
Fordonsverkstäder
För den moderna verkstaden - 
med design och funktionalitet



Utsug vid källan
Den mest effektiva metoden för att fånga upp och avlägsna avgaser, slipdamm och svetsgaser är 
utsug direkt vid källan. Avgaser från kallstartande motorer kan snabbt nå giftiga nivåer i ett instängt  
område. Även om fordonen är på under kort tid inomhus med portarna öppna, så ökar mängden av den  
luktfria kolmonoxiden. Utan ett kontrollerat utsug kan detta leda till risk för höjd sjukfrånvaro och  
skador på omgivande utrustning.

Mindre slitage på utrustningen
Med våra lösningar minskas även belastningen på slangar,  
kablar och all annan utrustning. Inga kablar och slangar ligger 
längre på golvet – som fordon kan köra över eller teknikerna 
snubblar över.

Renare arbetsmiljö ger mindre hälsorisker
Avgas, svetsrök, slipdamm, ångor från plastarbeten och rutlim-
ning är alla farligt för hälsan och kan påverka produktiviteten. 
Våra lösningar fångar in och filtrerar rök, partiklar och ångor.

Förenkla städningen
För  en ren och fräsch verkstad tillhandahåller  
vi vakuumsystem; mobiladammsugare såväl 
som till centraldammsugare. Detta ger  
möjlighet till effektiv renhållning av bilar  
och arbetsplatser.  Damm, grus, glaskross  
och slip avlägsnas och ger ett välvårdat  
resultat.
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Helhetslösningar 
för den moderna 
verkstaden

Vår process för att optimera 
design och funktionalitet i din verkstad

Omfattande erfarenhet
Under mer än 75 år har Nederman byggt upp och etablerat goda 
relationer med fordonsindustrin och våra kunder på eftermarknaden. 
Dessa relationer ger oss en närhet till marknaden vilket ger oss 
värdefulla synpunkter och önskemål om produkter och funktioner 
som vi tar med oss i utvecklingsarbetet för att kunna bidra till 
renare, säkrare och mera effektiva fordonsanläggningar.

Design och funktion
Vid projektering och genomförande av en ny eller uppdaterad
verkstad blir funktion och design allt viktigare, våra erfarna  
säljare bistår gärna i detta arbete för att din installation skall bli  
så bra som möjligt.

Bättre säkerhet och ergonomi
Med Nedermans slang- och Kabelupprullare undviker ni risken att 
snubbla på kablar och slangar. Luft, vatten, nätverkskabel och el 
finns alltid praktiskt tillhands. 

”Made in Sweden” 
Med stort urval av egna produkter konstruerade och tillverkade
i Sverige så hjälper vi med projektering, installation, driftsättning, 
utbildning och service.

Slang- och kabelupprullare ger en ergonomisk säker arbetsplats 
för både distribution av olika vätskor och luft samt avgasutsug. 
Skador på slangar och kablar orsakas huvudsakligen av mekaniskt 
slitage. Vi säkerställer att slangar och kablar inte ligger kvar på 
golvet där de kan skadas av bilar.

Registreringssystemet Nederman Monitoring System tillsammans 
med vår vätskedistribution minimerar svinnet på vätskor och ger 
spårbarhet per arbetsorder vilket ger en bra kvalitetssäkring samt 
en ekonomisk besparing på upp mot 15-20%.

Utsugssystem som med energieffektiv styrning tar hand om 
både städning, utsug av slipdamm, svetsrök, ångor och avgaser 
och skapar förutsättningar för en säker arbetsplats med god 
luftkvalitet.

Dessa lösningar ger mycket goda förutsättningar till en attraktiv, 
ren och fräsch arbetsplats som är lättarbetad – vilket möjliggör 
fler utförda service uppdrag. 



Nedermans produkter och system passar alla typer av fordon – från personbilar  
till tunga fordon och entreprenadmaskiner. Därför återfinns våra lösningar i alla  
typer av anläggningar inom fordonssektorn. Vi skapar design som är anpassad  
till ditt varumärke och behov. Rent, modernt och funktionellt.

Modern verkstad
Förbättrade affärer

Avgasutsug för både fast  installation 
samt svängarmar och skenburna 
system. 

Slangupprullare för 
distribution av vätskor, 
gas och tryckluft. 

Oljebarer monterade i servicepelare, 
servicemål, i oljeskåp vägg eller tak, 
helt enligt dina önskemål.

Spillvätskehantering samt  
mobil vätskedistribution.

Tillbehör för städning och 
sliputsug via högvakuum. 

Tankrum för bulkvätskor som pumpas 
ut till slangrullar, även transport av 
spillvätskor.

Utsugsfläktar för avgaser, svetsrök, 
ångor eller damm, finns även i ATEX 
utförande.

