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



Nederman-løsninger indebærer:
Sikre og ergonomiske arbejdspladser
Slut med personskader som følge af fald over slanger og ledninger, 
som roder på værkstedsgulvet.
Luft-, vand- og el-forsyning er altid ved hånden, når der er brug for 
dem. Og af vejen, når der ikke er.

Mindre slid på udstyr
Skader på slanger og ledninger skyldes hovedsageligt mekanisk 
slid. Vi sikrer, at der ikke er nogen forsyningssystemer tilbage på 
gulvet, som kan blive beskadiget af lette og tunge køretøjer..

Bedre sundhedsforhold og renere miljø
Udstødningsgasser, svejserøg, slibestøv etc. er sundhedsskadelige 
og nedsætter produktiviteten. Vore udsugningsløsninger fjerner alle 
disse forurenende stoffer ved kilden. 

Bedre kvalitet på slutprodukterne 
Slibning og skæring frembringer skadeligt støv Et rent miljø er 
afgørende for finishen. Vore støvsugesystemer holder køretøjer  
og lokaler rene og ordentlige.

Gør værkstedet bedre
Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning 
og skæring, oliespild og slanger der roder 
på værkstedsgulve - det er blot nogle af de 
risici, der findes i reparationsværksteder, 
synsvirksomheder og lignende. En lønsom 
virksomhed med et højkvalitets image er 

et spørgsmål om et sikkert, ryddeligt og 
velorganiseret værksted. Nederman har 
omkostningseffektive produkter og komplette 
systemløsninger. Vi hjælper dig hele vejen,  
fra udformning og planlægning til montering, 
service og vedligeholdelse.

Generel service og 
vedligeholdelse

Udsugning af  
udstødningsgas

Slange- og kabelruller forbedrer ergonomien og gør arbejds-
pladsen mere effektiv. Vore forsyningssystemer for olie, fedt 
og væsker sikrer, at alle køretøjer får nøjagtigt den korrekte 
mængde og giver et pålideligt grundlag for fakturering.

At være udsat for udstødningsgasser fra benzin- og diesel- 
motorer kan være meget sundhedsskadeligt. Nedermans  
systemer suger udstødningsgasserne ud direkte fra udstød-
ningsrøret og kan leveres til alle typer køretøjer.
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Karrosserireparation

Svejsning, slibning og skæring frembringer støv og partikler, 
der er skadelige for personer og gør køretøjerne og lokalerne 
snavsede. Nedermans systemer renser luften, før den slippes 
ud i atmosfæren eller i lokalerne.

Central systemer og mobile enheder gør det let at holde 
køretøjer og lokaler rene og pæne. Med kraft nok til at opsuge 
tunge partikler, metalspåner og glasskår.

Rengøring

Nyhed!
Nederman har nu også systemer til olier, fedt og forskellige væsker. De fordeles fra en central lagerplads til køretøjerne og arbejd-
pladserne, hvor de er let tilgængelige fra forskellige slangetromler. Systemerne omfatter også udstyr, der gør arbejdet i smøregrave 
renere og sikrere.

Nyt!
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Til alle typer køretøjer
Til alle typer værksteder
Nedermans produkter og systemer kan benyttes til alle typer køretøjer - fra person-
biler til de tungeste lastbiler. Derfor er vore løsninger meget udbredt i bilbranchen.
• Bilværksteder/serviceværksteder for person- og lastbiler,  

entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner etc.
• Synsvirksomheder
• Nødserviceværksteder
• Militære køretøjsdepoter
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Systemer til fedt, olie og andre væsker –  
til rationel og økonomisk håndtering og administration.

Udsugning og filtrering af svejserøg, støv, partikler – Udsugnings- og filtreringssystemer baseret på høj- og lavvakuum-teknik omfatter alt fra centrale systemer,  
der betjener flere punktudsugninger, til mobile enheder med fleksibel anvendelse.

Udsugning af udstødningsgas fra alle typer køretøjer – Udstød-
ningsslangeruller til holdende biler og skinnesystemer til køretøjer 
i bevægelse.

Mobil sandblæser – 
Gør overfladen glat og giver god bund for spartling 

og maling etc. af karrosseridele. Lukket og støvfri 
funktion med genbrug af blæsematerialet.

Kabelruller og slangeruller til 
luft, vand, gas, olie etc. – enkle at 
betjene og sikre i brug.

Power Box og Swing Arm – Rationaliserer arbejdet og  
forbedrer ergonomien med udtag til trykluft, vakuum og el,  
der er tilgængeligt over store arbejdsområder.



En partner du kan stole på

Nederman har omfattende erfaring med at skabe det optimale 
arbejdsmiljø. Denne viden og erfaring er altid til rådighed for 
dig, når du planlægger nye faciliteter eller modernising  
af eksisterende lokaler. Vore specialister og salgskonsulenter 
ved, hvad der skal til for at skabe en effektiv og profitabel 
indretning. De bakkes op af kompetente teams og centrale  
ressourcer, der assisterer i alle faser af et projekt, fra planlæg-
ning og konstruktion til installation og ibrugtagning.

Vi spænder over hele produktkæden
Hos Nederman har vi fuld kontrol over vore produkter. Vi  
udvikler, konstruerer og fremstiller alle vore produkter selv. 
Det betyder, at du altid garanteres sikre og pålidelige produk-
ter, og du har altid adgang til specialister, der kender vore  
produkter og systemer. Derfor kan vi påtage os hele ansvaret 
for, at dit værksted er sikkert og miljøvenligt i mange år 
fremover.

Nederman tilbyder

• Egenudviklede produkter baseret på effektiv teknologi
• Omfattende produktprogram
• Stor erfaring med udførelse af optimalt arbejdsmiljø
• Verdensomspændende repræsentation

FORSTUDIER PLANLÆGNING INDKØRING TRÆNINGSYSTEMDESIGN INSTALLATION VEDLIGEHOLDELSE



Efter mere end 60 år på markedet har Nederman opbygget og 
indarbejdet meget fine relationer med bilbranchen. Vi udvikler 
nye produkter og systemer sammen med førende bilfabrikanter 
så som BMW, Mercedes, Volvo, Toyota og mange flere. 

Vi får uundværlige input til vores udviklingsfase og mulighe-
derne for at teste og evaluere prototyper og systemer. Sammen 
udvikler vi løsninger for renere, sikrere og mere effektive 
værksteder.

Langt, frugtbart samarbejde med  
ledende mærkeproducenter



Nederman Sales companies in: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Rep. Denmark, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Spain, Sweden, United Kingdom, USA
Nederman Agents in: Bulgaria, Cyprus, Egypt, Estonia, Finland, Greece, Holland, Hongkong, Iceland, Iran, Ireland, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Malaysia, New Zealand, Philippines, Saudi Arabia, 
Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Switzerland, Taiwan R.O.C, Thailand, Turkey, United Arab Emirates

I mere end 60 år har Nederman udviklet, fremstillet og 
markedsført produkter og systemløsninger, der reducerer presset 
på miljøet og forbedrer arbejdsforholdene i et stort antal brancher. 
Vi har en dybtgående teknisk kompetence og et omfattende 
know-how. Vores salgsorganisation har et indgående kendskab til 
internationale og lokale miljøforskrifter og sundhedsrelaterede 
regler. Vi påtager os hele ansvaret fra systemdesign til 
vedligeholdelse.

Kontakt din lokale Nederman-repræsentant i dag.

Levering af gode forhold  
for arbejdspladser og miljø 

www.nederman.com
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