ASIANTUNTIJASI
PERUNOIDEN, JUURESTEN, HEDELMIEN, JA VIHANNESTEN KÄSITTELYSSÄ
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Olemme valmistaneet ja toimittaneet huippuluokan
koneita viimeisten sadan vuoden ajan

Vuonna 1916 kuultiin ensimmäiset vasaranlyönnit Åstorpin pienestä työpajasta. Se oli alkua sille,
josta 100 vuotta ja neljä sukupolvea myöhemmin tuli EMVE Sweden AB. Viimeisten sadan vuoden
ajan me olemme toimittaneet innovatiivisia, kaikkein korkealuokkaisimpia maatalouskoneita, ei
vaan Ruotsissa, mutta myös sen rajojen ulkopuolelle.
Bengt Andersson, hallituksen puheenjohtaja

Caroline Andersson, toimitusjohtaja

Bengt on EMVE Sweden AB:n päätöksentekijä kolmannessa sukupolvessa. Bengtin isoisä Edvin Andersson perusti yrityksen vuonna 1916. Niihin aikoihin EMVE
työskenteli enimmäkseen paikallisten maanviljelijöiden kanssa toimittamalla heille koneita. Aikojen
kuluessa ja kehityksen myötä EMVE alkoi suunnitella ja valmistaa omia koneita. Ruotsin maanviljely
kukoisti 1940-luvun loppupuolella. Asiakaskanta
kasvoi nopeasti kattaen oman alueen lisäksi koko
maan.

Nykyään Bengtin tytär Caroline on yrityksen johdossa.
Caroline on enemmän tai vähemmän kasvanut yrityksen mukana. Eli kun Bengtin aika oli siirtyä taustalle,
Carolinesta tuntui täysin luonnolliselta jatkaa hänen
työtään. ”On erittäin jännittävää jatkaa yrityksen
kehittämistä seuraavalle vuosisadalle. Haasteita on
paljon ja kilpailu on kovaa, mutta samalla meillä on
uusia mahdollisuuksia tavoitta asiakkaamme uusilla
tuotteillamme. Tietotekniikan avulla olemme saaneet
työkaluja, joiden avulla me pystymme nopeammin
vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin”.
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Maan tarjoamista lahjoista pitää huolehtia

Mielestämme maan tarjoamista lahjoista on pidettävä erityisen hyvää huolta. Sadonkorjuu pitää sisällään paljon työtä, mikä on otettava
huomioon sen käsittelyssä. Jotkut asiakkat haluavat jatkojalostaa tuotteitaan, toiset myyvät tuotteitaan sellaisinaan suoraan kulutukseen.
Tilanteesta riippumatta huolellinen käsittely kaikilla tasoilla on aina
etusijalla.
Huippulaatua kaikilla tasoilla, joka alkaa meistä itsestämme
Me kehitämme, valmistamme ja markkinoimme laitteita peruna- vihannesja elintarviketeollisuudelle. EMVEn tuotemerkki takaa korkean laadun,
palvelun sekä uusimpaan teknologiaan perustuvan luotettavuuden. Koneitamme toimitetaan kaikkialle maailmassa ja eri käyttötarkoituksiin. Yhtenä
päivänä me toimitamme laitteiston perunalastutehtaalle Intiaan, toisena
päivänä me lähetämme omat teknikkomme asentamaan pakkauskoneita
asiakkaan luona jossakin Euroopassa tai Yhdysvalloissa.
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Ruotsalaista insinööritaitoa parhaimmillaan

Pidämme itseämme oman alamme asiantuntijoina. Suunnittelemme ja valmistamme sekä pieniä
että suuria tuotantolinjoja, aina läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Muuntautumiskykymme tekee meistä ainutlaatuisia. Yhdessä asiakkaidemme kanssa me ratkaisemme monimutkaiset
ongelmat optimaalisella ja kustannustehokkaalla tavalla.
Asiakastapaamiset luovat ihmeitä

Käyttövalmiit ratkaisut

Ihmeet syntyvät, kun me tapaamme asiakkaamme.
Kuuntelemme asiakasta korvat tarkkoina ja voimme
käydä läpi asiakkaan tilannetta suunnittelun ja valmistuksen kannalta. Tuloksesta tulee optimaalinen
vain, kun me ymmärrämme täysin asiakkaiden edellytykset. Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu
pitkäaikaisena sekä huollon että kehittämisen merkeissä.

