
 

 

 

  

JEROS - sikrer hygiejnen 
 

JEROS er specialister i rengøring af kritisk 
procesudstyr og producerer vaskeopløsninger til 
fødevare- og forarbejdningsindustrien, hvor der er 
høje krav og fokus på hygiejne og samtidig opnår et 
effektivt produktionsflow. 
 
Automatisering af vaskeprocessen 
En automatiseret vaskeproces sikrer det samme 
effektive resultat hver gang, hver dag. Det sikrer et højt 
niveau af kontinuerlig ensartethed og 
fødevaresikkerhed, da systemet vasker med en 
temperatur på 52 ° C og skylles med 85 ° C. Herved 
sikres desinfektion af udstyret/komponenterne fra 
proceslinjerne uden nogen bakterier eller listeria. 
 
Dræber bakterier og øger produktiviteten 
I de senere år har vi set et stadigt stigende fokus på 
hygiejne fra branchen. Med certificering fra Eurofins 
Steins kan JEROS garantere et bakterierfrit (listeria / 
salmonella) vaskeresultat inden for kun 3 eller 6 
minutters vaskecyklus. 
Vaskeløsningen er designet til at sikre den højeste 
kvalitet, hvor der ikke gåes på kompromis med 
fødevaresikkerheden og for at undgå 
krydskontaminering. 
JEROS giver en generel øget hygiejnestandard med 
denne fuldautomatiske vaskeopløsning. 
 
 

 

Undgå krydskontaminering 
I en konkurrencepræget hverdag, er det vigtigt at 
identificere måder, hvorpå det er muligt at optimere 
produktionsflowet og samtidig sikre 
hygiejnesikkerheden og eliminere risikoen. Derfor 
er det afgørende at vælge vaskeopløsninger, der 
hjælper med at opretholde et højt hygiejneniveau, 
hvorved risikoen for krydskontaminering mellem 
forskellige produktionsbatcher elimineres. 
 
Minimer den uproduktive nedetid for vask 
En investering i automatisering af vaskeprocessen 
har en kort tilbagebetalingstid, da nedetid i 
forbindelse med manuel rengøring er massiv 
mindre. Samtidig sikrer det med lavest mulige 
forbrug af vand, kemikalier og elektricitet, hvilket 
medfører en række fordele for miljøet og 
bæredygtigheden. Med investeringen i en 
industriel vaskeløsning kan fødevarevirksomheden 
øge sin produktion betydeligt og koncentrere sig 
om at producere. 
 
JEROS har mere end 55 års erfaring med at skabe 
værdi i kundens arbejdsdag. Fødevareindustrien er 
et af kernesegmenterne med fremtrædende 
referencer som Arla, PepsiCo, Nestlé, McCains, 
Cargill som en del af kundeporteføljen. 
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HVIS DET PASSER IND – KAN DET VASKE RENT 

Vask, skyl og rengører alt slags udstyr automatisk på bare 3 eller 6 minutter 
. 

 

             JEROS PRODUktlinje: 
 

• Grovopvaskere 
9 forskellige modeler/størrelser 

 

• Tøndevasker 
Vasker ind/udvendigt samtidigt 
 

• Multihead weigher-vasker 
32 – 48 stk. pr. vask cyklus 

 

• Palle-vasker 
60 stk. pr./time. 

 

• Kassevasker & Afblæser 
             200 – 500 kasser pr./time. 

             DETTE BIDRAGES PRODUKTIONEN: 
 

- Kontrolleret og øget hygiejne. 

- Granateret desinficering med 85°C slutskyl.  

- Baketeriekontrol inkl. lesteria. 

- Sparer værdifuld tid og arbejdskraft. 

- Besparelser på van dog kemikalieomk. 

- Miljøvenligt. 

- Ergonomisk og minimal håndtering af emner. 

- Mindste pladsbehov. 

 
 
 
 
 

 
 

JEROS® er et globalt varemærke og arbejder inden for brancher som: 
Kiks/bageri, korn, konfekture, mejeriprodukter, friskvarer, frosne produkter, granulater/pulver, kød, 
fisk/skaldyr, pasta, kæledyrsfoder, fjerkræ, færdigretter, salater, snacks. 
 


