Maskiner

– en lønnsom investering
REKVISITA

MASKINER
KURS

KJEMI
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•
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•

Store tidsbesparelser
Bedret ergonomi
Høyere renholdskvalitet
Økt lønnsomhet

Maskiner er den vi

Får du i oppdrag å rengjøre et gulvareal på minimum 500m2, vil de fleste vu
Du kan gjøre jobben unna på en time i stedet for to,
Men hva med de andre maskinene du benytter innen profes
Og hvor mye dyrere er egentlig en ryggsekkstøvsuger kontra en vanlig støvsuger?
Eksempel 1:

Ruby 45 kombimatmaskin vs. vask med mopper
Oppgave: 2.000 kvm rengjøres daglig.
Hva er kostnaden ved maskinbruk inkl investering, i forhold til ved manuell mopping?
Kostnad mopping : 2.100 m2: 300 m2/t x 220 kr/t = 1.540,- pr. gang
= 770,- pr. gang
Kostnad Ruby 45 : 2.100 m2: 600/m2/t x 220 kr
Du vil raskt kunne halvere tidsbruken din på denne typen oppdrag med en Ruby 45.
Med renhold tre dager i uka reduserer du dermed kostnadene med ca kr 120.000,Utfører du renhold hver dag, blir innsparingen ca kr 200.000,- i året.
Basert på normale listepriser, vil du ha tjent inn gulvvaskemaskinen allerede etter 3 mnd.

Eksempel 2:

Viking Minispeed til toppskuring
vs. full oppskuring
Tidsbruk i minutter
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Du sparer 75 % arbeidstid ved å benytte Nordlys Clean
i kombinasjon med Viking Mini Speed,
fremfor tradisjonell toppskuring.
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Eksempel 3:

Skuring

Oppsug

Skylling +
oppsug

Ettertørk
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Ryggstøvsuger vs. tradisjonell støvsuger
Støvsuging er en svært tung jobb som innebærer bøyd rygg, bæring i trapper og slitsom håndtering over terskler og andre hindringer.
Det rent ergonomiske aspektet er en ting, men også her er det mye å hente økonomisk. Jo mer tepper og avsatser du har, jo mer
lønner det seg med en støvsuger på ryggen. Prisforskjellen på en tradisjonell støvsuger og en ryggstøvsuger er ca 20 %. Tidsbesparelsen
avhenger av hvor møblert rommet er, og hvor systematisk du jobber, men bruker du støvsugeren en time pr dag, vil du normalt spare
inn kostnadsforskjellen på 2–3 dager.
Støv-/Vannsugere

Gulvvaskemaskiner

Tepperensere

Poleringsmaskiner

Top Line

Ruby 55

Hydromist Compact

Orbis UHS 1500

irkelige sparebøssa

urdere å gjøre dette med en gulvvaskemaskin, - fremfor manuell mopping.
, og innsparing av både tid og penger synes opplagt.
sjonelt renhold; hva med en liten gulvvasker til toppskuring?
Her skal vi vise hvordan en Kost i bruk-analyse på disse eksemplene kan arte seg:
Eksempel 4:

Hvor stor og hvor bra vannsuger skal du ha?
Vår erfaring er at mange benytter seg av for små vannsugere. Noen av
praktiske årsaker; inn og ut av biler, opp trapper etc., men mange er også
opptatt av pris når de skal kjøpe vannsuger. Det finnes svært billige
vannsugere på markedet som er nærmest ”bruk og kast” både som følge
av lav kvalitet, og at det er lite deler tilgjengelig. Det er et tankekors både
miljømessig og økonomisk. Når det gjelder størrelse kontra pris, kan vi
presentere følgende eksempel:
Hvis en vannsuger brukes tre dager i uka og 50 uker i året,
og du bruker 10 minutter til hver tømming (to tømminger pr. jobb),
er det 5.000 kr å spare årlig på å kjøpe en vannsuger på 76 liter,
fremfor en med halvparten så stor kapasitet, som derav krever dobbelt
så mange tømminger. Bruker du vannsugere som er under 30 liter,
er innsparingen enda større. Vår anbefaling er å kjøpe seg opp i kvalitet
når du først skal kjøpe etmaskinelt produkt. Pris og kvalitet henger
ofte sammen, og det er stor forskjell på materialvalg og slitestyrke i
en tradisjonell vannsuger, kontra de mer robuste modellene
som for eksempel TopLine.

