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Vi har levererat maskiner  
av yppersta kvalitet i mer än 100 år

År 1916 kunde man höra de första hammarslagen eka från en liten fabrikslokal i Åstorp. Detta var 
startskottet till vad som idag, 100 år och 4 generationer senare är EMVE Sweden AB. Vi har under 
ett sekel levererat innovativa maskiner av yppersta kvalitet åt lantbruket, inte bara här i Sverige 
utan även långt utanför landets gränser.

Bengt Andersson, styrelseordförande 
Bengt är 3:e generationens beslutsfattare i EMVE 
Sweden AB. Det var Bengts farfar, Edvin Andersson 
som grundade företaget 1916. På den tiden arbetade  
EMVE huvudsakligen med traktens bönder och 
servade dem och deras jordbruksmaskiner. Med tiden 
utvecklades detta till att EMVE började konstruera 
och producera egna maskiner. Jordbruket i Sverige 
blomstrade under andra halvan av 40-talet. Skaran  
av kunder växte i rask takt till att omfatta regionen 
och sedermera även hela landet.

Caroline Andersson, VD 
Idag är det Bengts dotter, Caroline som styr företaget. 
Caroline är mer eller mindre uppvuxen i företaget och 
när det var dags för Bengt att dra ner på takten så föll 
det sig därför helt naturligt att axla pappas mantel. 
”Det är oerhört spännande att få lotsa in företaget i 
ett för oss helt nytt sekel. Utmaningarna är många, 
konkurrensen är tuff, men samtidigt så har vi idag 
helt andra möjligheter att snabbt nå ut med våra pro-
dukter. Världen har krympt i och med informations-
teknoligin och den använder vi till vår fördel”
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Jordens gåvor kräver omsorg

Vi vet att jordens gåvor kräver extra omsorg. Det ligger mycket arbete 
bakom det som skördas och det måste förvaltas därefter. För en del 
av våra kunder handlar det om råvaror som ska vidareprocessas, för 
andra ska de säljas vidare som de är för direkt konsumtion. Oavsett 
vilket så fokuserar vi på en omsorsgfull hantering i alla led. 

Högsta kvalitet i alla led och vi börjar hos oss själva 

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för skonsam hantering 
av rotfrukter, grönsaker och livsmedel. EMVE som varumärke borgar för 
hög kvalitet, service och funktionspålitlighet som är baserad på den  
modernaste tekniken. Våra maskiner levereras kors och tvärs i världen 
och för många olika applikationer. Ena dagen levererar vi utrustning till 
en chipsfabrik i Indien, andra dagen skickar vi våra egna montörer för att 
installera packmaskiner på plats ute i Europa eller hos kund i USA.
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Svensk ingenjörskonst när den är som bäst

Vårt varumärke är sedan hundra år tillbaka 
känt för att alltid leverera - av högsta kvalitet.

Vi skräder inte orden när vi kallar oss själva för specialister inom vårt gebit. Vi projekterar och 
skräddarsyr såväl små som stora produktionslinjer, allt i nära samarbete med kunderna. Det är 
kundanpassningen som gör oss unika. Tillsammans med våra kunder löser vi de mest komplexa 
problem på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

I mötet med kunden, här uppstår magin 
Det är just i mötet med våra kunder som ”magin” 
uppstår. Vi lyssnar med extremt stora öron och kan 
vända och vrida på kundens situation utifrån vårt 
konstruktions- /produktionsperspektiv. Lösningen 
blir optimal först då vi förstår våra kunders verklig-
het. Samarbetet fortlöper med service och utveckling 
i ett långsiktigt perspektiv.

Nyckelfärdiga lösningar 
Våra produktionslinjer karaktäriseras av skonsam 
och rationell hantering av produkterna. Framför allt 
så möter vi livsmedelsbranschens extremt höga krav 
på hygien, tillförlitlighet, underhållskrav och säker-
het. Vårt maskinutbud har en stor spännvidd. Vi har 
allt från mottag, sortering, tvätt, silobuffertering och 
provtagning, vidare till paketering och palletering. 
Även maskiner för skalning och process ingår i vårt 
sortiment. Vi konstruerar och tillverkar kompletta 
systemlösningar till våra kunder.
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Avancerad vertikalpackmaskin med kapacitet 
på upp till 90 st/min och över 7.000 påsar/rulle. 

Kuddpåse, Inveck, Doypack, Ståpåse, Handtag m.m.

Projektering, produktion, montering och 
installation
Gör vi då allt själva i huset? Nej inte riktigt allt, men nästan. 
Vi har med åren etablerat ett stort kontaktnät av underleve-
rantörer, både i Sverige och utomlands. Det nära samarbetet 
med dessa underleverantörer gör det enkelt att integrera och 
kundanpassa produkterna till kompletta produktionslinjer. 
All projektering gör vi dock själva och här integrerar vi ofta 
standardkomponenter från våra underleverantörer. Samma 
sak gäller för montering och elektrifi ering.

En del maskiner monteras i vår stora verkstads-
hall före leverans och installation 

på plats hos kund.
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Tvätt- och sorteringslinjer för potatis & grönsaker

Alltid en EMVE-produktion 
Våra tvätt- och sorteringslinjer utgör en betydande del 
av vår totala produktion. De varierar i storlek och app-
likationsområden men grundstommen utgörs ändå  
alltid av en EMVE-produktion. Denna typ av app-
likation är egentligen en kombination av flera olika 
maskiner. Här grov- och finsorteras potatis och grön-
saker samt tvättas innan det går vidare för slutlig för-
packning och distribution till butiker och kunder.

