Hvordan Fence Creator sparer tid
og omkostninger ved planlægning af
hygiejnisk maskinafskærmning
NTF-Aalborg A/S præsenterer Fence Creator - 100% gratis on-demand tegningssoftware, som
lader dig designe dit maskinafskærmningsprojekt på få minutter. Velegnet til Comp-Line,
hygiejnisk maskinafskærmning i rustfrit stål designet og produceret i Danmark.

At designe maskinafskærmning kan være
en lang og dyr proces
Arbejdet ved en produktionslinje
eller ved siden af en robotcelle kan
være farligt på trods af sund fornuft
og en forsigtig tilgang. Ulykker og
skader kan opstå under daglige
operationer ved eller i nærheden af
produktionslinjen. Fx ved rengøring
eller vedligeholdelse.
Det kan have store menneskelige
og økonomiske konsekvenser ikke
at sørge for sikre arbejdsforhold.
Fx bøder, beskadiget udstyr, tabt
produktion eller ved total nedlukning.
Derfor bør søgningen efter den rette
afskærmningsløsning være så enkel
samt nem at designe og bestille som
muligt.
At udvikle ny maskinafskærmning
kan være en lang og dyr proces. En
massiv opgave, som ofte gemmes
til sidst eller ikke er inkluderet i
budgettet og som kan beslaglægge
en hel teknisk afdeling i flere uger.
Derved udskydes leveringstiden og
der tilføres ekstraomkostninger.
At designe alt fra bunden med en
producent er ofte en manuel proces
med meget frem og tilbage. Dertil
kommer behovet for overholdelse af
gældende regler og ISO-standarder.
Tegneprogrammer kan hjælpe i
processen, men der kan være mange
justeringer at tage hensyn til, når det
endelige layout skal produceres.
Kort sagt; det kan være en tidskrævende og dyr proces at udvikle
hygiejnisk maskinafskærmning, som
overholder fødevareindustriens krav,
når det ikke er din kerneforretning.
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Stop med at designe
maskinafskærmning fra
bunden - lad os hjælpe!
Hygiejnisk maskinafskærmning
designet til fødevareindustrien
er imidlertid NTF-Aalborg A/S
kerneforretning og -kompetence.
Vi har udviklet et modulært
maskinafskærmningssystem i
rustfrit stål og tilføjet den unikke
service; at levere vores 100 % gratis
tegnesoftware Fence Creator.
NTF giver dig desuden en tilsvarende
STEP-fil over dit projekt, så du kan
spare tid eller bruge den anderledes.

Med Fence Creator
har det aldrig
været nemmere at
designe hygiejnisk
maskinbeskyttelse
lavet af rustfrit stål!
Fence Creator er en online
tegneapplikation, som gør dig i
stand til at skabe din nye rustfri stål
maskinafskærmningsløsning i 3D på
en enkel og nem måde – gratis!
Skab din hygieniske afskærmningsløsning baseret på standardmoduler
inden for få minutter. Oplev fordelene
ved at designe online, samt hurtig
deling via URL.
Du behøver ingen speciel software
for at køre Fence Creator, du skal blot
bruge en computer med internetadgang.

Prøv det selv!
Gå til www.FenceCreator.com og start dit projekt
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Hav dit afskærmningslayout klar til bestilling
på få minutter!
Upload en tegning og begynd at
placere maskinafskærmning rundt
om produktionslinjens form.

Der er ingen grund til
at gøre det selv!
Når den endelige form er designet,
kan du vælge mellem 4 forskellige
dørtyper i forskellige størrelser og
placere dem på dit design.

Prøv en testet og
pålidelig løsning
baseret på standardmoduler fra
NTF-Aalborg A/S

Hvis du ønsker yderligere tilpasning,
giver Fence Creator dig mulighed for
at tilføje beslag til nødafbrydere og
lysgardinstænger, kabelbakker og
udskæringer til dit design.
Brug snapshotfunktionen og del
vigtige detaljer med partnere eller
NTF-Aalborg.
Når dit design er færdigt, kan
Fence Creator generere en komplet
stykliste, hvilket giver forkorter tid fra
forespørgsel til tilbud.
Du kan sende ordren direkte til
NTF-Aalborg, hvor vores personale
tilpasser og pakker elementerne i dit
design.
Men hvis du har brug for vejledning
eller forslag til forbedringer, står vores
eksperter klar til at hjælpe dig.

Modtag en STEP-fil med
din maskinbeskyttelse
baseret på dit projekt i
Fence Creator.