Kaikki koneemme takaavat asiakkaidemme tuotteiden
hyvän ja tehokkaan käsittelyn. Mikä tärkeintä: hygieniaa, luotettavuutta, huoltovaatimuksia ja elintarviketeollisuuden turvallisuutta koskevat standardimme ovat
erittäin korkeatasoiset. Konevalikoimamme on laaja.
Meillä on kaikkea kuten vastaanottoasemia, lajittelulaitteita, pesukoneita, varastointi siiloja ja näytönotto,
sekä pakkaus- ja kuormauslaitteita. Valikoimastamme
löytyy myös kuorinta- ja prosessointilaitteita. Tarjoamme täydellisiä ratkaisuja ja käyttövalmiita laitteita.

Tavaramerkkimme on jo yli sadan vuoden ajan ollut
tunnettu siitä että toimitamme- ja parhainta laatua.
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Insinööritaito, tuotanto, valmistus ja asennus
Tehdäänkö kaikki tiloissamme? Ei aivan kaikki, mutta lähes.
Vuosien varrella me olemme luoneet laajan alihankkijoiden
verkoston sekä Ruotsissa että ulkomailla. Läheisen yhteistyön
ansiosta näiden toimittajien kanssa me pystymme helposti
integroimaan ja sovittamaan tuotteet lopullisiin tuotantolinjoihimme. Kaiken suunnittelun me kuitenkin teemme itse, ja
meidän on usein integroitava toimittajiemme standardiosia.
Sama koskee asennus- ja sähkötöitä.

Jotkut koneet asennetaan suuressa
tehdashallissamme ennen lopullista
toimitusta ja asennusta asiakkaan luona.

Kehittynyt pystysuora pakkauskone 90 kpl/min.
kapasiteetilla ja yli 7 000 pakkausta/rulla.
Tyynypakkaus/Pillowbag, Gusset, Doypack, Quatro Seal,
Sormitartunta/Handgrip jne.
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Pesu- ja lajittelulinjat perunoille ja vihanneksille

Aina EMVE-tuotantoa

Turvallisuus ilman keskeytyksiä

Pesu- ja lajittelukoneet ovat merkittävä osa kokonaistuotannostamme. Niiden koko ja käyttö vaihtelevat,
mutta ne perustuvat aina EMVE-tuotantoon. Nämä
käyttötyypit ovat itse asiassa useiden eri koneiden
yhdistelmiä. Näillä koneilla tapahtuu perunoitten ja
vihannesten karkea ja hieno lajittelu, minkä jälkeen
ne pestään ennen lopullista pakkaamista ja toimitusta kauppoihin ja asiakkaille.

Emme ole tyytyväisiä ennen kuin olemme saaneet
OK asiakkailta, ”nyt linja toimii optimaalisesti”.
Yhteistyö asiakkaidemme kanssa ei kuitenkaan pääty
tähän. Päinvastoin, sillä nyt me näytämme, miksi me
ansaitsemme maineemme vastuuntuntoisena toimittajana. Tarjoamme asiakkaillemme kattavan huollon
ja kehityssopimuksia. Se on eräänlainen takuu, joka
varmistaa jatkuvaa tuotantoa ilman epämiellyttäviä
ja kalliita keskeytyksiä.

Lajittelulinjojen lisäksi me tarjoamme myös kehittyneitä pesulinjoja tuotteen kiillotukseen sekä mahdolisuuden näitten koneiden ohitukseen harjakoneen kautta
mikäli kyseessä on pesemätön tuote.
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Perunoiden ja vihannesten pakkaus- ja lavauslaite

Viimeinen pysähdys ennen lähettämistä asiakkaalle

Toiminnallinen ja kaupallinen

Tuotteiden pakkaaminen ja lavaaminen ovat viimeinen pysähdys ennen toimitusta kauppoihin ja asiakkaille. Tämä
osa ei poikkea korkeasta laadustamme, pikemminkin päinvastoin. Tämä käsittely sisältää tiukkoja määräyksiä, joita
sekä meidän että asiakkaidemme on noudatettava.

