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04/17 számú sajtóközlemény 

A NESTRO® 40. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE A MÉLTÁN HÍRES LIGNA 2017 KIÁLLÍTÁSON 

A NESTRO® Lufttechnik GmbH 40. évfordulójának alkalmából először mutatkozott be egy 

192 m2 alapterületű, 2 szintes kiállítási standdal. A NESTRO® önálló rendszermegoldásokat kínál 

és piacvezetőnek számít a por-, forgács- illetve ködelszívásban a famegmunkálás/ faipar 

területén. A vásárlátogatók a NESTRO® képviselőivel együtt élőben is megtapasztalták és 

értékelték az egyes elszívási technológiákat, alkalmazásokat. 

 

A vásárlátogatók különösen izgalmasnak találták az egyik világújdonságnak számító 

NST95 típusú, csiszolatpor elszívásához nélkülözhetetlennek számító csiszoló munkaállomást. 

Az NST95 a 9.500 m3/h elszívási teljesítményével a már korábban is létező és nagy sikereknek 

örvendő NST75 nagytestvére. Az 5.400 x 3.100 mm méretű munkaterületen garantálható a 

95%-os leválasztási hatékonyság. A nagy munkaterületnek köszönhetően még a nagyobb 

munkadarabok felületkezelésekor is szabadon lehet mozogni.  

A látogatók élőben is szemügyre vehették a csiszolatpor hatékony leválasztását a 

könnyedén tisztítható szűrőbetéteken - köszönhetően az alacsony turbulenciájú, irányított 

légmozgásnak. A belső keringtetésű működés csökkenti a felhasználó energiaköltségét és 
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kellemes munkakörülményeket biztosít a munkahelyi irányelvekkel összehangban lévő 

minimális légáramlással. A NESTRO® vonzó volt a látogatók számára is, ennek köszönhetően 

számos megrendelést és ajánlatkérést tudott létrehozni. 

 

Cégünk május 25-én, csütörtökön egy nagy születésnapi tortával ünnepelte a 

fennállásának 40. évfordulóját. Az első szeletet a tulajdonos, Paulus Nettelnstroth fia, Robert 

Nettelnstroth vágta fel, majd osztotta szét a több, mint 350 boldog érdeklődő között. 
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A NESTRO® Lufttechnik GmbH-t 1977-ben alapították és jelenleg egyike a legnagyobb elszívó 

rendszereket gyártó cégeknek és komplett rendszereket kínál az elszívás- és 

szűrőtechnológiához, a fűtéstechnológiához, a felületkezeléshez és a válogató- illetve 

ártalmatlanítási technológiához is. 

Cégünk három gyártói telephelyen (Németországban, Lengyelországban és Magyarországon), 

mintegy 180 alkalmazottal együtt tervezi meg, gyártja le és telepíti a berendezéseket, 

rendszereket egyénre szabottan a megrendelő igényeinek megfelelően 

 