Ønsker du mere information?
Kontakt os for vejledning her
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Lad Fence Creator gøre
arbejdet og brug din tid,
hvor det gælder
Spar timevis af arbejde
Med Fence Creator kan du bruge
mere tid på at designe produktionslinjen og udnytte den kraftfulde
software til fulde.

NTF-Aalborg laver STEP-fil
Send os dit Fence Creator-layout,
og vi sender dig en tilsvarende
STEP-fil klar til at blive tilføjet til din
produktionslinje.

Ingen tung software bremser dig
Fence Creator lever i skyen, så du kan
dele dit projekt med partnere via
URL. Derudover kan du arbejde
fra enhver enhed, så længe du har
internetforbindelse.

Hurtigt fra forespørgsel til tilbud
Når du er tilfreds med dit design,
skal du blot følge trinene, og Fence
Creator genererer en komplet
stykliste over nødvendige materialer
samt en estimeret leveringstid.

Enkel og let at mestre
Efter få klik vil du være bekendt med
funktionaliteten af Fence Creator. Det
enkle design og musekommandoer
giver enhver bruger mulighed for at
navigere i værktøjet.

Dokumenter vigtige detaljer
Du kan dokumentere alle vigtige
detaljer eller vinkler separat med
snapshotfunktionen og dele dem
med samarbejdspartnere eller
NTF-Aalborg.

En afprøvet og pålidelig løsning
Ved at vælge maskinafskærmning
fra NTF får du en veldokumenteret
standardiseret løsning bygget på
mere end 25 års erfaring i at arbejde
med rustfrit stål.

Fordelene ved et modulært design
NTF-Aalborgs maskinafskærmning er
baseret på standardmoduler.
Fence Creator kan kombinere
modulerne i tusindvis af forskellige
kombinationer og giver dig mulighed
for at tilpasse dem til den størrelse, du
har brug for. Du har også mulighed
for kun at bruge standardlængder.

Comp-Line fås som både AISI 304
og AISI 316, 1. kl. bejds og lever op
til kravene i DS/EN ISO 13857-2019
Maskinsikkerhed.
Hvorfor rustfrit stål?
Maskinafskærmning i rustfrit stål
opfylder fødevareindustriens krav
ved at være robust og korrosionsbestandig samt nem at rengøre.
Derudover kan rustfrit stål modstå
de kemikalier, som er nødvendige
for hygiejnisk rengøring i
fødevareindustrien.
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Fence Creator er bygget på
brugen af Comp-Line
maskinafskærmning designet
og produceret i Danmark af
NTF-Aalborg A/S

Hygiejnisk maskinafskærmning i rustfrit
stål lavet på bestilling
Hvem er NTF?

Comp-Line opfylder de højeste krav
til hygiejne, rengøringsvenlighed og
sikkerhed i fødevareindustrien.
Systemet er nemt at installere, og
som noget unikt kan det justeres i
højde og bredde på stedet. Designet
giver også mulighed for udskæringer,
der passer til produktionslinjen
samt nem montering af beslag til
kontakter mv.
Fleksibiliteten er med til at sikre, at du
altid får den bedst mulige løsning
til maskinbeskyttelse og maskinafskærmning tilpasset dine behov.
Standardmoduler efter størrelse
Byg din maskinafskærmning med
standardpaneler justeret til den
størrelse, du har brug for.
Bredde - Standardmoduler fås i 1000
eller 2000 mm og kan skæres til for
hver 20 mm.
Højde - Standardstolper er 2000 eller
2400 mm høje og tillader 130 mm
frigang ved gulvet.

NTF-Aalborg A/S er en dynamisk og
velkonsolideret virksomhed med en
moderne og fleksibel maskinpark
beliggende i Danmark siden 1995.
Vi er specialiseret i at producere
maskinafskærmning i rustfrit stål,
baseret på avanceret brug af tråd og
rundstål.
NTF-Aalborg A/S er din partner
indenfor specialdesignede rustfri
stålprodukter til fødevareindustrien.
Vi designer og udvikler optimerede
løsninger til vores kunder, som giver
slutbrugerne høje hygiejniske
standarder, forbedret kvalitet og
minimerede produktionsomkostninger.

NTF-Aalborg A /S
Hagensvej 17
9530 Støvring
Danmark
+45 98 37 37 66
mail@ntf.dk
w w w. n t f . d k

Hold dig opdateret!
Følg NTF-Aalborg A/S
på LinkedIn
Comp-Line lader dig kompensere for
skrå gulve i våde omgivelser samt
øge rengøringsvenligheden med
valgfri gevindstænger til at hæve
stolperne fra gulvet.

Skriv dig op til at blive
kontaktet her
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