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Et bredt spekter av hygieneløsninger
I dette kapitlet presenteres produkter og løsninger vi kan
tilby innen området hygiene. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby skreddersydde løsninger for deg og din
bedrift innen vask, renhold og innredning.
Har du spørsmål angående produkter eller ønsker å høre mer
om hva vi kan tilby – kontakt oss.
Vi samarbeider med bl.a disse leverandørene:
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FARMOS OY er Finlands største produsent av rengjørings-,
desinfeksjons- og industrikjemikalier beregnet på storforbrukere. De har eksistert siden 1953. Farmos Oy er en del av
Farmos Group, som har datterselskaper i Finland, Russland,
Latvia og Litauen. De jobber i tett samarbeid med kunder, og
arbeider uavbrutt med å forbedre sine produkter, ofte med
bakgrunn i kundenes praktiske erfaringer og ideer. Landteknikk har samarbeidet med Farmos siden 1999.

NTF-AALBORG A/S startet i 1995 og har spesialisert seg i
rundstål-, nett- og trådforarbeid med fokus på næringsmiddelindustri og øvrig rustfri industri. Bla produkter til garderober/sluser, trådhyller og maskinavskjerminger. I tillegg til
sitt standardsortiment er de fleksible og kan i samarbeid med
kunden definere og utvikle de mest optimale løsningene, ut
fra kravene til funksjon og rengjøringsvennlighet.

KOHLHOFF-HYGIENETECHNIK er lokalisert i Unna, Tyskland,
og kan tilby mer enn 30 års erfaring innen produksjon av sluser og rustfritt sluseutstyr for næringsmiddelindustri. Eksempelvis sålevaskere, inngangskontroll og vaskerenner. Deres
hygieneløsninger er brukt innen næringsmiddelindustri og
landbruk over hele verden. De kan tilby skreddersydde løsninger.

PESUTEKNO OY i Finland har i over 20 år produsert vaskemaskiner til industrien. De har vært ledende på rengjøring
av kritisk utstyr innen animalsk produksjon lenge, som for
eksempel rengjøring av kniver og vernehansker. De er godt
kjent internasjonalt for gode og robuste produkter. I tillegg til
næringsmiddelproduksjon er de også mye brukt innen Farmasøytisk og elektronisk industri.

VIKAN konsernet ble grunnlagt i Skive, Danmark, i 1898. De
produserer i dag rengjøringsutstyr som leveres over hele
verden, og har produksjon i Danmark, Sverige og Estland.
Produktene de tilbyr et utviklet for å tilfredsstille strenge
hygieniske og ergonomiske krav. De har også utviklet et fargekodingssystem som gjør sikkerheten rundt rekontimasjon og
renholdsrutiner lettere.

Bruksområde for Farmos produktene

34

Bløtlegging

Skumvask

Gulvmaskin

Manuell rengjøring

Spraying

Overflatedesinfeksjon

Håndhygiene

Sirkulasjon

Fjøs

Hygiene

Rengjøring av overflater og redskap
F201 TISKO
Svakt alkalisk rengjøringspulver.
Et mildt alkalisk, skummende vaskemiddel med god oppløsningsgrad. Egner seg til
manuell rengjøring av kopper, kar og overflater i næringsmiddelindustrien og storkjøkken.
Produktet kan brukes på aluminiumsoverflater og alle overflater som tåler vann.
Fjerner effektivt protein, fett og smuss, samt belegg på porselen og fliser.
Varenr. 309992 20 kg sekk, antall pr pall: 20 stk

F22 HOHTA
Sterkt alkalisk rengjøringspulver.
For maskinell spesialvask. Egner seg også på aluminiumsflater, samt fjerning av
inngrodd smuss ved bløtlegging eller manuell vask. Lavtskummende rengjøringspulver.
Varenr. 309993 20 kg sekk, antall pr pall: 20 stk
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F50 TERO
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel – smørproduksjon.
TERO er spesielt utviklet for rengjøring av smørkjerner. Vaskemiddelet emulgerer effektivt
smørfettet og etterlater en beskyttende film som er viktig for en vellykket smørproduksjon.
Produktet kan også brukes for andre områder i næringsmiddelindustrien.
Varenr. 309971 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk

TELICLEAN
Rengjøringsmiddel – transportutstyr og redskaper.
Egnet til utvendig vask av biler og oljede overflater (nytilsølte), og for rengjøring av
laboratorieredskap og andre instrumenter. Produktet kan benyttes til manuell vask,
høytrykksvask og maskinvask. Teliclean er svanemerket.
Varenr. 309991 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300039 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

TELIMAX
Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel – transportutstyr og redskaper.
For krevende vask og rensing av transportutstyr og industrielle objekter; utvendig vask,
rens av motor og komponenter, fjerning av industrielt smørefett, vask av gulv og vegger.
Produktet kan brukes for manuell vask, lavtrykksanlegg og vask med børstemaskin.
Varenr. 309990 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300040 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk
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Skumrengjøring av overflater
F14 FARMOSEPT
Sterkt alkalisk skumrengjørings- og desinfeksjonsmiddel.
Fungerer innen et bredt temperaturområde og er spesielt egnet til bruk i lavtrykksskumanlegg og ved manuell rengjøring. Produktet egner seg godt til bruk i såle- og støvelvaskere.
Varenr. 309908 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300002 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F10 HYPE
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel med klor.
Er spesielt egnet til bruk i lavtrykksskumanlegg og til manuell rengjøring innenfor næringsmiddelindustrien. Emulgerer effektivt animalsk fett og proteiner. Inneholder klor som effektivt
bleker misfarginger.
Varenr. 309907 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300004 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F37 TORO
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Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel.
TORO er spesielt egnet til rengjøring av røykovner, samt fjerning av mye inngrodd smuss
og fett på overflater som tåler sterkt basiske vaskemidler.
Varenr. 309968 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300006 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F44 SENSOL
Sterkt surt skumrengjøringsmiddel.
SENSOL er godt egnet til lavtrykksanlegg, skumapparater og manuell rengjøring (børste).
Bruksløsningen emulgerer effektivt dyrefett og løser opp proteinsmuss, samt fjerner
kalk- og rustfellinger.
Varenr. 309969 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300008 200 liter plastfat

