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Med ett blikk

Utfordringer 

Norddeutsche Textil Logistik (NTL) GmbH er en av 
de ledende tekstillogistikkbedriftene i Tyskland. 
Daglig pakkes det opptil 200 000 klesplagg. Ved 
alle disse aktivitetene oppstår det en høy støvbe-
lastning, fremfor alt på grunn av kraftig hallslitasje. 
For å få noenlunde kontroll over disse partiklene 
måtte arbeiderne rengjøre støvete varer manuelt. 
Dette begrenset produktiviteten kraftig. Likevel 
var det umulig å unngå kundeklager helt. Ved NTL 
vurderte man en dyr sanering av  
gulvet i hallen.

Betydningen 

Kort tid etter at luftrenseapparatene ble 
installert av Zehnder Clean Air Solutions, 
kunne støvbelastningen reduseres med 
ca. 80 %. Dette gjør den tidkrevende 
og kostbare manuelle rengjøringen av 
de lagrede varene fullstendig overflødig. 
Kostnader spares og produktiviteten 
øker. De ansattes trivsel, blant dem også 
noen allergikere og astmatikere, har 
økt betraktelig på grunn av den forbe-
drede luftkvaliteten. I tillegg registrerer 
logistikerne betydelig færre kunderekla-
masjoner. Den dyre investeringen i nytt 
hallgulv er ikke lenger nødvendig.

Om NTL GmbH

Norddeutsche Textil Logistik (NTL) GmbH 
fra Neustadt-Glewe i Mecklenburg har lenge 
kjempet med et vedvarende støvproblem. Hver 
dag blir opptil 200 000 plagg pakket inn på 
NTLs varelager. Alle blir utsatt for støvbelast-
ning. Med Zehnder Clean Air Solutions fant 
NTL endelig den perfekte partneren i kampen 
mot støv, og kunne dermed redusere støvbe-
lastningen med rundt 80 %. Denne enorme 
støvreduksjonen sørget for et sterkt pluss på 
de forskjelligste områder i bedriften: Vesentlig 
lavere rengjøringskostnader, rene ompak-

Manuell rengjøring for å gjøre 
kundene tilfredse 
Støv er ofte et alvorlig problem i logistikkbransjen. 
Støv dannes ikke bare svært fort og i store mengder, 
men skader bedriftsprosessen på to måter: Varer 
som er tilsmusset av støvlagene, fører til klager 
fra kundene, og støv i luftveiene virker negativt på 
medarbeidernes helse og produktivitet. Den som da 
reagerer ved å forsterke rengjøringen, tar ikke høyde 
for det egentlige problemet og sløser mest bort verdi-
fulle ressurser. 
 
Dette skjedde også med Norddeutsche Textil Logistik 
GmbH. Bedriftens lager i Neustadt-Glewe i nærheten 
av Schwerin er et viktig knutepunkt der tekstiler blir 
undersøkt ut fra spesielle kvalitetskriterier og delvis 
også blir liggende lenge i bedriften. “Dermed samler 
det seg så mye støv på varen at man ikke kan sende 
dem videre i den tilstanden”, sier daglig leder Gerhard 
Meyer, og gjør rede for de mislykkede bestrebelsene 
på å blitt kvitt støvet. “Selv med en kostbar våtrengjø-
ring to til tre ganger i uken fikk vi ikke løst problemet. 
Av frykt for mulige kundeklager begynte mine medar-
beidere til og med å rengjøre tilstøvede varer manuelt. 
Dette reduserte imidlertid produktiviteten vesentlig. 
‘Siste patron i beltet’ var en dyr rehabilitering av 
hele gulvet i lagerhallen for å redusere avslipningen 
som særlig oppstår gjennom kartonasje. Men før 
jeg ga opp håpet om en profesjonell, varig løsning 
fikk vi – nøyaktig i riktig øyeblikk – besøk av teamet 
fra Zehnder Clean Air Solutions som presenterte 
konseptet for industriell luftrensing for oss.” 
 
Zehnder har utviklet og perfeksjonert en filterkom-
binasjon for effektiv luftrensing: Filterkombinasjo-
nens kjerne er enestående flimmerfiltre. Basert på 

elektrostatisk tiltrekning binder de både grovt og fint 
støv fra luften på en sikker måte og med høy opptak-
skapasitet. Denne luftrenseløsningen kan fleksibelt 
tilpasses til de nøyaktige behovene på stedet. 
 
