
Rustfri stål maskinafskærmning

Hygiejnisk - sikkert - fleksibelt



Når sikkerhed og hygiejne har top prioritet

Hygiejnisk maskinafskærmning lavet på bestilling
Bygget på mere end 25 års erfaring er NTF-Aalborg A/S stolte af at kunne præsentere 
Comp-Line, en serie af modulopbygget maskinafskærmning, der opfylder 
fødevareindustriens højeste krav til hygiejne, rengøringsvenlighed og sikkerhed.

Comp-Line er et system, som er nemt at installere, og som noget helt unikt kan justeres 
i både højde og bredde under installationen. Designet giver også mulighed for at lave 
de udskæringer, som passer til din produktionslinje samt nem montering af beslag til 
afbrydere osv.

Denne fleksibilitet er med til at sikre, at du altid får den bedst mulige løsning til 
maskinbeskyttelse og maskinafskærmning tilpasset dine behov.

Comp-Line kan fås i AISI 304 og AISI 316, 1. kl. bejdse og lever op til kravene i DS/EN ISO 
13857-2019.
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Hygiejnisk

Leveret fra 

lager

Sikker og holdbar

Nem at installere

Justerbar on-site

Beskyt din produktionslinje, både mennesker og maskiner 
med hygiejnisk maskinafskærmning fra NTF-Aalborg A/S 
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Tæt på detaljerne

Maskinafskærmning uden 
horisontale overflader til 
at samle støv eller snavs 
sikrer let rengøring og høj 
hygiejne. 

Ekstra buk langs nettets 
bredde øger styrken og 
forbedrer sikkerheden 
for medarbejdere langs 
produktionslinjen.

Alle moduler kan justeres 
i bredden for hver 20 mm, 
hvilket gør det muligt 
at justere og montere 
maskinafskærmningen 
præcist på monterings-
stedet.

Alle samlinger er udført med 
flangebolte og sporbare 
afstandsstykker med en let 
genkendelig blå farve for 
at sikre optimal hygiejnisk 
montering.

Fuld tilpasningsevne med 
justerbare beslag, der kan 
bukkes til 45° eller 90° med 
enkle værktøjer under 
montering.

Valgfri gevindstænger kan 
hæve stolperne fra gulvet for 
at øge rengøringsvenlighed 
samt kompensere for 
skrånende gulve i vådrum.

Alle standardmoduler: 
 • Kan leveres i AISI 304 og AISI 316, 1. kl. bejdse
 • Lever op til kravene i DS/EN ISO 13857-2019
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Comp-Line standard

Beskrivelse Milimeter

A Modul bredde 1000/2000

B Net bredde 923/1923

C Stolpe højde 2400/2000

D Net højde 2280/1870

E Frihøjde 130/130

Comp-Line maskinafskærmning 
opfylder maskindirektivets bilag 1, 
punkt 1.4.2.1.:

 — 

 —  

 — 

Unikt design 
og montering

Nem montering af én person
Den unikke monteringsmetode og 
et enkelt systemdesign medvirker, at 
maskinafskærmning fra NTF-Aalborg 
kan monteres af en enkelt person.

Designet giver desuden mulighed for at 
lave de nødvendige udskæringer, som 
passer til produktionslinjen, samt nem 
montering af beslag til afbrydere.

Tekniske 
specifikationer

Fastgørelsessystemet skal forblive på 
enten afskærmningen eller stolpen

Værktøj skal anvendes ved 
demontering

Faste afskærmninger må ikke 
kunne forblive på plads uden deres 
fastgørelsesmidler
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Standardmoduler tilpasset i størrelsen
Byg din maskinafskærmning med 
standard paneler monteret i den 
størrelse, du har brug for.

Bredde - Vælg den ønskede bredde fra 
vores standardmoduler, som er 1000 
eller 2000 mm og kan tilpasses for hver 
20 mm.

Højde - Vores standardstolper er 2000 
eller 2400 mm høje og tillader 130 mm 
frihøjde ved gulvet.