Eksempel 5:

Lønner det seg å bruke high speed maskin?
”Kjøre high speed? Nei det har vi da ikke tid til” Dette er et svar vi fremdeles får av renholdere når vi
snakker om vedlikehold av gulv. Vår påstand er at bruk av high speed kanskje er det mest
lønnsomme og effektive du kan gjøre for å oppnå et rasjonelt og effektivt vedlikehold, – og ikke minst
for å ha vakre, tette og smussavvisende overflater. La oss si at du har 2.000 m2 å holde vedlike hver dag.
Dette bruker du 5 timer på pr. gang. Det å kjøre UHS 4 timer hver måned på samme flate, vil raskt gi deg
en økning i ytelse på minimum 10 %, og flaten rengjøres på 4,5 timer i stedet for 5.
Hvis du skurer gulvet en gang pr. år (som mange fremdeles gjør!), det ikke urealsistisk å forvente
at du kan utsette dette minst ett år. En skureprosess koster ca 30 kr pr. m2.
Ved å sammenligne og tenke kostnader over to år blir regnestykket slik:
Uten high speed
Daglig rengjøring
5 t x 220 kr/t x 220 arb.dager x 2 år = kr 484.000,High speed		
Oppskuring
30 kr. m2 x 2000 m2 x 2 ganger = kr 120.000,Sum kostnad pr. kvm. pr. år
kr 604.000,- : 2 år : 2000 m2 = kr 151 pr. m2

Med high speed
4,5 t x 220 kr/t x 220 arb.dager x 2 år = kr 435.600,4 t/mnd x 220 kr/t x 24 mndr = kr 21.120,30 kr m2 x 2000 m2 x 1 gang = kr 60.000,Kr 516.720,- : 2 år : 2000 m2 = kr 129.20 pr. m2

SKUREMASKINER

SPESIALSTØVSUGERE

FEIEMASKINER

SPESIALMASKINER

Cimex 3-børste CR-38

Truvox Back Pack/Truvox Teppebanker

Haaga Turbo 770

X-46 Rulletrapprenser

Vi kan mer enn å levere kvalitetsprodukter:
Kost i bruk:
Vi vet mye om hvordan en renholders hverdag ser ut, og hvilke
utfordringer som du møter daglig. Vi har derfor utviklet et
unikt program for vurdering av metoder og produkter som
kan hjelpe deg å redusere renholdskostnadene.
Det er ikke alltid laveste pris som gir deg best økonomi!
Med lang fartstid, høy fagkompetanse og erfaring kan vi tilby
deg konsulenttjenester og rådgivning innen:
•
•
•
•
•
•

Kalkyler
Planlegging
Innkjøp
Dash Renholdsplanlegging
Metoder
Produktvalg

Kurs fra Skovly-Akademiet:
Vi har samlet vår mangeårige erfaring og kompetanse i et eget
akademi, der vi tilbyr kurs og opplæring innenfor:
Gulvpleie og materiallære
Maskinelt renhold
Papir og plast
Områderenhold
Systemrenhold
Renholdsøkonomi/miljø
Ledelse, kommunikasjon og teambuilding

Spør oss om Kompetanseavtalen!

ANDRE SPESIALITETER FRA VIKING CIMEX AS:
• VMS Nordlys: Et komplett gulvpleiesystem basert på farger.
Systemet hjelper deg til å gjøre de riktige valgene og arbeide
raskere.
• Bioteknologi: Produkter basert på mikroorganismer som
fjerner kilden til vond lukt, fra toaletter, avfall, vann og avløp, osv.

• Rengjøringsmaskiner: Gulvvaskemaskiner, skuremaskiner,
støv-/vannsugere, trappeskurere, tepperensere, etc.
• ØRN Rekvisita.
• Hulken spesialprogram for alle typer steingulv.
• Salmon hygieneutstyr.

Forhandler:
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