F16 PROSAN
Sterkt alkalisk skumrengjøringsmiddel med klor.
Produktet er spesielt utviklet for emulgering av fett og proteiner. Har meget god
rengjørende effekt på kyllingfett.
Varenr. 308400 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk

F11 SOFTES
Alkalisk skumrengjøringsmiddel for lettmetalloverflater.
Produktet innehar meget god rengjøringseffekt på fett, protein og annen smuss.
Spesielt egnet for rengjøring og desinfeksjon av pakkemaskiner, transportbaner og annet
utstyr bestående av lettmetaller innen næringsmiddelindustrien.
Inneholder korrosjonsbeskyttende midler.
Varenr. 301209 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
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Rengjøring av kasser
F20 ALUSEPT
Kasse- og vognvask.
Er godt egnet til maskinell rengjøring av transportkasser, kjøttvogner og former mm.
Produktet korroderer ikke aluminiumsoverflater.
Varenr. 309966 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300043 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F26 BOXAN
Kasse- og vognvask.
Rengjøringsmiddelet er spesielt utviklet for rengjøring av plastoverflater enten i maskin- eller
manuell rengjøring. BOXAN er godt egnet for vasketemperaturer under 50°C.
Varenr. 309967 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300010 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

Sirkulasjonsvask
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F40 LORO
Sterkt surt sirkulasjonsmiddel.
Produktet egner seg til rengjøring av lukkede systemer for rør, beholdere og maskiner i
rustfritt stål. Vaskeprosedyren avhenger av type vaskeprogram og type vaskeobjekt.
Varenr. 309994 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300015 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F70 HERO
Sterkt surt sirkulasjonsmiddel.
Produktet egner seg for rengjøring av rør, tanker og maskiner. Hero kan benyttes for rengjøring
av stål-, kobber-, aluminium- og fortinnende overflater.
Varenr. 309972 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300019 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F47 TARMO
Sterkt alkalisk sirkulasjonsmiddel.
For sirkulasjonsvask av rør, beholdere og anlegg i meierier, bryggerier og innenfor annen
næringsmiddelindustri. Egner seg for fjerning av inngrodd smuss, fett og proteiner på
overflater ved bruk av høytrykkvask, samt for vaskemaskiner for kniver og redskaper.
Varenr. 309970 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300022 200 liter plastfat, antall pr pall: 2 stk

F49 VAAHDONESTO
Flytende, nøytralt antiskummemiddel for næringsmiddelindustrien.
Produktet er spesielt egnet til å unngå/hindre skumdannelse i vaske-skylleprosesser hvor
det er mye proteiner tilstede, typisk skoldekar, kassevaskere og andre CIP-løsninger.
Produktet er hurtigvirkende.
Varenr: 300514 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
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Desinfeksjonsmidler
F268 AIROL S
Desinfeksjonsmiddel – pereddiksyrebasert.
For desinfeksjon av rørsystem, beholdere, varmevekslere, separatorer, pasteurer og
overflater i næringsmiddelindustrien. AIROL dreper effektivt bakterier, gjær, alger og
sporer. Produktet korroderer ikke stål, glass, plast eller gummi.
Varenr. 309965 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300028 200 liter plastkanne, antall pr pall: 2 stk

F261 KLORIITTI-FORTE
Desinfeksjonsmiddel - med klor.
Et flytende og middels alkalisk desinfeksjonsmiddel. For desinfeksjon av ulike overflater,
kar og redskaper i meierier, slakterier og andre anlegg i næringsmiddelindustrien. Egner seg
også for desinfeksjon av dyrebåser og melkeanlegg.
Varenr. 309973 20 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
Varenr. 300029 200 liter plastkanne, antall pr pall: 2 stk

F262 IPASEPT
Desinfeksjonsmiddel – kvartære ammoniumsforbindelser.
Et flytende og nøytralt desinfeksjonsmiddel. Produktet er hurtigvirkende og dreper bakterier,
mugg og gjær og forhindrer deres tilvekst. Spesielt egnet i næringsmiddelindustrien, samt
overflater, beholdere og redskaper i offentlige institusjoner og lokaler, transportmidler og lager.
Varenr. 309995 10 liter plastkanne, antall pr pall: 24 stk
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F210 HYGISEPT
Desinfeksjonspulver – kaliumpersulfat.
Middels surt desinfeksjonsmiddel i pulverform. HYGISEPT er spesielt egnet til dyrerom, slakterier, fotbad, transportbiler, rør, instrumenter og maskiner. Pulveret har en rødlig farge som
indikerer om desinfeksjonsstoffene er aktive.
Varenr. 309974 3 x 1 kg plastboks
Varenr. 300038 5 kg boks

ERISAN CLEANISEPT WIPES
Desinfeksjonsserviett.
Produktet egner seg spesielt til rengjøring og desinfeksjon av kontaktflater som betjeningspanel, vekter, hørselvern, dørhåndtak og mobil som ikke tåler tradisjonell rengjøring innenfor
næringsmiddelindustrien.
Erisan Cleanisept wipes leveres i bokser à 100 desinfeksjonsservietter.
Varenr. 309762

