyk, støv og partikler – Avsugs- og filtreringssystemer basert på metoder med høyt og lavt 
vakuum betjener sentralsystemer, som igjen har flere avtrekkspunkter og mobile enheter for fleksibel bruk.

Kabel- og 
slangetromler for 
luft, vann, gass, olje, 
osv. – enkelt å operere 
og bruke.

Mobil sandblåser – rengjør og 
klargjør overflaten for karosserigjen-
oppretting, lakkering, osv. 
Lukket og støvfri operasjon med 
resirkulering av blåsematerialet.

Eksosavsug for alle typer 
kjøretøyet – eksosslangetromler 
for parkerte biler og skinnesystemer 
for kjøretøyer i bevegelse.

Kraftforsyningsboks og 
svingarm – effektiviser 
arbeidet og får bedre  
ergonomi med uttak for 
trykkluft, vakuum og strøm 
tilgjengelig over store 
arbeidsområder.

Systemer for smøremidler, oljer og væsker – for 
rasjonell og økonomisk håndtering og administrasjon.



Komplette løsninger 
som beskytter  
miljøet

Stort produktutvalg
Nederman er et verdensledende miljøteknologiselskap 
med løsninger som basert på prinsippet om kildeavtrekk, 
dvs. avsug av forurensning direkte fra punktet der den 
oppstår. Vi filtrerer, rengjør og resirkulerer for å skape 
miljøeffektiv produksjon i krevende industrimiljøer. 
Tilbudet vårt inkluderer individuelle produkter, tekniske 
løsninger, montering, idriftssetting og service. Ved å 
kontinuerlig tilføye nye ferdigheter og løsninger og utvide 
vårt geografiske område, hjelper vi kundene med å utvikle 
bedriftene sine både økonomisk og økologisk.

Lang erfaring
I mer enn 70 år har Nederman utviklet produkter og 
løsninger for å redusere miljøbelastningen og beskytte 
mennesker mot skadelige partikler, fibrer, støv, gass, 
røyk og oljetåke. Vi har lang erfaring med å skape trygge 
arbeidsmiljøer. Vår samlede kompetanse er lett tilgjengelig 
når du planlegger et nytt anlegg eller modernisering av 
eksisterende operasjoner.



Problemer vi løser på 

bilverksteder

Eksosavsug

Rengjøring

Karosserireparasjoner

Generell service og 

vedlikehold

Global tilstedeværelse 
Nederman har en sterk global tilstedeværelse 
i både salg og produksjon. Vi har produksjon i 
tolv land, på fem kontinenter. I mange land har 
vi også en godt etablert serviceorganisasjon. 
Ved å tilby avanserte tjenester med høy 
kvalitet, hjelper Nederman kundene med å 
sikre kontinuerlig og optimalisert produksjon.



Nederman er et verdensledende miljøteknologiselskap. Vi filtrerer, 
rengjør og resirkulerer for å skape miljøeffektiv produksjon i 
krevende industrimiljøer.

I mer enn 70 år har Nederman jobbet med å utvikle, produsere og 
installere produkter og løsninger for å redusere miljøbelastningen 
og forbedre arbeidsforholdene i mange ulike bransjer.

Produktene og systemene våre har vært banebrytende i bransjer 
som maskinbearbeiding, metallproduksjon, gruvedrift, bilindustri, 
produksjon av komposittmaterialer, næringsmidler, farmasi, 
treforedling, og mange andre.

nederman.no


