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Markedsledende rengøringsmaskiner 
– made in Denmark

 JEROS er en stærk, global virksomhed 
med mere end 55 års erfaring inden for 
udvikling, produktion og salg af opvaske-

maskiner, kassevaskere og pladerensere. 
Fødevareindustrien er et af kernesegmen-
terne med    prominente navne som Nestlé, 
PepsiCo, Unilever og Arla som en del af kun-
deporteføljen. Fra produktionsfaciliteterne 
på Fyn, Danmarks tredjestørste ø, produceres 
både standard- og specialløsninger, som alle 
har det til fælles, at de skaber værdi i kun-
dernes hverdag. 

Dræber bakterier og øger produktiviteten
I disse år oplever vi et stadig stigende fokus 
på hygiejne fra industrien. En udvikling, som 
bestemt ikke er blevet mindre fremtrædende i 
kølvandet på coronavirussens indtog – tvært-
imod. Med certificering fra Eurofins Steins 
kan JEROS garantere et bakteriefrit vaske-
resultat på 3 eller 6 minutter, og hygiejnen er 
blot én af de mange fordele, som en automa-
tiseret vaskeproces indebærer.

„”Vi oplever overraskende mange industri-
virksomheder, som vasker deres emner ma-
nuelt. Problemet er, at alt den tid, man bruger 
på rengøring, er tid, hvor der ikke produceres. 
En investering i en af vores maskiner er der-
for hurtigt tjent hjem, hvis man modregn-
er nedetiden forbundet med den manuelle 
rengøring,” udtaler Evita Rosdahl, CEO hos 
JEROS.

Evita fortsætter: ”En automatiseret proces 
sikrer det samme effektive resultat hver gang. 
En maskine har ikke en dårlig dag og bruger 
samtidigt minimalt med vand, hvilket også 
gør det til en mere miljøvenlig fremgangs-

måde. Det mest væsentlige er dog, at alle 
bakterier slås ihjel, fordi vi vasker og skyller 
ved så høje temperaturer, og at man samtidig 
sparer enorme mængder af tid i rengøring-
sprocessen. Fødevarevirksomheden kan med 
in vesteringen i en industriel opvaskeløsning 
øge sit output markant ved at kunne koncen-
trere sig om dét, den rent faktisk tjener penge 
på.”

Unikt håndteringsudstyr fremmer work-
flowet
Et af de områder, hvor JEROS adskiller sig fra 
mange af sine kolleger på markedet, er ved at 
fokusere på mere end blot vaskeprocessen. På 
baggrund af en grundig analyse af kundernes 
behov har den danske virksomhed udviklet 
løsninger, som er med til at fremme hånd-
teringen af emner til og fra vaskeområdet.

”Det sker ofte, at løsdele enten bliver væk 
eller går i stykker, fordi industrivirksomhed-
er ikke har det rette workflow, når de skal af-
montere, fragte og rengøre emnerne. Til det 
formål har vi udarbejdet forskellige stativer 
og vogne, så brugeren nemt kan placere de 
afmonterede delene på et rack, trille dem hen 
til vaskene og skubbe dem ind i maskinen. 
Delene kan tilmed fikseres på en simpel måde, 
så de bliver rengjort i alle afkroge,” fortæller 
Evita Rosdahl.

”Komponenterne, som bliver benyttet i 
fødevareindustrien, er tit meget omkostnings-
fulde at erstatte. Desuden kan et mistet eller 
ødelagt emne resultere i produktionsstop, 
hvor der kan gå flere dage, inden den nye re-
servedel kommer frem. Håndteringsflowet 
har derfor utrolig stor betydning inden for in-
dustrien,” forklarer hun videre.    

Et system fra JEROS kan eksempelvis ned-
bringe vasketiden af de komplekse kombina-
tionsvægte – også kaldet multihead vægte, 
der bruges i mange fødevarevirksomheder – 
med op til 80 procent. 