Andre rengjørings-/desinfeksjonsmidler

38

Varenr:

Beskrivelse

Enhet

303558

Natriumhyporkloritt 15%

306477

LT-Grønnsåpe

Kartong á 4x5 liter

303163

LT-Høytrykksvask

Kartong á 4x5 liter

300800

Kaustisk soda

Sekk á 25 kg

307021

Sitronsyre

Sekk á 25 kg

306747

Salpetersyre 20- 70%

Pall á 24 kanner

306751

Saltsyre 33- 35%

Pall á 24 kanner

Kanne á 28 kg

Hygiene

Personlig hygiene
Erisan hygieneprodukter fra Farmos er utviklet spesielt for
håndhygiene innen helse- og næringsmiddelindustrien.
Produktene inneholder ingen parfyme eller fargestoffer.

Håndsåpe:
Erisan håndsåpe, svanemerket, mild og effektiv håndsåpe
300365 1 ltr. Dispenserflaske, salgsenhet à 6 flasker
Erisan Nonsid håndsåpe, anbefalt av astma- og allergiforbundet, mild flytende håndsåpe velegnet for sensitiv hud.
300743 1 ltr. Dispenserflaske, salgsenhet à 6 flasker
307204 5 ltr. Kanne, salgsenhet à 3 kanner

Hånddesinfeksjon:
Erisan Isosept hånddesinfeksjonsgel.
309858 1 ltr. Dispenserflaske, salgsenhet à 6 flasker
Erisan Allsept S flytende hånddesinfeksjon
307200 5 ltr. Kanne, salgsenhet à 3 kanner
Erisan desinfeksjonsserviett for hender, anbefalt av
astma- og allergiforbundet
310001 Desinfeksjonssserviett 140x190 mm, singelpakket
salgsenhet eske à 500 stk

Fuktighetskrem/lotion:
Erisan Fuktkrem, anbefalt av astma- og allergiforbundet. For daglig beskyttelse av tørr og sensitiv
hud. Utviklet i samarbeid med dermatologer.
301211 1 ltr. Dispenserflaske, salgsenhet à 6 flasker
Erisan Krem, daglig beskyttelse av hender som vaskes hyppig
300368 500 ml pumpeflaske, salgsenhet à 3 flasker
Erioil fuktighetslotion, lotion for hele kroppen.
300367 1 ltr. Dispenserflaske, salgsenhet à 6 flasker

Dispenserholder
309978 Holder til 1 liter dispenserflasker

NY!

Vaskerenne WR-ST47 ECO kan leveres
med 1-6 punkter med berøringsfri
armatur. Leveres med avløp, blandebatteri, veggplate og 24 V sensor .
Skaffevare

Dyson Airblade TM håndtørker
benytter trykkluft i høy hastighet.
Helt tørre hender i løpet av 10
sekunder – lavt energiforbruk.
Varenr. 300900

HANDI- I Hånddesinfeksjonsenhet
2 dyser sørger for av desinfeksjonsmiddel. Aktiveres ved hjelp av sensor.
Kapasitet på 5 ltr.
Skaffevare
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Garderobe- og sluseinnredning
Ut ifra byggtegninger, behov og muligheter utarbeider Landteknikk forslag til hvordan dere kan få en god flyt i garderobe og
hygienesluser mellom uren/ren sone. Utover leverandørenes standardprogram lager vi løsninger som dekker dine spesielle
ønsker og behov. Utrustningen er av rustfritt materiale AISI 304.
•
•
•
•

Knaggrekker for klær, hjelm og hørselvern
Hyllesystemer og kurver for engangstøy og arbeidsklær
Garderobeskap
Stativ for hansker, sko og støvler (med/uten lufttørring)

•
•
•
•

Vaskerenner med/uten berøringsfrie blandebatteri
Benker for skille uren/ren sone
Avfallskurver og sekkestativ
Spesialoppheng for engangshansker, forklè

3

Uknuselig speil i polert, rustfritt stål
Som en konsekvens av økte krav til sikkerhet i næringsmiddelindustrien er det stadig
flere steder ikke lenger lov til å bruke vanlige speil, pga risikoen for at glass kan komme
i produktene.
Samtidig ønsker mange medarbeidere tilgang til speil, uten nødvendigvis å måtte forlate produksjonslokalene.
Landteknikk tilbyr nå et uknuselig og sikkert speil som er laget av en høyglanspolert
rustfri stålplate, i standard størrelse 40x60 cm.
Varenr. 400339
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Knaggrekker, veggholdere og stativ
Knaggrekker
Varenr:
301309
301310
301311

Beskrivelse
6P Enkel knaggrekke
8P Enkel knaggrekke
10P Enkel knaggrekke

Lengde
750 mm
950 mm
1150 mm

Varenr: Beskrivelse
301312 4P Dobbel knaggrekke
301313 6P Dobbel knaggrekke

Lengde
750 mm
1150 mm

Varenr:
301314
301315
301316

Beskrivelse
4P Dobbel knagg for hjelm
5P Dobbel knagg for hjelm
6P Dobbel knagg for hjelm

Lengde
750 mm
950 mm
1150 mm

Varenr:
301317
301318
301319

Beskrivelse
Lengde
6P Enkel knagg for hørselvern 750 mm
8P Enkel knagg for hørselvern 950 mm
10P Enkel knagg for hørselvern 1150 mm
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Garderobe
Varenr: Beskrivelse
301320 Trådhylle
301321 Trådhylle m/bøjlestang

