Автосервизи
Всичко, от което се нуждаете, за да поддържате
работилницата си чиста, безопасна и ефективна

Подобрете своята
работилница

Автомобилни изгорели газове и заваръчни газове, прах от шлайфане и
[mirgelene, разливане на масло и неподредени маркучи - това са само част
от опасностите в работилниците за ремонт на превозни средства,
автосервизите и други подобни. Проспериращ бизнес с висококачествен
имидж е въпрос на безопасен, подреден и добре организиран цех.
Nederman разполага с рентабилни продукти и цялостни системни решения
за изсмукване на отработени газове на превозни средства, изсмукване на
прах от инструмент и извличане на дим от заваряване на горелка.
Емисиите на отработени газове от двигател със студен

Решенията на Nederman допринасят за:
Безопасни и ергономични работни места
По-малко износване на оборудването
Подобрени здравни условия и по-чиста
околна среда
По-добро качество на крайния продукт

Безопасни и ергономични работни места
Няма повече наранявания, причинени от спъване в
заплетени маркучи и кабели на пода на
работилницата. Въздух, вода, масло и захранване са
винаги на разположение, когато и където имате
нужда от тях. И далеч от пътя ти, когато не ги
ползваш.
По-малко износване на оборудването
Повредата на маркучите и кабелите се причинява

Подобрени здравни условия и по-чиста околна среда
Изгорелите газове, заваръчните пари, прахът от
шлайфане, шмиргелене и др. са опасни за здравето и
намаляват производителността. Нашите решения за
извличане премахват всички тези замърсители при
източника и са налични за всички видове превозни
средства.
По-добро качество на крайния продукт
Шлайфането и шмиргеленето генерират вреден прах.

главно от механично износване. Ние правим така, че

Чистата среда е от съществено значение за финала.

на пода не остават захранващи системи, които да

Нашите системи за почистване с прахосмукачка

бъдат повредени от автомобили и камиони.

поддържат вашите превозни средства и помещения
чисти и подредени.

старт могат да достигнат токсични нива в затворена сграда.
Въпреки че превозните средства се движат само за кратко
време на закрито и с отворени врати, въглеродният окис
без мирис (отработените газове на превозното средство) се
натрупва в сградата. Без контрол и отстраняване на
изгорелите газове на автомобила те могат да доведат до
заболяване на работниците, по-тежка поддръжка на
съоръженията и повреда на чувствителната електроника на
диагностичното и сервизно оборудване в сервиза.

Извличане на отработени газове при източника
Най-ефективният метод за улавяне и отстраняване
на изгорелите газове от превозни средства е
улавянето при източника.
Улавянето на изгорелите газове на автомобила
осигурява по-безопасна и приятна работна среда.

Чист цех Подобрен бизнес
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Продуктите и системите на Nederman могат да се използват за всички видове
превозни средства - от автомобили до тежки превозни средства. Затова нашите
решения са широко използвани в автомобилния сектор. Ние ви помагаме по целия
път, от проектиране и планиране до монтаж, сервиз и поддръжка.

Извличане на заваръчен дим, прах и частици - Системите за извличане и филтриране, базирани на висок или нисък
вакуум, покриват от централни системи с няколко точки за извличане до мобилни устройства за гъвкаво използване.
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За всеки тип автомобили - за всеки тип сервиз
•
• Сервизи за леки и товарни автомобили
•
•
• Станции за преглед на превозни средства
• Сервиз на пожарни автомобили
•
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Макари за кабели и
маркучи за въздух, вода
грес, малсо и др. Moбилен песакоструй - прави поEкстракция на изгорели газове за
проста и безопасна
върхността чиста и добре подготвена всеки вид автомобили - барабани
за употреба.
китване, боядисване и др.
за паркирани коли и релсови системи
Затворена и безпрахова операция с
за автомобили в движение.
рециклиране на бластиращия материал.
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Силова кутия и люлеещо се раморационализирайте работата и
подобрете ергономията с изходи Системи за грес, масла и други течностиза рационално и икономично боравене и
за сгъстен въздух, вакуум и
администриране.
електричество, достъпни в
големи работни зони.

Цялостни решения,
които защитават
вашата околна среда
Проблеми, които решаваме

Пълна продуктова гама
Nederman е водеща в света компания за екологични

в автосервизи

технологии с решения, които водят началото си от
„улавяне при източника“, т.е. извличане на
замърсители точно в точката на създаване.

Извличане на димни газове

Филтрираме, почистваме и рециклираме, за да
създадем екологично ефективно производство в

Почистване

взискателна индустриална среда. Нашата оферта
включва индивидуални продукти, инженерно

Ремонти по каросерията

проектиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и
сервиз. Чрез непрекъснато добавяне на нови умения и

Общ сервиз и поддръжка

решения и разширяване на нашето географско
присъствие, ние помагаме на нашите клиенти да
развиват своя бизнес както икономически, така и
екологично.

Богат опит
Повече от 70 години Nederman разработва продукти и
решения за намаляване на вреднотовъздействие върху
околната среда и защита на хората от вредни частици,

Световно присъствие

влакна, прах, газ, дим и маслена мъгла. Имаме богат

Nederman има силно глобално присъствие

опит в това как да създадем безопасна работна среда.

както в продажбите, така и в производството.

Нашето натрупано ноу-хау е лесно достъпно, когато

Производството се извършва в 12 страни на

планирате ново съоръжение или трябва да

пет континента. В много страни имаме и

модернизирате съществуващите операции.

добре утвърдена сервизна организация.
Предлагайки усъвършенствани услуги с
висока наличност, Nederman помага на
клиентите да осигурят непрекъснато,
оптимизирано производство.

Nederman е водеща в света компания за екологични
технологии. Филтрираме, почистваме и рециклираме, за да
създадем екологично ефективно производство в взискателна
индустриална среда.
В продължение на повече от 70 години Nederman разработва,
произвежда и инсталира продукти и решения за намаляване на
въздействието върху околната среда и подобряване на
условията на труд в много индустрии.
Нашите продукти и системи са революционни в индустрии
като машинна обработка, производство на метали, минно
дело, автомобилостроене, производство на композити, храни,
фармацевтични продукти, дървообработване и много други.

nederman.com