Løsninger udviklet med 
industrien – til industrien
Den store viden og erfaring, som er blevet 
oparbejdet gennem årene, har givet JEROS et 
indgående kendskab til de udfordringer, som 
industrivirksomheder oplever i hverdagen. 
En tæt dialog med kunderne kombineret med 
et fleksibelt produktionsapparat betyder, at 
JEROS udvikler og producerer vaskemaskin-
er, der er i stand til at imødekomme meget 
specifikke kundebehov. 

”Vi stiller vores viden til rådighed og kig-
ger nærmere på, hvad det er for nogle emner, 
som maskinen skal kunne håndtere. Mange af 
vores maskinmodeller er født af forespørgsler 
– eksempelvis da en kunde for cirka 8 år sid-
en havde et behov for at vaske 50-100 tønder 
om dagen. Vi specialudviklede en maskine 
med en indsats, som gør det muligt at vaske 
tønderne både ind- og udvendigt på samme 

tid. En model, som siden blevet til en stan-
dardmaskine, fordi det viste sig, at mange an-
dre har et lignende behov,” konstaterer Evita 
Rosdahl.

Et andet kendetegn ved JEROS’ maskiner 
er, at de er udviklet med brugeren i centrum, 
således de er nemme at implementere i det 
daglige workflow og simple at betjene.

Vi har et skarpt fokus på, hvordan vi kan 
gøre det bedre og smartere for de menne sker, 
der skal stå hver eneste dag og ordne den 
samme proces. Vores maskiner er derfor kon-
strueret på en måde, så man både står ergono-
misk korrekt, når man betjener den, og kan nå 
ud i alle hjørner, når den skal rengøres,” udtal-
er Evita Rosdahl til slut.

En moderne og løsningsorien
teret tilgang kendetegner danske 
JEROS®, som servicerer føde
vareindustrien med en bred vifte 
af industrielle opvaskemaskiner, 
der er tilpasset kundernes trav
le hverdag og garanterer et bedre 
workflow, ensartede vaskeresul
tater og sikker hygiejne.   
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 Vi har et skarpt fokus 
på, hvordan vi kan gøre 
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de mennesker, 

der skal stå hver eneste 
dag og ordne den samme 

proces” 
Evita Rosdahl, CEO hos JEROS

JEROS’ maskiner benytter sig af en vaskeramme, der kører frem og tilbage, hvor turbiner først vasker emnerne ved 52 grader og derefter 
skyller dem med 85 grader varmt vandt. Det sikrer, at der ikke forefindes listeria, salmonella eller andre bakterier, der kan sprede sig fra de 
vaskede emner til andre områder af produktionen.

JEROS kan sætte et modul på maskinen, der sørger for at 
logge tid, vask- og skylletemperaturer. En service, som især 
efterspørges af kunder i fødevareindustrien, som skal kunne 
dokumentere, at de efterlever nogle strikse hygiejnekrav.

 Alt den tid, man bruger 
på rengøring, er tid, hvor 

der ikke produceres. 
En investering i en af 

vores maskiner er derfor 
hurtigt tjent hjem, 

hvis man modregner 
nedetiden forbundet med 

den manuelle rengøring 
Evita Rosdahl, CEO hos JEROS

OM JEROS

•  Virksomheden blev grundlagt i 1963 i Odense/
Danmark. I 70´erne opbyggede man et net af 
forhandlere over hele Europa, og i dag er JEROS 
A/S ikke alene den ældste producent af plade-
rensere til 2-kant-plader, men også markeds-
ledende i Europa.

•  Siden 1972 har JEROS også specialiseret 
sig i produktion af opvaskemaskiner. JEROS 
opvaskere bliver tilbudt i forskellige modeller og 
størrelser til brancher som bagere, konditorer, 
slagtere, catering, fastfood samt øvrige kunder i 
fødevareindustrien.

•  85 procent af JEROS’ omsætning består af 
eksport til lande uden for Danmark. Produkt-
programmet spænder bredt fra servicevaskere, 
grovopvaskere, gennemløbsmaskiner samt 
kassevaskere, der er modulopbygget således 
individuelle løsninger kan tilbydes den enkelte 
kundes behov.

  Læs mere på www.jeros.com