Avgasmunstycken med olika form och 
fastsättning för att passa alla utblås.

Mobila och stationära dammsugare samt tillbehör som  
föravskiljare städning eller slangupprullare.

Vätskedistribution  från centrala 
tankrum eller mobila behållare.

Vätskeövervakningssystem ger 
en bättre kvalitetssäkring och 
minimerar svinn på vätskor.

Nederman lösningar ger:

 Design och funktionalitet

 Bättre säkerhet och ergonomi 

 Mindre slitage på utrustningen

 Renare arbetsmiljö och mindre hälsorisker

 Enklare städningen av lokaler och bilar

Kabelupprullare för ström-
försörjning, datatrafik och 

belysning.



Avgaser, slipdamm, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla  
säkerhetsrisker som kan finnas i skadeverkstäder, besiktningsanläggningar
och liknande. För att kunna göra ett bra jobb, som ger nöjda kunder och ett  
gott intryck, behövs rätt utrustning och en bra arbetsmiljö.

Nederman vet vad som krävs för att skapa effektiva och lönsamma anläggningar.
Vi planerar, projekterar och ger förslag med kostnadsberäkningar. Vi installerar
och gör förebyggande underhåll, så att anläggningen alltid är i topptrim.
Du får en totallösning som du tryggt kan lita på.

Optimera
din skadeverkstad

Avgasutsug för både 
fast installation samt 
svängarmar och sken-
burna system.  

Kabelupprullare för 
strömförsörjning, 
datatrafik och belys-
ning. Slangupprullare för 
distribution av vätskor, 
gas och tryckluft. 

Tillbehör för städning 
och sliputsug via 
högvakuum.

Tillbehör för städning 
och sliputsug via 
högvakuum. 

Utsugssystem för 
svetsrök, slipning samt 
ångor från plastarbe-
ten och rutbyten.

Utsugsfläktar för av-
gaser, svetsrök, ångor 
eller damm, finns även 
i ATEX utförande.

För alla typer av fordon och anläggningar

 Bilverkstäder

 Servicestationer för personbilar, lastbilar, entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner

 Bilbesiktningsstationer

 Utryckningsstationer för brandkår, ambulans etc

 Militära fordonsanläggningar

                               Verkstäder för tunga fordon

           Nederman erbjuder ett komplett program  

                            gällande utsug, oljedistribution och slang- och  

                           kabelupprullare till verkstäder för tunga fordon,  

                         entreprenad och  jordbruksmaskiner, militära  

                       fordonsanläggningar och utryckningsstationer 

                     för brandkår och ambulans. Till dessa verkstäder 

                   erbjuder vi ett flertal olika system för avgasutsug  

                 även för fordon i rörelse, slangupprullare med grövre 

               dimension och kraftfulla pumpar för både färskolja,  

              glykol och spillvätskor för att kunna leverera större   

            vätskemängder. 

          Även på verkstäder för tunga fordon hjälper våra erfarna   

         säljare till med design och funktion för att sedan kunna  

        leverera en nyckelfärdig anläggning.

Nederman service
När du väljer Nederman får du även tillgång till våra  
service- och supporttjänster.

För att kunna erbjuda förstklassig service har Nederman  
en väl inarbetad leveranskedja för support och reservdelar. 
Tillsammans med våra servicetekniker hjälper vi till med  
förebyggande underhåll samt akuta serviceuppdrag för  
att minimera eventuella avbrott i din verksamhet.

Nederman serviceavtal omfattar:

• Avtal skräddarsydd efter din anläggning

• Förebyggande underhåll

• Felsökning och akuta reparationer

• Ersättning med originalreservdelar

• Renovering och uppgradering

• Kundsupport



Vårt löfte - att bidra till en hållbar framtid
Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion. Våra kunder vill  
förbättra lönsamheten genom att effektivisera sina processer i största 
möjliga mån. De vill kunna uppfylla alla stränga miljökrav och skydda  
sina anställda mot bl.a. damm, rök och avgaser. Nederman kan bistå  
på samtliga punkter med kunskap och lösningar. Det är så vi skapar  
värde och tillsammans gör vi skillnad.

The Clean Air Company - Nederman vision 2025
Nederman firade sitt 75-årsjubileum 2019. Redan från starten var  
affärsidén ren luft. Idag är miljö och hållbarhet aktuellare än någonsin  
och kraven på att aktivt bidra till effektivare produktion och minskade  
utsläpp inom industrin ökar. Nu väntar nästa generation lösningar inom
rening av industriella luftflöden. Nederman är längst fram i utvecklingen.

nederman.se N
ed

er
m

an
   |

   V
RS

   |
   0

1-
20

20


