
Autoværksteder
Alt hvad du behøver for at holde værkstedet 
rent, sikkert og effektivt



Gør værkstedet 
bedre

Udstødningsgasser, svejserøg, slibe- og pudsestøv og oliespild samt slanger, 
der roder på værkstedsgulvet – disse er blot nogle af de risici, som findes i 
autoværksteder, synshaller og lignende. En lønsom virksomhed med et godt 
omdømme er et spørgsmål om et sikkert, ryddeligt og velorganiseret værksted. 
Nederman har omkostningseffektive produkter og komplette systemløsninger 
til udsugning af udstødningsgasser og udsugning fra håndværktøj samt direkte 
på svejsebrændere.

Udstødningsemissioner fra en koldstartet motor kan nå 
giftige niveauer i et lukket rum. Selv om køretøjerne kun 
kører kort tid indendørs og med åbne døre, opbygges der 
lugtfri kulilte (udstødningsgas) i bygningen. Uden kontrol og 
fjernelse af udstødningsgasser kan det føre til sygemeldinger, 
mere vedligeholdelse af anlægget og skade på det 
diagnostiske udstyr og serviceudstyrets  
følsomme elektronik.

Udsugning af udstødningsgasser ved kilden
Den mest effektive metode til opfangelse og fjernelse 
af udstødningsgasser er at fange dem ved kilden. 
Opfangelse af udstødningsgasser giver et sikrere 
og mere behageligt arbejdsmiljø.



Nedermans løsninger bidrager til:
Sikre og ergonomiske arbejdspladser 
Mindre slitage på udstyr
 Forbedrede sundhedsmæssige 
arbejdsforhold og renere miljø
Øget kvalitet for slutproduktet

Sikre og ergonomiske arbejdspladser
Ikke flere skader forårsaget af, at medarbejdere snubler 
over sammenfiltrede slanger og kabler på værkstedsgulvet. 
Luft-, vand-, olie- og el-forsyning er altid tilgængelig, når 
og hvor du har brug for det. Og af vejen når du ikke har 
brug for det.

Mindre slitage på udstyr
Skader på slanger og kabler skyldes hovedsageligt 
mekanisk slitage. Vi sørger for, at intet forsyningssystem 
efterlades på gulvet og kan beskadiges af biler og lastbiler. 

Forbedrede sundhedsmæssige arbejdsforhold 
og renere miljø
Udstødningsgasser, svejserøg, slibestøv etc. er 
sundhedsskadelige og reducerer produktiviteten. Vores 
udsugningsløsninger fjerner alle disse forurenende stoffer 
ved kilden og er tilgængelige til alle typer køretøjer.

Øget kvalitet for slutproduktet
Slibning genererer skadeligt støv. Et rent miljø er 
afgørende for finishen. Vores støvsugersystemer holder 
køretøjer og lokaler rene og ryddelige.
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Rent værksted –  
Forbedret forretning
Nedermans produkter og systemer kan bruges til alle typer køretøjer – 
fra personbiler til tunge køretøjer. Vores løsninger er derfor meget udbredte 
inden for bilbranchen. Vi hjælper jer hele vejen fra design og planlægning 
til installation, service og vedligeholdelse.

Til alle typer køretøjer – Til alle typer værksteder
• Autoværksteder
• Serviceværksteder til biler og lastbiler
• Bygge- og anlægsmaskiner
• Landbrugsmaskiner
• Synshaller
• Udrykningsstationer
• Garager til militære køretøjer
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Udsugning af svejserøg, støv og partikler – Udsugnings- og filtersystemer baseret på høj- og lavvakuumteknik, 
som dækker over centrale systemer, der betjener flere udsugningspunkter til mobile enheder til fleksibel brug.

Slange- og kabelruller 
til luft, vand, gas, olie 
etc. – nemme at betjene 
og sikre at bruge.

Mobil sandblæser – gør overfladen 
ren og klargjort til karosserispartling 
og maling etc. 
Lukket og støvfri drift med genbrug 
af blæsematerialet.

Udsugning af udstødningsgasser 
fra alle typer køretøjer – 
udstødningsslangeruller til 
parkerede biler og skinnesystemer 
til køretøjer i bevægelse.

PowerBox og sugearme – 
rationaliser arbejdet og gør 
ergonomien bedre med 
udtag til trykluft, vakuum og 
elektricitet, der er tilgængeligt 
over store arbejdsområder.

Systemer til fedt, olie og andre væsker – 
til rationel og økonomisk håndtering 
og administration.



Komplette løsninger, 
der beskytter  
jeres miljø

Omfattende produktprogram
Nederman er en verdensførende virksomhed inden for 
miljøteknologi med løsninger, der udspringer i "opfangelse 
ved kilden", dvs. udsugning af forurenende stoffer lige der, 
hvor de bliver skabt. Vi filtrerer, renser og genbruger for 
at skabe miljøeffektiv produktion i krævende industrielle 
omgivelser. Vores tilbud omfatter individuelle produkter, 
teknisk design, installation, idriftsættelse og service. 
Ved løbende at tilføje nye færdigheder og løsninger og 
udvide vores geografiske tilstedeværelse hjælper vi vores 
kunder med at udvikle deres forretning både økonomisk 
og milljømæssigt.

Stor erfaring
I mere end 70 år har Nederman udviklet produkter og 
løsninger til at reducere miljøbelastningen og beskytte 
mennesker mod skadelige partikler, fibre, støv, gasser, røg 
og olietåger. Vi har stor erfaring med at skabe et sikkert 
arbejdsmiljø. Vores akkumulerede viden er let tilgængelig, 
når I planlægger en ny facilitet eller skal modernisere 
eksisterende anlæg.



Problemer vi løser i  

autoværksteder

Udsugning af  
udstødningsgasser

Rengøring

Karrosserireparation

Generel service  
og vedligeholdelse

Verdensomspændende tilstedeværelse 
Nederman har en stærk global tilstedeværelse 
både med salg og produktion. Produktionen 
udføres i 12 lande på fem kontinenter. 
I mange lande har vi også en veletableret 
serviceorganisation. Ved at tilbyde avanceret 
service med høj tilgængelighed hjælper 
Nederman kunderne med at sikre kontinuerlig 
optimeret produktion.



Nederman er en verdensledende virksomhed inden for 
miljøteknologi. Vi filtrerer, renser og genbruger for at skabe 
miljøeffektiv produktion i krævende industrielle omgivelser.

I mere end 70 år har Nederman udviklet, fremstillet og installeret 
produkter og løsninger til at reducere miljøbelastningen og forbedre 
arbejdsvilkårerne i talrige industrier.

Vores produkter og systemer har været banebrydende inden 
for brancher som bearbejdning, metalfabrikation, minedrift, 
bilindustrien, kompositproduktion, fødevareindustrien, 
lægemiddelindustrien, træbearbejdning og mange flere.

nederman.com


