
Autoherstel- 
werkplaatsen
Alles wat u nodig hebt om uw garage  
schoon, veilig en efficiënt te houden



Verbeter uw 
werkplaats

De oplossingen van Nederman dragen bij tot:
Veilige en ergonomische werkplaatsen 
Minder slijtage van de apparatuur
Verbeterde gezondheidsomstandigheden en 
een schone omgeving
Betere kwaliteit van het eindproduct

Uitlaatgassen en lasdampen, stof afkomstig van schuren en slijpen en gemorste 
olie en rondslingerende slangen - dit zijn slechts enkele van de gevaren in auto-
herstelwerkplaatsen, autogarages en dergelijke. Een goedlopend bedrijf met een 
kwaliteitsimago is een kwestie van een veilige, nette en goed georganiseerde 
werkplaats. Nederman biedt kosteneffectieve producten en totaaloplossingen 
voor de uitlaatgasafzuiging, stofafzuiging op het gereedschap (on-tool)  
en toortsafzuiging bij de bron (on-torch).

Uitlaatemissies van koudgestarte voertuigmotoren kunnen 
in een gesloten gebouw giftige concentraties bereiken. 
Hoewel de voertuigen slechts kort in een garage draaien 
en hoewel de deuren open staan, hoopt het geurloze 
koolmonoxide (uitlaatgas) zich in het gebouw op. Zonder 
controle en verwijdering van de uitlaatdampen kunnen deze 
leiden tot ziekte van de werknemer, moeilijker onderhoud aan 
de werkplaats en schade aan de gevoelige elektronica van 
diagnose- en onderhoudsapparatuur.

Afzuiging van uitlaatgassen bij de bron
De effectiefste manier om uitlaatgassen op te vangen 
en te verwijderen is opvangen bij de bron. 
Door het afvangen van uitlaatgassen ontstaat een 
veiliger en prettigere werkomgeving.

Veilige en ergonomische werkplaatsen
Geen ongevallen meer veroorzaakt door struikelen over 
rondslingerende slangen en kabels op de vloer van de 
werkplaats. Lucht-, water-, olie- en energievoorziening 
altijd beschikbaar waar en wanneer het nodig is. En veilig 
uit de weg wanneer ze niet nodig zijn.

Minder slijtage van de apparatuur
Beschadigingen van slangen en kabels worden voorna-
melijk veroorzaakt door mechanische slijtage. Wij zorgen 
ervoor dat kabels niet meer rondslingeren op de vloer,  
om daar door personenwagens en trucks te worden  
beschadigd. 

Verbeterde gezondheidsomstandigheden en een 
schone omgeving
Uitlaatgassen, lasdampen, slijpstof, enz. vormen allemaal een 
gezondheidsrisico en verlagen de productiviteit. Onze afzuig-
systemen voeren al deze verontreinigende materialen af bij de 
bron en zijn verkrijgbaar voor alle soorten voertuigen.

Betere kwaliteit van het eindproduct
Slijpen en schuren produceert schadelijk stof. Een schone 
omgeving is cruciaal voor de afwerking. Onze vacuümaf-
zuigsystemen houden uw voertuigen en bedrijfsruimten 
schoon en netjes.
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Schone werkplaats 
Meer activiteiten
De producten en systemen van Nederman kunnen gebruikt worden op alle soor-
ten voertuigen - van auto’s tot zware voertuigen. Onze oplossingen zijn daarom 
wijd verbreid in de auto-industrie. We helpen u het hele traject van het ontwerp 
en de planning tot en met de installatie, service en het onderhoud.

Voor alle soorten voertuigen - voor alle soorten werkplaatsen
• Autogarages
• Servicefaciliteiten voor personenwagens en vrachtwagens
• Grondverzetmachines
• Landbouwwerktuigen
• Voertuiginspectiestations
• Brandweer- en hulpvoertuigenkazernes
• Depots voor militaire voertuigen

Afzuiging van lasrook, stof en deeltjes - Afzuig- en filtersystemen op basis van hoog- en laagvacuümtechnie-
ken omvatten centrale systemen met diverse afzuigpunten tot mobiele units voor flexibel gebruik.