LengdexDybde
1160 x 350 mm
1160 x 350 mm

Veggholder til sko, støvler og hansker
Varenr: Beskrivelse
301322 Veggskinnesett til feste av holdere 1750 mm

Varenr:
301323
301324
301376

Beskrivelse
3P Skoholder
4P Skoholder
8P Skoholder

Varenr: Beskrivelse
301325 3P Støvelholder
301326 4P Støvelholder

Varenr:
301327
301328
301329

Beskrivelse
4P Hanskeholder
5P Hanskeholder
6P Hanskeholder

Lengde
750 mm
1150 mm
1400 mm

Lengde
750 mm
1150 mm

Lengde
750 mm
950 mm
1150 mm
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Tørkestativ til sko, støvler og hansker
Gulvstativ til sko, støvler og hansker

301330

301332

Varenr: Beskrivelse
301330 20P Gulvstativ til sko
301331 40P Gulvstativ til sko

Lengde x Bredde
1970 x 1150
1970 x 1150

Varenr: Beskrivelse
301332 20P Gulvstativ til støvler
301333 40P Gulvstativ til støvler

Lengde x Bredde
2145 x 1170
2145 x 1170

Lengde x Bredde
Varenr: Beskrivelse
301377 20P Gulvstativ støvler + 20 P sk0 2145 x 1170

301377

3

Varenr: Beskrivelse
301334 4P Trådhylle til sko/støvler

Varenr:
301335
301336
301337
301340
301341

301345

Beskrivelse
12P Støveltørrer - vegg
12P Støveltørrer - gulv
20P Støveltørrer - vegg
20P Støveltørrer - gulv
40P Støveltørrer - gulv

Lengde x Bredde
1160 x 350

Lengde x Bredde
1287 x 1170
1500 x 1187
2121 x 1170
2148 x 1187
2148 x 1187

Veggstativ til hansker
Varenr:
301342
301343
301344
301345
301346

Beskrivelse
6P Hansketørker - vegg
12P Hansketørker - vegg
18P Hansketørker - vegg
24P Hansketørker - vegg
30P Hansketørker - vegg

Lengde x Bredde
311 x 1170
654 x 1170
1000 x 1170
1353 x 1170
1700 x 1170

Benk
Varenr: Beskrivelse
300912 Benk m/stillskruer

Tilbehør
Varenr: Beskrivelse
300913 Hjulsett til stativ
300914 Høydejusterbare føtter
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Lengde x Bredde
1100 x 350
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Dispenser for hansker, engangsluer og -forklé
• Gir orden i lokalene
• God tilgjengelighet
• Enkelt å fylle på
Varenr:
300903
300904
300943
301375
400030

• Hygienisk designet
• Tåler vask og kjemikalier

301375

Beskrivelse
Dispenser for 1 pakke engangshansker
Dispenser for 3 pakker engangshansker
Veggoppheng for 300904 holder 3 pk engangshansker
Holder for engangsforklé – regulerbar
Dispenser for engangslue/hette

300904
400030

Sekkestativ og kurver
Varenr: Beskrivelse
Høyde x Bredde x Dybde
300942 Papirkurv
400x350x250
300943 Veggoppheng til papirkurv
300908 Småtingkurv
261x332x238
130x332x238
301374 Småtingkurv
750x430x355
300925 Sekkestativ m/ veggoppheng
300928 Hjul til sekkestativ
300944 Fot til sekkestativ
301372 Returplast sekkestativ
1000x500x500
301373 Sekkerullholder
301371 Tøygarderobe, 3-roms
350x1000x320

3

300942

300908
301373

301374
300925

301372
300928
301371
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Støvel- og skovaskere, hygienesluser
Nedenfor vises noen av standardproduktene. Disse kan tilpasses alle behov og ønsker.
•
•
•
•

Alle modellene er utført i rustfritt stål 1.4301 og CE godkjent
Maskinene er enkle å rengjøre, da børstene lett fjernes uten bruk av verktøy
Aktivering av børstene skjer ved hjelp av en føler i håndtaket, eller ved fotocelle
Vaskemiddelet doseres automatisk og er justerbart.

Sålevasker DLSO
Benyttes i områder hvor mange personer på kort tid skal rengjøre sålen på fottøyet. Består av 2 roterende, horisontale børster som aktiveres ved inn- og utgang.
4 børstelengder : 400/700/1100/1600 mm
Kan kombineres med EK 800 inngangskontroll.

3
Såle- og støvelvasker DSC
Rengjør både støvler og skosåler. Maskinen er utformet slik at
personer kan passere både med sko og støvler. Børstene aktiviseres ved inn- og utgang.
4 børstelengder : 400/700/1100/1600 mm
Kan kombineres med EK 800 inngangskontroll.

Inngangskontroll EK800
Enheten sikrer automatisk hånddesinfeksjon av begge hender
før inngang til produksjonslokalene, leveres med inngangskontroll.
Kan monteres på vegg/gulv eller sammen med en såle- og
støvelvasker.
Varenr. 400854
400854

Såle- og støvelvasker DSC og
inngangskontroll
DSC Kombinert såle- og støvelvasker med inngangskontroll.
Mekanisk rengjøring av såler ved hjelp av 2 horisontalbørster.
som aktiveres ved både inn- og utgang.
Mekanisk rengjøring av støvelskaft vha 3 vertikale børster.
EK 800 inngangskontroll for automatisk desinfeksjon av hender.
4 børstelengder : 400/700/1100/1600 mm.
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Støvelvasker DLST
Rengjør skaft og såler på støvlene. Maskinen består av tre vertikale og to horisontale bøster som aktiviseres ved berøring av et
håndtak. Godt egnet til slaktehall og fjøs.

