
 

הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית

Ultra Safe Technology-UST

חברת Vikan מגדירה תקנים חדשים
בביטחון, בטיחות וגהות (היגיינה)



הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית
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ממציאים,  אנחנו  ניקיון.  ציוד  יצרנית  מאשר  יותר  היא   Vikan חברת 
מחדשים וחלוצים עם שליחות: לשפר את בטיחות המזון.

אנו בחברת Vikan מתמקדים ומקדישים את כלל פעילותנו לחדשנות 
מתמדת בתחום הניקוי ההיגייני. באמצעות התפיסה החדשה שלנו – 
הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית (UST) – אנו המצאנו מחדש את כלי 

הניקוי וחוללנו מהפכה של ממש בתחום זה.

היכונו למהפכה
בתחום הגהות 

(היגיינה)
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האתגרים של
תעשיית המזון

תעשיית המזון ניצבת
בפני מספר אתגרים

בכל יום.

• כיצד לציית לדרישות המשפטיות ולדרישות המבקרים החשבונאיים
• כיצד להשיג תקן של ניקוי שימנע החזרות ופסילות מוצרים

• כיצד לצמצם עד למינימום את הסיכון של זיהומי מזון
• כיצד להבטיח ייצור מזון בטוח

המוצרים החדשים של חברת Vikan מציעים פתרון בטיחותי ובטוח 

העומד בדרישות התקנות השונות בנושא בטיחות המזון ומצמצם עד 

למינימום את הסכנה שמהווים גורמי זיהום. הטכנולוגיה האולטרה-

בטיחותית של החברה מסייעת בשיפור בטיחות המזון ואיכותו, 

מצמצמת עד למינימום בזבוזי מזון ומבטיחה יעילות משופרת.

הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית

ביטחון,
בטיחות
וגהות

(היגיינה)
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מילוי הצרכים של 
תעשיית המזון

אנו הצבנו אתגר בפני צוות המחקר והפיתוח 
שלנו: למלא את הצרכים של התעשייה בכל 

הקשור לבטיחות מזון.

הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית פותחה בשיתוף פעולה הדוק 

עם שותפים מתעשיית המזון. באמצעות חדשנות והנדסה 

מתקדמות ביותר, חברת Vikan המציאה מחדש את העיצוב 

והבנייה של כלי הניקוי במטרה להבטיח היגיינה ברמות הגבוהות 

ביותר ויעילות מיטבית בסביבות בהן בטיחות המזון היא דרישה 

קריטית.
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הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית

הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית היא חלק משאיפתה של חברת Vikan ליצור את כלי 
והמשקאות.  המזון  תעשיית  עבור  ביותר  וההיגייניים  הבטיחותיים  הבטוחים,  הניקוי 
מבחנים קפדניים הוכיחו את הפונקציונאליות המעולה, העמידות והחסינות הכימית 

והתרמית של הכלים שלנו.

כלי הניקוי החדשים מסדרת הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית עומדים בדרישות תקן BRC v.7, בדרישות תקנה CFR 21 של 

.EC 10/2011 האמריקני ובדרישות תקנת האיחוד האירופי FDA-ה

הביצועים 
המתקדמים 

ביותר

כל מוצרי Vikan העשויים לבוא במגע עם מזון 
תוכננו ועוצבו כך שיעמדו בדרישות של תקנת 

המסגרת (EC) 1935/2004 ושל תקנת האיחוד 
האירופי EU 10/2011, והם מסומנים בסמל 

הכוס והמזלג.

מוצרים אלה, המיועדים לבוא במגע עם מזון, 
מיוצרים תוך ציות (Compliance) לתקנת 
ה-FDA האמריקני CFR 21 לגבי מוצרים 
המיועדים לשימוש במהלך עיבוד, טיפול 

ואריזת מזון.

ust.vikan.com/en בקישור (Compliance) עיינו בתיעוד בנושא ציות
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ראש מברשת במתכונת ייחודית
העיצוב הייחודי של המתכונת של ראש המברשת מקל 

על ניקוי וייבוש המברשת ומשפר את יעילות הניקוי, ובכך 

הוא מפחית את הסיכון של פסילה או החזרת מוצרים 

עקב זיהום על-ידי:

יעילות הניקוי
המתכונת (המערך) בה מסודרות יחידות אבטחת הזיפים בכל אחד מהסוגים של ראשי המברשות תוכננה 

ונקבעה על פי פונקציית הניקוי המסוימת שהמברשת מיועדת למלא. מערך היחידות מבטיח ניקוי יעיל.