Kabelhaspels en 
slanghaspels voor 
lucht, water, gas, olie, 
enz. - eenvoudig te 
bedienen en veilig  
in gebruik.

Mobiele gritstraler - maakt het 
oppervlak schoon en goed voorbe-
reid voor het opvullen en verven van 
carrosserieën. 
Gesloten en stofvrije werking met 
recycling van het gritstraalmateriaal.

Afzuiging van uitlaatgassen 
voor alle soorten voertuigen - 
slanghaspels voor uitlaatgas voor 
geparkeerde auto’s en railsystemen 
voor voertuigen in beweging.

PowerBox en zwenkarm - 
vereenvoudigt het werk en 
verbetert de ergonomie met 
uitgangen voor perslucht, vacu-
um en elektriciteit die in grote 
werkplaatsen toegankelijk zijn

Systemen voor olie, vet en overige vloeistoffen- 
voor verstandige en zuinige verwerking en toediening.



Volledige oplossin-
gen die uw omge-
ving beschermen

Uitgebreide productserie
Nederman is wereldwijd een toonaangevend leverancier 
en ontwikkelaar van producten en oplossingen binnen de 
milieutechnologiesector. We leggen ons toe op oplossingen 
die hun oorsprong vinden in "afzuigen bij de bron", dat wil 
zeggen afzuigen van verontreinigende stoffen direct bij het 
punt waar ze ontstaan. We filteren, reinigen en recyclen 
om een eco-efficiënte productie te creëren in veeleisende 
industriële omgevingen. Ons aanbod omvat individuele 
producten, technisch ontwerp, installatie, inbedrijfstelling 
en servicewerkzaamheden. Door voortdurend nieuwe 
kennis op te doen, oplossingen aan ons assortiment toe te 
voegen en onze geografische aanwezigheid uit te breiden 
helpen we onze klanten hun bedrijf te ontwikkelen, zowel in 
economische als in ecologische zin.

Uitgebreide expertise
Al meer dan 70 jaar verminderen de producten en oplossin-
gen van Nederman de druk op het milieu en beschermen 
mensen tegen schadelijke stof en deeltjes, gas, lasrook en 
olienevel. We hebben uitgebreide expertise in het creëren 
van een veilige werkomgeving. Onze groeiende kennis is 
er voor u, wanneer u een nieuwe faciliteit ontwerpt of be-
staande activiteiten moderniseert.

Problemen die we oplossen in 

autoherstelwerkplaatsen

Uitlaatgasafzuiging

Reiniging

Carrosseriereparatie

Algemene services 

en onderhoud

Wereldwijde aanwezigheid 
Nederman heeft een sterke wereldwijde aanwe-
zigheid in zowel verkoop als productie. De pro-
ductie wordt uitgevoerd in 12 landen, verspreid 
over vijf continenten. In vele landen hebben 
we ook gerenommeerde service- organisaties. 
Door geavanceerde service te bieden met hoge 
beschikbaarheid stelt Nederman klanten in staat 
een continue, optimale productie te garanderen.



Nederman is wereldwijd een toonaangevend leverancier en ont-
wikkelaar van producten en oplossingen binnen de milieutechno-
logiesector. We filteren, reinigen en recyclen om een eco-efficiënte 
productie te creëren in veeleisende industriële omgevingen.

Al meer dan 70 jaar ontwikkelt, produceert en installeert Nederman 
producten en oplossingen die de druk op het milieu verminderen en 
de werkomgeving in talrijke industriën verbeteren.

Onze producten en systemen zijn baanbrekend in industrieën zoals 
bewerkingscentra, metaalproductie, mijnbouw, auto-industrie, 
composietbewerking, voedselindustrie, farmaceutische industrie, 
houtbewerking en vele andere.

nederman.com