Sålevasker PRIMUS II
Enkel sålevasker for effektiv rengjøring av såle og sider ved
hjelp av 1 horisontal og 2 vertikale børster.

3

Såle- og støvelvasker STRM/H
Enkel såle- og støvelvasker. Mekanisk rengjøring av såle og
manuell rengjøring av støvelskaft.

Check-In-Station – skreddersøm
Komplette hygienesluser, vist her med ECO 1 Håndvask, Dyson
håndtørrer, EK 800 inngangskontroll, DLSO sålevasker
Skreddersydde løsninger ut ifra kundeønsker – kontakt oss for
informasjon!
•
•
•
•
•
•

Vask av sko eller støvler
Desinfeksjon av såler
Vaskerenne med såpedispensere
Tørkmuligheter for hender
Hånddesinfeksjon med/uten inngangskontroll
Avdryppssoner

Anbefalt kjemikalier: F14 Farmosept (vask av sko) Ipasept(desinfeksjon av sko) Allsept S (desinfeksjon av hender).
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Vaskemaskiner
Pesutekno – vask av kniver og maskindeler
Maskinene er laget av rustfritt stål og er spesielt utviklet for
rengjøring av kritisk utstyr. Dette gjelder blant annet:
•
•
•

kniver, stål og vernehansker
skjærebord, kutteblader (sliceblad)
maskindeler og annet utstyr

De kraftige roterende vasketurbinene sørger for en effektiv
rengjøring, selv i alle ”kriker og kroker”. Etter endt rengjøring
desinfiseres utstyret ved 85° C .
Til kjøtt- og fiskeindustrien er det utviklet en egen standardslire for hver enkelt bruker, hvor hver får plass til sine personlige
kniver, stål og hansker.
Etter endt arbeidsøkt er det bare å henge sliren på plass i
maskinen. Maskinene har plass til henholdsvis 21, 24, 42 og
128 standardslirer.

3

Ved hjelp av en trillevogn kan en transportere utstyret til
andre områder i produksjonen.
Varenr:

Beskrivelse

410029 Standardslire, blå, har plass til tre kniver, en
vernehanske og ett slipestål
410030 Standardslire, hvit
410056 Knivslire, rustfritt stål
410057 Knivholder rustfri for 22 kniver
410031 Fingerfigur, liten
411038 Fingerfigur, normal

Rengjøring av maskindeler og annet utstyr

Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Vask av sliceblad

410057
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410029

Vask av kniver og vernehansker

410030

410056

Hygiene

Knivsterilisatorer
Knivsterilisator MB/MB-TA
Modell MB

Solid og funksjonell konstruksjon i rustfritt stål
Plass til 3 kniver og 1 stål
Digital temperaturdisplay (MB-TA)
Overopphetingsbeskyttelse (MB-TA)
Tekniske data:
Dimensjoner (BxDxH):
El-tilkobling
Beskyttelsesgrad
Sikring		
Vanntilkobling
Avløp		

200x190x390
230V
IP 65
16A
10 mm rørtilkobling
½” kuleventil

Knivskap med mulighet til desinfeksjon
Vi tilbyr rustfrie, låsbare skap som gir knivene trygg og sikker oppbevaring over natten. Disse skapene kan leveres med mulighet for
desinfeksjon ved hjelp av ozon eller UV-bestråling.
Kontakt oss for mer informasjon!

3

Bildet viser modell 821, knivskap med glassdører og ozon
desinfeksjon. 100 x 60 x 13 cm
Modell MB-TA

Fotbad
Plasseres slik at all inngående personaltrafikk må gå gjennom badet.
Vi anbefaler desinfeksjonsmiddelet F210 HYGISEPT (309974)
som har fargeindikator.
Varenr:

Lengde x Bredde xHøyde

307113 Fotbad 80 x 60 x 3 cm svart
307162 Fotbad 80 x 60 x 3 cm hvit
307114 Fotbad 130 x 65 x 3 cm svart

Stk
Stk
Stk
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Lavtrykks skumanlegg
Gjennom våre leverandører tilbyr vi lavtrykks skumvaskeanlegg, tilpasset ulike vaske- og kapasitetsbehov.
Vi leverer løsninger for:
• Generell skumlegging av overflater og utstyr
• Automatisk rengjøring av transportbånd mm.
Vi kan også levere større komplette skumvaskeanlegg med
tilbehør tilpasset dine rengjøringsbehov.

Nedenfor vises noen av standardproduktene. Ta gjerne kontakt
for et komplett tilbud tilpasset deres rengjøringsbehov!

Hovedstasjon

3

Hovedstasjonen er en selvstendig rengjøringsenhet, hvor du
kan utføre rengjøringsfunksjonene:
Spyling – Skumlegging – Desinfeksjon.
Via rørføring vil hovedstasjonen forsyne eksterne satellittstasjoner med økt vanntrykk (20bar) fra den innebygde
sentrifugalpumpen (Grundfos).
Finnes både for sentral/desentral kjemitilførsel.

Satellittstasjon
Rengjøringsenhet som kan utføre funksjonene:
Spyling – Skumlegging – Desinfeksjon.
Finnes i flere varianter avhengig av om man ønsker desentral/
sentral kjemitilførsel.
Driftsikker, robust og brukervennlig.
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Mobilt skumanlegg
Mobilanlegget består av en Grundfos pumpe med integrert
frekvensstyring (soft start/stop).
Anlegget er en selvstendig enhet som kan utføre følgende
rengjøringsfunksjoner:
Spyling – Skumlegging – Desinfeksjon.
Kan leveres med luftkompressor.