Trygghet utan avbrott
Vi är inte nöjda förrän vi har ett OK från vår kund, 
att nu rullar linjen optimalt. Men, samarbetet upp-
hör inte här. Tvärtom, det är nu vi visar varför vi för-
tjänar vårt grundmurade rykte som ansvarstagande 
leverantör i alla led. Vi erbjuder långtgående service- 
och utvecklingsavtal till våra kunder. En trygghet 
som förvissar dem om kontinuerlig produktion utan 
obehagliga och kostsamma avbrott. 

Vi erbjuder förutom sortering även avancerade  
tvättlinjer med polering och tork, samt  

by-pass för otvättat via borstmaskin.
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Pack- och palletering av rotfrukter och grönsaker

Funktionell och praktisk förpackning  
innebär ibland delvis manuellt arbete.

Sista instans före konsumtion 
Packetering och palletering av produkterna är sista 
instans innan distribution ut till butik och konsu-
ment. Denna del utgör inget undantag avseende våra 
höga kvalitetskrav, snarare tvärtom. Denna hante-
ring omgärdas av rigorösa krav som vi tillsammans 
med våra kunder måste uppfylla. 

Funktionellt och säljande
Även i denna slutfas av hanteringen av produkten är 
det många aspekter att ge akt på. Produkten måste 
skyddas med omsorg för en optimal livslängd, sam-
tidigt som den måste paketeras på ett estetiskt och 
säljande sätt. 
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Kundanpassning, problemlösning och innovationer

Packlinje som finjusteras på EMVE   
inför levrans till kund.

Vår långa erfarenhet har lett till att vi blivit experter på automatisering och hantering av primärt rotfruk-
ter, grönsaker och livsmedel. Ofta har vi blivit kallade att lösa problem vars lösningar sedan visat sig vara 
applicerbara på annan hantering än just för livsmedel. Det ger oss en unik bredd för vår verksamhet som 
egentligen inte har några begränsningar. Vi anpassar oss likt en kameleont efter uppdragens art, både av-
seende storlek, kompetens och kapacitet. Då och då händer det att vi identifierar och löser problem som 
är applicerbara i ett större perspektiv. Ett exempel är utvecklingen av vårt rostfria utbud av maskiner som 
öppnade upp en helt ny kundkategori med hantering av djupfrysta produkter.
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Konstruktion, service och begagnade maskiner

Vi är ett litet företag och då får personalen ibland rycka 
in på olika positioner. Vi utnyttjar vår lilla storlek till vår 
fördel istället. Det innebär att vi ofta får en nära relation 
med kunden. 

Konstruktion
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för skon-
sam hantering av potatis, morötter, övriga grönsaker och livs-
medel och har så gjort i 100 år. Företaget och vår personal  
representerar hög kompetens med en känsla för högsta kvali-
tet, service och pålitlighet som bottnar i ett tryggt användande 
av den modernaste teknologin.

Service, både i bemötande och utförande
Service har för oss en bredare betydelse än ordet som bara sub-
stantiv. Det handlar lika mycket om tillgänglighet och vårt be-
mötande av kunderna. Samtidigt innebär det rent praktiskt att 
vi åker ut och servar våra maskiner på plats hos våra kunder. 
Allt i en med våra kunder gemensam strävan att med förebyg-
gande service och underhåll försöka undvika obehagliga och 
dyra driftsstopp.

Begagnade maskiner
En del av vår verksamhet avser också begagnade maskiner. 
Det är en betydande marknad där vi byter in begagnat som vi 
sedan renoverar i vår verkstad och säljer vidare.

Andreas Agardh i fullt arbete vid datorn. Han är en av flera duktiga 
konstruktörer och säljare som varit hos EMVE i många år.

Martin Hansson har samma funktion som Andreas. Även Martin har 
varit på EMVE i flera år och driver nu sina egna projekt mot kund.

Joakim Trägårdh är EMVE’s marknadschef och Vice VD.  
Även han hoppar in i säljar- konstruktörsrollen när så behövs.
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EMVE SWEDEN AB

Box 144, S. Vallgatan 8, S-265 22 Åstorp SWEDEN. Tel +46 (0)42 - 647 00, E-mail: info@emve.com  

www.emve.com

EMVE Sweden AB är specialisten som under ett helt sekel levererat 
maskiner av högsta kvalitet för hantering av potatis, grönsaker och 
frukt. Våra maskiner återfinns praktiskt taget över hela världen i en 
mängd olika sammanhang och lika många olika applikationer.

Vi ser oss som problemlösaren och innovatören som levererar 
helhetslösningar åt våra kunder. Alltid med hänsyn tagen till de 
rigorösa regler som gäller för livsmedelshantering men aldrig utan 
att släppa fokus på kostnadseffektiva lösningar. Nyfiken på hundra-
åringen från Åstorp? Besök oss gärna på: www.emve.com

Vi utvecklar & tillverkar maskiner för 
hantering av potatis, grönsaker & frukt
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