 
Unngå dyre investeringer
Den overbevisende presentasjonen fra Zehnder 
Clean Air Solutions vakte øyeblikkelig Gerhard 
Meyers interesse. Et besøk hos bedriften Göttsche 
Getränke GmbH & Co. KG i Hamburg forsterket 
Meyers planer ytterligere – her hadde Zehn-
ders luftrensesystemer vært i bruk i et helt år og 
løst ganske like støvproblemer svært effektivt. 
“Göttsches positive resultater var et klart bevis på 
at Zehnder var den ideelle partneren også for oss. 
Dessuten var jeg også svært begeistret for Zehn-
ders fleksible servicemodell. Jeg unngår dermed 
dyre og langvarige investeringer i alternative 
løsninger”, sier Meyer. 
 
Omfattende forhåndsmålinger av støvet bekreftet 
svart på hvitt at det hastet med å finne en effektiv 
løsning på støvproblemet i NTL. Maksimalverdiene 
var dobbelt så høye som de påbudte grensever-
diene på 50 µg/m³ for utendørsområder. Zehnder 
utviklet deretter raskt et konsept som var indivi-
duelt tilpasset tekstillogistikkbedriftens behov og 
dekket 25 000 m³ i tekstillageret. “Zehnders folk 
monterte så systemet på en enkel måte uten å 
forstyrre driften”, erklærer Meyer tilfreds, og legger 
til: “Takket være den enkle, sikre plasseringen i 
taket er apparatene praktisk talt usynlige og avgir 
lite lyd.” 
 
 
Manuell rengjøring redusert med 
100 %
Allerede like etter installasjonen økte luftkvali-
teten i NTL – dette kunne både merkes og måles. 
Undersøkelser viser at støvbelastningen kunne 
reduseres med ca. 80 %. Resultatet av støvreduk-
sjonen kan også betegnes som helt vellykket, som 
Gerhard Meyer også sammenfatter det: “Reduk-
sjonen av støvkonsentrasjonen har langt over-
truffet mine forventninger. Hele den langvarige, 
dyre rengjøringen av varene på lager er 100 % 
borte. Selv tekstiler som har vært på lageret vårt i 
lang tid, kan nå sendes ut uten betenkeligheter, og 
utløser ikke lenger klager fra kundene. Luftren-
sesystemet finansieres praktisk talt av seg selv, 
gjennom de årlige innsparingene på flere tusen 

“Den reduserte støvkonsentrasjonen på grunn 
av luftrenseren har langt oversteget forvent-
ningene mine. Den manuelle rengjøringen av 
varene på lager faller nå 100 % bort. Med 
denne kostnadsbesparelsen på flere tusen 
euro i året betaler luftrensesystemet i prin-
sippet seg selv.” 

Gerhard Meyer, daglig leder 

ninger av varene, færre klager fra kundene 
og ikke minst motiverte medarbeidere som 
arbeider i sunn luft i lagerhallen. 
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euro!” Og det vi ikke visste på forhånd, var de 
positive reaksjonene fra medarbeiderne, bl.a. aller-
gikere og astmatikere. “Mange av mine ansatte 
kommer og forteller meg hvor mye bedre de har 
det på jobben takket være den økte luftkvaliteten”, 
forklarer Meyer. Alt dette førte samlet til en økning 
av produktiviteten i NTL. Tilfredse og motiverte 
medarbeidere, elimineringen av intensive rengjø-
ringsoperasjoner og vesentlig færre klager fra 
kundene gjør at partnerskapet med Zehnder Clean 
Air Solutions allerede etter ett år er blitt en positiv 
faktor på flere områder i bedriften. 
 
Varighet er et hovedtema i Zehnder, for produsen-
tens ansvar opphører ikke med installasjonen av 
apparatene. Zehnder er en solid servicepartner 
som også tar seg av skifte av filtere, vedlikehold 
og reparasjoner, selv om sistnevnte knapt er 
nødvendig, som også Meyer bevitner: “Siden instal-
lasjonen for ett år siden har apparatene gått lett 
og knirkefritt.” De stadig forbedrede støvverdiene 
bidro også til å lette NTLs omstilling til digitaliserte 
og automatiserte prosesser. Denne overgangen 
gikk helt problemfritt, noe som ikke hadde skjedd 
dersom vi fortsatt hadde en høy støvbelastning. 
Erfaringene med Zehnder var så positive at NTL 
ved et senere påbyggingsprosjekt umiddelbart 
satset på Zehnders industrielle luftrensing. 
 
Meyer slutter med å karakterisere det vellykte 
samarbeidet med Zehnder på følgende måte: 
“Zehnder holder ganske enkelt trofast det de lover. 
Dette er en sjelden egenskap i forretningslivet. 
Derfor vil jeg personlig til enhver tid anbefale 
Zehnders luftrensesystemer til andre firmaer som 
kan ha samme problemer med støv!”