3
Reservedeler skumvaskeanlegg
300459

302693

Lavtrykksventil gummiert
Lavtrykksventil m/bøyle
Doseringsventil inkl. kontraventil
Avgangskobling ½1/2"
Avgangskobling gummiert
Tilbakeslagsventil luft ½1/2"

Varenr. 300459
Varenr. 300461
Varenr. 302693
Varenr. 300533
Varenr. 300534
Varenr. 302695

Spyleslange
Fleksibel spyleslange leveres i følgende lengder: 10, 15, 20, 25 og 30
meter. Leveres med presskoblinger og slangebeskytter.
300533

300534

302695
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Farmojet skumrengjøringsenhet
Anlegget er enkelt i bruk da man kun har behov for nettvann. Enheten
spyler og legger ut skum- og desinfeksjonsmiddel.
Farmojet finnes både som stasjonær- og mobil enhet.
Farmojet LB 1: skumrengjøringsenhet beregnet for ett
vaskemiddel-kjemikalie
Farmojet LB1 for veggmontering;
Farmojet LB1 mobil enhet;

Varenr. 300400
Varenr. 300401

Farmojet LB 2: skumrengjøringsenhet beregnet for 2 kjemikalier slik
at man unngår sammenblanding av rengjørings- og desinfeksjonsmidler
Farmojet LB2 for veggmontering;
Farmojet LB2 mobil enhet;

Varenr. 300370
Varenr. 300371

3

Dunkholder
For 20 liter kjemidunk
Varenr. 301347

Fokus på sikkerhet:

Vippestativ for 20 liter kjemikanner og
oppheng for verneutstyr
Vippestativ for sikker håndtering av 20 liter kjemikanner.
Vippeanordningen gjør at man har større kontroll på tømmingen.
Varenr. 300906
Oppheng for verneutstyr
Oppheng for vernehansker, vernebriller og sikkerhetsdata-blad
som er tenkt plassert i områder hvor manuell håndtering av
kjemikalier forekommer.
Varenr. 300907
Varenr. 300907
Varenr. 300906
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Fatpumpe, 200 ltr fat
Blå fatpumpe med EPDM pakninger for
alkaliske kjemikalier, F-4062119
Gul fatpumpe med VITON pakninger for
sure kjemikalier, F-4062238
Adapter for fatpumpe, F-4062120

Skaffevare
Skaffevare
Skaffevare

Pumpekanner
Rondomatic 5 ltr. Pumpekanne, F-4081339
Spraymatic 1,25 ltr pumpekanne, F-4081260

Skaffevare
Skaffevare

3

Skumtank, 20 l
Indumatic 20 ltr skumtank, F-4081372

Skaffevare

Otalhevert
Otalhevert m/håndpumpe XPN-1A
Varenr 306626
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Blandebatteri
Blandebatteri Rada modell 425 cx
300369 Termoskopisk sentralblander
Anslutning: DN 25 - 1" innv RG
Kapasitet: ved 3,5 bar - ca 200l/min.
Temperaturområde: fra fullt kaldt til 70o C
Innebygd temperatursperre - fabrikkinnstilt 45oC
Temperaturratt kan låses ved ønsket temperatur
Avstengingsventiler, tilbakeslagsventiler og filtersiler 		
er innebygd.
Vridbare vinkelanslutninger
Montering på vegg - veggfeste inngår
Forkrommet utførelse

3
Terjan blandebatteri
Vedlikeholdsfrie blandebatterier for næringsmiddelindustrien,
trenger ikke pakninger.

•
•
•
•
•
•
•

Rustfritt stål
Enkel betjening
Minimalt støynivå
Ingen pakninger
Ingen lekkasjer
Vedlikeholdsfritt
Energibesparende

302422
302949
302421
302948

Terjan blandebatteri varmt – kaldtvann ½”
Terjan blandebatteri varmt – kaldtvann ¾”
Terjan blandebatteri damp – kaldtvann ½”
Terjan blandebatteri damp – kaldtvann ¾”

Tekniske data:
Inngang:		
Utgang:		
Arbeidstrykk:
Temp:		
Tilb.ventil:
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½”
½”
¾”
10 bar
180°C
¾”

¾”
¾”
1”
10 bar
180°C
1”

Hygiene

Spylepistoler og dusjkraner
Vikan spylepistol
Pistolen benyttes til spyling og rengjøring med kaldt vann, max
40°C. Munnstykket kan reguleres til konsentrert stråle eller full
spredning. Trinnløs regulering av vannmengde.
308118 Vikan spylepistol, hvit VIK93225

Schermer spylepistol
301143 Komplett plast spylepistol Schermer for 1/2" sl. Stk
302897 Komplett plast spylepistol Schermer for 3/4" sl. Stk
Deleliste:
300152 Forlengerrør
301142 Strålepistolhode
301181 Pakning for slangekobling
301183 Slangekobling ½”
301184 Slangekobling ¾”

3

Skaffevare: Spiralfjær for spyledusj i
rustfritt stål, 60 cm.

Schermer dusjkran
301140 Komplett plast dusjkran Schermer for 1/2" sl.
301141 Komplett plast dusjkran Schermer for 3/4" sl.