Vi kan tilbyde andre højder ved at tilføje 
flere paneler i toppen af højere stolper 
for at nå den ønskede højde.
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Dørtyper og størrelser *

Skydedør 

Beskrivelse Milimeter

A Dørmodul bredde 2173

B Dør bredde 1031

C Dørmodul højde 2084

D Døråbning højde 2030

E Frihøjde 130

• Stor rulleflade giver holdbarhed og stabilitet og en 
enkel låsemekanisme sikrer effektiv lukning.
• Tilføj beslag, kompatible med flere typer afbrydere.
• Tilgængelige bredder: 1000/1260/1500 mm

Standarddør

Beskrivelse Milimeter

A Dørmodul bredde 1085

B Dør bredde 1000

C Dørmodul højde 2084

D Døråbning højde 2030

E Frihøjde 130

• Venstre- eller højrevendt dør efter behov.
• Enkelt trækhåndtag med snaplås sikrer effektiv 
lukning.
• Tilføj beslag, kompatible med flere typer afbrydere.
• Tilgængelige bredder: 800/1000/1260/1500 mm

Pro dør

Beskrivelse Milimeter

A Dørmodul bredde 1085

B Dør bredde 1000

C Dørmodul højde 2084

D Døråbning højde 2030

E Frihøjde 130

• Dør med dørgreb og cylinderlås for øget sikkerhed.
• Ekstra robust ramme omkring døren.
• Tilføj beslag, kompatible med flere typer afbrydere. 
• Tilgængelig bredder: 800/1000/1260/1500 mm

Dobbeltdør

Beskrivelse Milimeter

A Dørmodul bredde 2101

B Dør bredde 1000

C Dørmodul højde 2084

D Døråbning højde 2030

E Frihøjde 130

• Bredere åbning og en enkelt skydelås for nem 
adgang.
• Tilføj beslag, kompatible med flere typer afbrydere.

*Alle dørtyper fås i flere bredder samt 2000 eller 2400 mm højde afhængigt af behov.
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Design hygejnisk maskinafskærmning 

         bare hurtigere!

Prøv www.FenceCreator.com
Spar timevis af arbejde

Designet til produktionslinjeksperter
Glem tunge 3D-tegninger og 
timers tilpasning frem og tilbage. 
Mød dit online designværktøj til 
maskinafskærmning:  FenceCreator
 
Skab din maskinafskærmningsløsning 
på få minutter og oplev fordelene ved 
at designe afskærmning online, samt 
hurtig deling via URL.
FenceCreator lever i skyen, så du kan 
dele dit projekt via URL og arbejde 
videre fra enhver enhed.

1

2

3

Upload tegningen af din 
produktionslinje. Klik og træk 
de moduler, du har brug for.

Tilpas dit design! Tilføj 
døre, beslag til afbrydere, 
udskæringer osv.

Send dit design til NTF, så 
modtager du en tilsvarende 
STEP-fil af afskærmningen.

FenceCreator er baseret på brug af Comp-Line, designet og fremstillet i Danmark af NTF-Aalborg A/S
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http://www.FenceCreator.com


NTF-Aalborg A /S

Ha gensve j  17

9530 Støvr in g

Danmark

+ 45  98  37  37  66

mai l@ntf .dk

www.nt f .dk

HVEM ER VI?

NTF-Aalborg A/S blev etableret i 
1995 og er en dynamisk og vel-
konsolideret virksomhed med en 
moderne og fleksibel maskinpark 
beliggende i Danmark.

Vi leverer en bred vifte af special-
tilpassede rustfri stålløsninger, 
baseret på avanceret brug af tråd 
og rundstål med fokus på 
maskinafskærmning, proces-
udstyr, inventar og hygiejne samt 
underleverandørarbejde.

Kan tilpasses enhver 
produktionslinje

Hold dig opdateret!
Følg NTF-Aalborg A/S 
på LinkedIn

http://www.ntf.dk
https://www.linkedin.com/company/ntf-aalborg-a-s

