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Nederman introducerar produkter för hantering av 

oljedimma 
  
Nederman introducerar ett nytt sortiment produkter för effektiv hantering av oljedimma. 

Produkterna baseras på den patentsökta FibreDrain™ tekniken, som utvecklats speciellt för 

kontinuerlig drift.   

   

Vid så gott som all metallbearbetning genereras oljedimma och oljerök som har skadlig effekt, 

inte bara på människors hälsa, utan även på produktionsutrustning och företagets intäkter. Det är 

stor skillnad mellan vanlig rök och oljedimma vilket skapar en utmaning vid metallbearbetning. 

Oljedimma består av vätskedroppar i allmänhet upp till 20 µm i storlek. Med högre 

maskinhastigheter och högt tryck bildas en vätskeformig rök som innehåller mycket små droppar 

som kan vara mindre än 1 µm. Att fånga in dessa extremt små droppar kräver avancerad teknik 

med specialbehandlade och högeffektiva filter. 

 

Nedermans unika och patentsökta FibreDrain™ teknik är nyckeln till effektiv hantering av 

oljedimma. Uppbyggnaden av FibreDrain™ filtren gör det möjligt att fånga in även de allra minsta 

dropparna och återföra dem till processen med bibehållen effektivitet. Den exceptionella 

kapaciteten att återvinna vätska minskar förbrukningen av t.ex. kylmedel inom metallbearbetning. 

FibreDrain™ filtren är designade för lång livslängd och därmed lägre driftskostnad. Med ett brett 

sortiment kan Nederman erbjuda en lösning för de flesta applikationer.  

 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

 

Anders Franzén, SVP Corporate Development 

Telefon: 042 18 87 00 

e-mail: anders.franzen@nederman.com 

 

 

  

Fakta om Nederman 
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på 

luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren 

och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till 

installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt agenter och distributörer i ett 

50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 

5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1900 anställda. 
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