Stk
Stk

Deleliste:
300152 Forlengerrør
301199 Dusjhode
301181 Pakning for slangekobling
301183 Slangekobling ½”
301184 Slangekobling ¾”

Meynell spylepistol
301665 Spylepistol MEY-P/N516-MK2.
Meynell i metall m/gummiovertrekk
for 1/2" og 3/4" tilslutning
301674 Nippel 1/2"
301675 Nippel 3/4"

Stk

Stk
Stk
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Pesu-Karu vannpistol
303066 Vannpistol, Pesu-Karu 19 mm

Stk

Dinga spylepistol
Robust spylepistol i messing, rustfritt stål og gummi
som tåler tøff bruk. Spylepistolen reduserer vannforbruket.
Når du trykker på avtrekkeren bestemmer du spylestrålen, noe
som gjør vannpistolen egnet for ulike rengjøringsoppgaver.
Maks temperatur: 60 °C Minimum temperatur: -20 °C
Velg mellom flere farger
306671
306717
306722
306736
306740
306745

3

Spylepistol Hvit
Spylepistol Rød
Spylepistol Blå
Spylepistol Gul
Spylepistol Grønn
Spylepistol Svart

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk

Nito spylepistol
301144

Nito Spylepistol tåler 90°C max 25 bar

Stk

Nito Heavy Duty spylepistol
Industripistol til spyle og- rengjøringsoppgaver innenfor
næringsmiddelindustrien hvor man ønsker en robust pistol som
tåler støt og fall og er vannbesparende i bruk.
Utseende som Nito spylepistol.
Max temperatur: 85 gr C - max trykk: 25 bar

301104 NITO heavy duty spylepistol 1/2" innv. gjenger
301103 NITO heavyduty spylepistol 1/2" inkludert
1/2" slangenippel

Lonn vannsparer
302527 Vannsparer VE-Lonn-R3/4
for 1/2" og 3/4" tilslutning
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Slangetromler og slangeoppheng
Nederman slangetrommel modell 884r
309916 Nederman slangetrommel 884 for ½” slange
Epoxy lakkert aluminium.
For 20 m slange/15 bar

3
Nederman hygienetrommel modell 886
Nedermanns slangetrommel 886 er spesielt konstruert for industri der det stilles høye krav til enkelt renhold. Den kan håndteres
og rengjøres på samme måte som øvrig maskinelt utstyr i en
næringsmiddelbedrift. Automatisk tilbaketrekk av slangen.
Leveres uten slange.
309918 For 3/4’’ slange, rommer 18 meter slange
309921 For 1/2’’ slange, rommer 25 meter slange
Trommelen kan leveres i en rekke varianter, tilpasset ulike slangedimensjoner, vanntemperatur (maks 90°C eller HT vann maks
150°C) og arbeidstrykk (fra 15 til 180 bar).

Rustfrie slangeoppheng
300933 Slangeholder Ø 10
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Næringsmiddelslanger
Citerdial tankbilslange

3

Tankbilslange for transport fra gårdstank til meieri og langtransportbiler, mottaksanlegg og prosessanlegg. Både innertuben og yttergummien på denne
slangen er laget av naturgummi. Citerdial har høy bestandighet i aggressive
miljøer.
•
Høy fleksibilitet som tillater små bøyeradier
•
Hvit, glatt innvendig gummikvalitet som ikke fremmer 				
bakterievekst og som tilfredsstiller europeiske og 				
amerikanske forskrifter til næringsmiddelhåndtering
•
Lav vekt
•
Påvirkes ikke av temperatursvingninger
•
Høy motstandsevne mot rengjøringsmidler ved opp til 110°C i flere minutter
•
Yttergummi som ikke farger av. Meget fleksibel utførelse

303316 *Citerdial tankbilslange
309754 *Citerdial tankbilslange
303494 *Citerdial tankbilslange

1 1/2’’
1 3/4’’
2’’

Tekniske data:
Indre slange: naturgummi, utvendig glatt overflate
Armering: lagvis tekstil som omslutter og forsterker stålspiral
Utvendig slange: naturgummi, med
hvit markering
Arbeidstrykk: 6 bar
Sikkerhetsfaktor: 3:1
Maks vakuum: 80%
Maks temperatur: + 80°C

303495 *Citerdial tankbilslange 2 1/2’’
306708 *Citerdial tankbilslange 53 mm
*Leveres i ruller á 40 meter

Alikler tank- og næringsmiddelslange

Suge- og trykkslange for flytende næringsmidler. Slange for faste installasjoner, for lasting og tømming, for fylling eller bruk i produksjonsprosesser.
God fleksibilitet, tåler høye temperaturer og er enkel å holde ren. Glatt, hvit
overflate innvendig som er i overensstemmelse med forskriftene for kontakt
med næringsmidler. Meget god bestandighet mot fett.
Godkjent av DGA.
•
Yttergummi som ikke farger av
Påvirkes ikke av temperatursvingninger
•
•
Høy motstandsevne mot rengjøringsmidler ved
opp til 130°C i flere minutter
•
Klarer små bøyeradier uten å knekke

303655 *Alikler slange
* Leveres i ruller á 40 meter
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2 1/2’’

Tekniske data:
Indre slange: NBR, hvit, glatt overflate
Armering: Lagvis tekstil som er forsterket med
stålspiral
Utvendig slange: CR, blå med hvit markering
Arbeidstrykk: 10 bar
Sikkerhetsfaktor: 3:1
Maks vakuum: 80%
Maks temperatur: + 100°C

Hygiene

Slanger - damp/varmtvann
Biovast damp- og varmtvannslange

Den ideelle slangen for damprengjøring i næringsmiddelindustrien, ved
temperaturer opp til 165 °C og for transport av flytende matvarer. Meget
god bøyeevne. Næringsmiddelgodkjent som tilfredsstiller krav fra FDA.
Utvendig slange setter ikke av merker, og har meget god motstand mot animalsk og vegetabilsk fett.