 

 

 

 

 

חיידקים
גופים זרים

אלרגנים (מחוללי אלרגיות)
כימיקלים/חומרי ניקוי
שאריות ומשקעי מזון
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הסרת לכלוך 
מוגבלת

הסרת לכלוך 
מוגבלת

הסרת לכלוך 
משופרת

עיצוב היגייני
כיצד מתבצע תהליך ניקוי הכלי

כדי לנקות את החריץ אליו מוצמדים הזיפים, יש להשתמש במים 

זורמים בתנועת מערבולת. ככל שהחריץ עמוק יותר, כך קשה יותר 

להסיר את הזיהום. בזכות השימוש בעקרונות נכונים של עיצוב היגייני, 

המברשות מסדרת הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית מיוצרות עם 

חריץ בעומק של 2 מ"מ בלבד, עובדה שמשפרת את הסרת הזיהום 

בהשוואה למברשות אחרות הקיימות כיום בשוק.

קידוח וקיבוע באמצעות 
סיכת הידוק

קידוח, קיבוע באמצעות 
סיכת הידוק ומילוי 

בשרף/דבק

הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית

ust.vikan.com/en למידע נוסף, בקרו אותנו בקישור
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הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית

9



10

המברשת קלה לניקוי ולייבוש

קל לבצע בדיקה חזותית

ללא סיכות הידוק ממתכת וללא מילוי שרף/דבק

גימור חלק של השטחים החיצוניים

ללא זוויות פנימיות חדות (פינות)

אבטחה מעולה של הזיפים

עמידה בדרישות ה-FDA והאיחוד האירופי

יעילות ניקוי גבוהה

מבנה חזק, עמיד וקל-משקל

כל המוצרים עברו תהליכים מקיפים של 

בדיקה/בחינה ותיעוד

הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית
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העיצוב ההיגייני שמאפיין את הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית הופך את הכלים 

מסדרה זו לקלים יותר לניקוי ומצמצם את 
הסיכון לזיהום בקטריאלי, פיסי וכימי.

הגימור החלק של המשטחים החיצוניים והעיצוב המעוגל והקמור 
מצמצמים את הפוטנציאל של היצמדות מזהמים למברשות. 

הרווחים בין יחידות הזיפים מאפשרים בדיקה חזותית קלה והסרה 
של הלכלוך ללא קושי.

המוצרים מסדרת הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית עוצבו ונבנו 
כדי לצמצם את הסכנה של זיהום על-ידי גופים זרים עקב אובדן 

זיפים (נשירה או תלישה).

תהליך הניקוי, החיטוי והייבוש של המוצרים מסדרת הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית הוא תהליך פשוט לביצוע שכן כל המוצרים 

עמידים הן מבחינה תרמית והן מבחינה כימית.

כל התכונות הללו עומדות בדרישות של גופי התקינה 
(הרגולטורים), המבקרים החשבונאיים וגופי השיווק הקמעוני, וכל 

המוצרים עברו תהליכי בדיקה ובחינה מקיפים המתועדים 
במסמכים שמאשרים את העמידה בכל הדרישות הללו ועומדים 

לרשות כל דורש.

מוצרים שעוצבו 
כדי לשפר את 
בטיחות המזון
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הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית



 

תהליכי בחינה ובדיקה  
מקיפים ויסודיים

חברת Vikan היא יצרנית מוצרי הניקוי היחידה הבודקת את מוצריה באופן המקיף והיסודי 
המתואר לעיל ומספקת ללקוחותיה ראיות בדבר תהליכי הבדיקה הללו כדי להוכיח שמוצריה 

.(Due Diligence) עומדים בדרישות תהליכי הביקורת החשבונאית ובדיקת הנאותות

ust.vikan.com/en עיינו בתיעוד הבדיקות בקישור

בדיקת 
עמידות

בדיקת 
חוזק

בדיקה באוטוקלאב 
בטמפרטורה של עד 

121 מעלות

בדיקת האבטחה 
(ההצמדה היציבה) 

של הסיבים

עמידות מוכחת 
בפני כימיקלים

בדיקת 
פונקציונאליות

בדיקת קלות/נוחות 
הניקוי

בדיקת משטחים 
חיצוניים חלקים

בדיקת עמידות 
בהלם חום/קור

עמידה בדרישות התקנות 
של ה-FDA והאיחוד 

האירופי בעניין מגע עם מזון

בדיקת עמידות 
בהדחה במדיח-כלים

יציקה מלאה
(המוצר בנוי כיחידה 

אחת שלמה)
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הטכנולוגיה 
האולטרה-בטיחותית

הטכנולוגיה 
(UST) האולטרה-בטיחותית

מגוון המוצרים

כל המוצרים קיימים ב-8 צבעים
מערכת קוד הצבעים המקיפה ביותר בעולם

UST מטאטא
3171x – 400 מ"מ זיפים רכים

3173x – 400 מ"מ זיפים בדרגת קושי בינונית

 ,(Ultra Filament Security) עם אבטחת זיפים מעולה UST מטאטא רצפות עם זיפים רכים מסדרת
יעיל לטיאוט חלקיקים יבשים באזורים בהם רמת הסיכון גבוהה.

 Ultra) עם אבטחת זיפים מעולה UST מטאטא רצפה עם זיפים בדרגת קושי בינונית מסדרת
Filament Security), יעיל לטיאוט באזורים יבשים או רטובים בהם רמת הסיכון גבוהה.

