Екстракция на автомобилни газове
Комплексни решения за улавяне на изгорелите газове
от превозни средства

Цялостни решения за
улавяне при източника
Цялостни решения
Емисиите на отработени газове от двигателя могат да
достигнат токсични нива в затворена сграда. Въпреки че
превозните средства се движат само за кратки моменти на
закрито, въглеродният оксид е без мирис (отработените газове
на автомобила) и се натрупва в сградата.
Без контрол и отстраняване на изгорелите газове на
автомобила, те могат да доведат до заболяване на работника,
по-тежка поддръжка на съоръженията в сервиза и повреда на
чувствителната електроника на диагностично и обслужващо

Изсмукване на отработените
газове при източника
Най-ефективният метод за улавяне и отстраняване на
отработените газове, прах от шлайфане и заваръчни газове е
извличането

директно

при

източника

на

замърсяване.

Улавянето на отработените газове на автомобила осигурява
по-безопасна, по-здравословна и по-приятна работна среда.
Богат опит
За повече от 75 години Nederman е изградил и установил добри

оборудване в сервиза.

взаимоотношения

Nederman предлага цялостни решения за вашите специфични

взаимоотношения ни дават близък контакт, което ни гарантира

нужди – разработване и проектиране, инсталиране, въвеждане
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Тези

информация и ценните гледни точки и предпочитания на

в експлоатация, обучение и обслужване.

нашите клиенти по отношение на продукти и функции, които

Тези решения осигуряват подобрени условия на труд, чисто и

допринесем за по-чисти, по-безопасни и по-ефективни

по-привлекателно работно място, на което е лесно да се
работи. Това означава, че могат да се изпълняват повече задачи

ние включваме в нашите разработки, за да можем да
съоръжения за обслужване на превозни средства.

по обслужване и екипите обслужващи автомобили или камиони

Дизайн и функция

да бъдат по-здрави.

При проектирането и внедряването в нов или реновиран
сервизен център функцията и възможностите стават все по-

Нашият процес за оптимизиране
на дизайна и функционалността
във вашия сервизен център:

важни. Нашият опитен търговски персонал с удоволствие ще ви
помогне в тази работа, за да ви осигури възможно най-добрия
монтаж.

Nederman предлага цялостни решения за
отделни засмукващи маркучи и дюзи за вашите
специфични изисквания за отстраняване на
отработените газове на автомобила

Решенията на NEDERMAN ще Ви помогнат:
• Да предотвратите рисковете за здравето и
да имате едно по-здравословно място за работа
• Да спазвате законите и разпоредбите за
Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗБУТ)
• Да поддържате работното си място чисто и
подредено
• Да увеличете производителността и да обслужвате
повече превозни средства

Продукти за засмукване на отработени
газове от превозни средства
Продуктите и системите на Nederman са подходящи за всички видове превозни
средства - от автомобили до тежкотоварни камиони и строителни машини. Ето
защо нашите решения могат да бъдат намерени във всички видове сгради в
автомобилния сектор – от заводи за производство, през сервизни комплекси и
различни други обекти. Ние създаваме проекти, адаптирани към всяка нужда на
сервиза и към всяка марка превозни средства.
Чист, модерен и функционален сервиз.

Пружинна макара за маркуч

Моторизирана макара
за маркуч

Изсмукване на отработени
газове за стационарни
инсталации, въртящи се
рамена и релсови системи

Екстракторни дюзи за всеки тип превозно средство

Решенията на Nederman осигуряват:
Оптимален дизайн и функционалност
По-добра безопасност и ергономия
По-малко износване на оборудването
По-чиста работна среда и по-малко рискове за здравето
По-лесно почистване на помещенията и превозни средства

Безконтактна
изсмукваща система

Самостоятелен екстрактор

Релса
ALU

Релсова система 920 с
балансьор за маркуча за
по-лесно и по-безопасно
боравене

Екстракторни вентилатори
за изгорели газове и прах

Удължително рамо 4м или 20 6м,
когато е необходимо
допълнителен обхват.
Подземната система

Цялостни решения за отстраняване
на отработените газове
Отработените газове, прах, разхвърляни кабели и маркучите за флуиди са
само част от опасностите, които могат да бъдат открити във всеки сервиз
или инспекционен център.
За да можете да вършите качествено и ефективно работата си, което води
до удовлетворени клиенти и добро впечатление, Вие имате нужда от
подходящо оборудване и безопасна работна среда.
Nederman знае какво е необходимо за създаването на ефективни и печеливши
системи. Ние изготвяме планове и проекти, както и предложения с анализ на
разходите. Инсталираме и извършваме профилактика, така че съоръжението да
е винаги в отлично състояние и да ви върши работа.
Получавате цялостно решение, на което можете да разчитате с увереност!

За всички видове превозни средства и помещения
Сервизни центрове за превозни средства
Сервизни станции за автомобили, камиони, строителни машини и селскостопанска техника
Инспекционни центрове
Аварийни станции за пожарна служба, линейки и др.
Депа за военни превозни средства

Работилници за тежкотоварни автомобили
Nederman предлага пълна програма, обхващаща
засмукване на изгорели газове, разпределение на
масло и макари за маркучи и кабели за сервизни
центрове за тежкотоварни автомобили, строителни и
селскостопански

машини,

складове

за

военни

превозни средства и аварийни станции за пожарна
служба и линейки.
За тези сервизни центрове ние също предлагаме редица
различни системи за изсмукване на отработени газове за
превозни средства в движение, макари за маркучи с поголеми размери и мощни помпи за масло, гликол и отпадъчни течности, за да дистрибутират по-големи обеми.
В сервизните центрове за тежкотоварни автомобили
нашите опитни специалисти помагат и при проектирането
и функционирането, така че да можем да доставим найефективни съоръжения.

Обслужване Nederman
Когато изберете Nederman, вие също имате достъп до
нашите решения за услуги и поддръжка.
За да предложи първокласно обслужване, Nederman има
добре изградена верига на доставки за поддръжка и резервни
части.
Заедно с нашите сервизни техници, ние помагаме при
превантивна поддръжка и аварийно обслужване, за да
сведем до минимум прекъсванията във вашия бизнес.

Споразумението за обслужване на Nederman включва:
• Споразумение, съобразено с вашето съоръжение
• Профилактика
• Отстраняване на неизправности и спешни ремонти
• Подмяна с оригинални резервни части
• Обновяване и модернизиране
• Поддръжка

Нашето обещание - принос за устойчиво бъдеще
Чистият въздух е крайъгълен камък на устойчивото производство. Нашите
клиенти искат да повишат рентабилността, като направят операциите си
възможно най-ефективни. Те искат да отговарят на високите екологични
стандарти и да предпазят служителите си от изпарения и прах. Nederman
може да им помогне по всички въпроси. Така създаваме стойност.
Компанията за чист въздух - Визия 2025
Nederman отпразнува своята 75 -годишнина през 2019 г. От самото начало
бизнес идеята беше чист въздух. Днес околната среда и устойчивостта са по актуални от всякога и изискванията се увеличават, за да се допринесе активно
за по-ефективно производство и намаляване на емисиите в промишлеността.
Следващото поколение решения за чисти промишлени въздушни потоци е в
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процес на разработка. Nederman е в челните редици на това развитие.