Tekniske data:
Indre slange: NBR, hvit
Armering: Tekstil
Utvendig slange: NBR + PVC, blå
Arbeidstrykk:
• Mettet eller damp: 165°C/6 bar
• Varmt vann: 100°C/10 bar (i henhold til
standard NFT 47263)

Skaffevare

Klenet varmtvannslange

Vaskeslange for gulv og varmtvannslange for rengjøring i næringsmiddelindustrien. Næringsmiddelgodkjent, tilfredsstiller krav fra FDA. Lys gummikvalitet som ikke farger av. Meget god motstand i slangens ytre lag mot animalsk
og vegetabilsk fett.
Maks temperatur: + 95°C
303379 Klenet varmtvannslange
303513 Klenet varmtvannslange

3

Tekniske data:
Indre slange: NBR, hvit, glatt innvendig
Armering: Tekstil
Utvendig slange: NBR + PVC, bl, glatt utvendig
Arbeidstrykk: 10 bar
Sikkerhetsfaktor: 3:1

3/4’’
1/2’’

Trelleborg SSS slangekupling
Hylsen i Trelleborgs SSS-kupling er presset på plass på en måte som sikrer en
helt jevn og ren overgang mellom nippelen og innertuben (se illustrasjonen). På
den måten blir det ingen kanter eller lommer som ellers kunne skape bakterie
feller og føre til forurensning av produktet.
Hylsen holdes fast på nippelen ved hjelp av en sikkerhetskrage for å forhindre
at slangen ”blåser av”. Selv når trykket stiger, f.eks. idet prosessen starter, er
det ingen fare.
Hylsen har en godt bearbeidet, glatt overflate. Det er ingen skarpe kanter eller
grader som kan føre til skader.
Som ekstra tilbehør kan Trelleborg levere en beskyttende gummiring. Den kan
dras over nippelen og plasseres på hylsen. Ringen tar opp slag og støt hvis kuplingen slippes eller faller på gulvet. På den måten sikrer den både kuplingen og
gulvbelegget.
303527
303319
303321
303328
303320
303326

Presshylse for
Ring for hylse
Union SMS
Presshylse for
Ring for hylse
Union SMS

51 mm DIN/SMS
51 mm DIN/SMS
51 mm FEM AISI 316
38 mm DIN/SMS
38 mm DIN/SMS
38 mm FEM AISI 316

Kuplingstyper:
Andre kuplinger på bestilling: Clamp. RJT, Flens,
IDF/ISS, Guillemin symmetrisk og Cam-kupling.

Citerdial med SMS-kupling.

Alikler med DIN-kupling.
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Elektrisk insektdreper
Tar knekken på insektene
Det ultrafiolette lyset tiltrekker insektene.
Når de kommer inn til lysrøret treffer de
et høyspentgitter. Høyspenningen dreper
insektene momentant, og de faller ned i
oppsamlingsskuffen.

LT-Insektdreper – Super 80
Et apparat for næringsmiddelindustrien og
andre krevende miljøer. Utført i høyglans
polert rustfritt stål, og med en aksjonsradius
på 12 m. Utstyrt med to 40W UV-rør. Modellen
er lett å rengjøre og enkel å skifte lysrør på.

Hverken høyspenningen eller det ultrafiolette
lyset er farlig for mennesker. Apparatene bør
plasseres slik at barn ikke kan stikke ledende
gjenstander inn i det strømførende gitteret.
Godkjent av NEMKO, ELtilsynet og forsikringsbransjen
LT-Insektdrepere er utstyrt med chassis i
stål, og er produsert i Norge. De er godkjent
for våte rom, fjøs og dyrerom, samt utsatte
produksjonslokaler i næringsmiddel
industrien.

3

Teknisk beskrivelse:

Super 80

Størrelse		
UV-rør		
Nettovekt kg		
Spenning		
Gitterspenning		
Strømforbruk		
Aksjonsradius

68x18x30H
2 x 40W
11
220V
5000V 13MA
90W
12 m

309811 LT-Insektdreper Super 80
309917 Standard Lysrør til Super 80 40 W
309916 Splintsik. Lysrør Super 80 40 W
307674 Tenner for Super 80

LT-Insektdrepere er utstyrt med chassis
i stål, og er produsert i Norge. De er godkjent for våte rom, fjøs og dyrerom, samt i
næringsmiddelindustrien

Plast- og stålbøtter

301903 Bøtte rustfri
Rominnhold: 10 liter

Stk

301904 Bøtte rustfri
Rominnhold: 12,5 liter

Stk

301908 Bøtte rustfri hygienisk sarg Stk
Rominnhold: 12 liter
301815 Bøtte plast
PANCO-184 Med 2 rom.
Rominnhold: 2 x 10 liter
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Stk

300343 Bøtte plast grønn rfr. hank
Rominnhold: 12 liter
300344 Bøtte plast blå rfr. hank
Rominnhold: 12 liter
300345 Bøtte plast rød rfr. hank
Rominnhold: 12 liter
300346 Bøtte plast hvit rfr. hank
Rominnhold: 12 liter
300347 Bøtte plast gul rfr. hank
Rominnhold: 12 liter
300348 Bøtte plast sort rfr. hank
Rominnhold: 12 liter

Stk		 300349 Lokk
Stk		 300350 Lokk
Stk		 300351 Lokk
Stk		 300352 Lokk
Stk		 300353 Lokk
Stk		 300354 Lokk