המערך הזוויתי של יחידות אבטחת הזיפים (Filament Security Units) מבטיח ניקוי יעיל ואפקטיבי.

UST מברשת קרצוף משטחים
7064x – 400 מ"מ זיפים קשים

מברשת קרצוף המשטחים מסדרת UST תוכננה להיות יעילה במיוחד בקרצוף והסרת לכלוך 
עקשני ממשטחים מחוספסים וחלקים באזורים בהם רמת הסיכון גבוהה. המערך הזוויתי של 

יחידות אבטחת הזיפים מאפשר הסרה יעילה של לכלוך קשה ועקשני.

ורוד
1+

ירוק
2+

כחול
3+

אדום
4+

לבן
5+

צהוב
6+

כתום
7+

סגול
8+

ורוד
1+

ירוק
2+

כחול
3+

אדום
4+

לבן
5+

צהוב
6+

כתום
7+

סגול
8+
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Patent Pending – for application numbers, please visit www.vikan.com

UST מברשת משטחי עבודה
4581x – זיפים רכים

4585x – זיפים בדרגת קושי בינונית

מברשת משטחי עבודה מסדרת UST עם זיפים רכים ואבטחת זיפים מעולה.
מזון,  הכנת  משטחי  מסועים,  של  תמסורת  מרצועות  ויבשים  קטנטנים  חלקיקים  והסרת  לטיאוט  אידיאלית  זו  מברשת 
של  יעיל  טיאוט  מאפשר  הזיפים  אבטחת  יחידות  של  המיקום  אופן  גבוהה.  הסיכון  רמת  בהם  באזורים  וציוד  שולחנות 

חלקיקים קטנטנים ויבשים.
מברשת משטחי עבודה מסדרת UST עם זיפים בדרגת קושי בינונית ואבטחת זיפים מעולה. מברשת זו אידיאלית לטיאוט 
והסרת חלקיקים לחים מרצועות תמסורת של מסועים, משטחי הכנת מזון, שולחנות וציוד באזורים בהם רמת הסיכון גבוהה. 

אופן המיקום של יחידות אבטחת הזיפים מאפשר טיאוט יעיל של חלקיקים לחים ורטובים.

UST מברשת יד עם ידית קצרה
4179x – זיפים קשים

זיפים מוטות  יחידות אבטחת  עם   UST ידית קצרה מסדרת  יד עם  מברשת 
בזווית. אבטחת זיפים מעולה בניקוי רצועות תמסורת של מסועים, קווי ייצור, 
מכונות ומשטחי הכנת מזון באזורים בהם רמת הסיכון גבוהה. המערך הזוויתי 

והמעוגל של יחידות אבטחת הזיפים מבטיח ניקוי יעיל.

UST מברשת יד עם ידית ארוכה
4196x – זיפים קשים

מברשת יד עם ידית ארוכה מסדרת UST עם זיפים קשים.
אבטחת זיפים מעולה בניקוי מכונות, דליים, מכלים וגיגיות באזורים בהם רמת 
הסיכון גבוהה. המערך הזוויתי והמעוגל של יחידות אבטחת הזיפים מאפשר 

תהליך יעיל של קרצוף ושטיפה.

ורוד
1+

ירוק
2+

כחול
3+

אדום
4+

לבן
5+

צהוב
6+

כתום
7+

סגול
8+

ורוד
1+
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כחול
3+

אדום
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לבן
5+

צהוב
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כתום
7+
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8+
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כחול
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צהוב
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סגול
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אנו  ואפקטיבי.  היגייני  לניקוי  פתרונות  בייצור  העולמיות  המובילות  אחת  היא   Vikan חברת 
מציעים יותר מ-100 שנים של חדשנות ומבחר של יותר מ-1,000 כלים לניקוי. כל הכלים שלנו 

עוצבו ספציפית לשימוש בתעשיות בהן ניקוי היגייני היא דרישה חיונית.
vikan.com בקרו אותנו באתר

חברת Vikan ניצבת בקדמת תהליך פיתוח המוצרים 
וקובעת את התקנים לפתרונות ניקוי אפקטיביים, יעילים 

ועמידים. אנו מספקים איכות מוצר מעולה, ובזכות כך 
הלקוחות שלנו נהנים מרמת ביטחון על פי בחירתם. אנו 

מתמחים בפתרונות לניקוי היגייני, וזאת מכיוון שאנו 
משתפים פעולה עם לקוחותינו ולרשותנו עומד ידע נרחב 

ומעמיק בכל הקשור לשיטות וכלים לניקוי.

      סרט וידאו בנושא הטכנולוגיה האולטרה-בטיחותית
הווידאו  בסרט  צפו  האולטרה-בטיחותית  הטכנולוגיה  בנושא  נוסף  למידע 

בקישור ust.vikan.com/en, או פנו למחלקת שירות הלקוחות:

למידע נוסף או סיוע טכני:

קונסק ייעוץ, נציגויות ויבוא בע״מ
 הנרקיס 59 חגור
טל: 03-9022062

info@consec.co.il :דוא"ל
www.consec.co.il