Myös tässä tuotteiden viimeisessä käsittelyvaiheessa on
otettava huomioon monia seikkoja. Tuotteen on pysyttävä
mahdollisimman raikkaana samalla, kun se on kaupallisuuden vuoksi pakattava kauniilla ja miellyttävällä tavalla.

Toiminnallinen ja käytännöllinen pakkaus
voi sisältää myös käsintehtyä työtä.
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Tilaustyö, ongelmaratkaisu ja innovaatiot

Pitkä ja laaja kokemuksemme on tehnyt meistä asiantuntijoita perunoiden, vihannesten ja elintarvikkeiden
automaation ja käsittelyn alalla. Meitä on usein pyydetty ratkaisemaan ongelmia, joiden ratkaisuja on voitu
käyttää muuhun kuin vain elintarvikkeiden käsittelyyn. Se tekee liiketoiminnastamme ainutlaatuisen eikä
sillä oikeastaan ole mitään rajoja. Me muuntaudumme kameleonttien tavoin uuteen tehtävään sekä koon,
taitojen ja kykyjen mukaan. Silloin tällöin tapahtuu, että me havaitsemme ja ratkaisemme ongelmia, joista
on hyötyä laajemmassa mittakaavassa. Yksi esimerkki siitä on ruostumattoman teräskonevalikoiman kehittäminen, tämä avasi meille aivan uuden kategorian asiakkaita liittyen pakastetuotteiden käsittelyyn.

Yksi pakkauslinjoista hienosäädetään tehtaallamme
ennen lopullista toimitusta asiakkaalle.
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Suunnittelu, huolto ja käytetyt koneet
Olemme pieni yritys ja autamme eri tasoilla. Hyödynnämme pientä kokoamme. Se tarkoittaa, että meillä on
usein läheiset suhteet asiakkaisiimme.
Suunnittelu
Me kehitämme, valmistamme ja markkinoimme laitteita perunoiden, porkkanoiden, vihannesten ja muiden elintarvikkeiden
hienokäsittelyä varten ja olemme tehneet sitä 100 vuoden ajan.
Yritys ja sen henkilöstö ovat erittäin taitavia ja pystyvät tarjoamaan korkeimman mahdollisen laadun, huollon ja luotettavuuden, jonka perustana on kaikkein uusimman teknologian
turvallinen käyttö.

Huolto
Sana huolto merkitsee meille paljon enemmän kuin vain pieni
sana. Se käsittää palvelualttiutemme ja tapamme käsitellä asiakkaitamme. Käytännössä huolto merkitsee, että me menemme
ja huollamme koneet asiakkaan luona. Teemme sen läheisessä
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja yhteinen tavoitteemme
on välttää epämiellyttävät ja kalliit tuotantoseisaukset.

Andreas Agardh työskentelee tietokoneellaan. Hän on yksi monista
taitavista suunnittelijoista/myyjistä, joka on
ollut EMVEn palveluksessa monen vuoden ajan.

Käytetyt koneet
Käytettyjen koneiden myynti on myös osa liiketoimintaamme. Käytettyjen koneiden markkinat ovat suuret ja me kunnostamme koneet tehtaallamme ja myymme ne uudelleen.

Martin Hanssonin työtehtävät ovat samat kuin Andreasin.
Martin on myös ollut yrityksemme palveluksessa
monta vuotta ja hoitaa omia asiakasprojektejaan

Joakim Trägårdh on sekä EMVEn Markkinointi johtaja
että Varatoimitusjohtaja ja osallistuu tarvittaessa
myös suunnitteluun ja myyntiin.
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WOW - en reklambyrå! 2016.05

Me kehitämme ja valmistamme koneita
perunoiden, juuresten, hedelmien,
ja vihannesten käsittelyä varten.

EMVE Sweden AB on asiantuntija, joka on sadan vuoden ajan
toimittanut korkealaatuisia koneita perunoiden, vihannesten ja
hedelmien käsittelyä varten. Koneitamme löytyy käytännössä lähes
kaikkialla maailmassa eri yhteyksissä ja käyttökohteissa.
Pidämme itseämme ongelmanratkaisijoina ja uranuurtajina, joka
toimittaa asiakkailleen kokonaisratkaisuja. Otamme aina huomioon
elintarviketeollisuuden tiukat määräykset, mutta emme koskaan
unohda kustannustehokkaiden ratkaisujen tärkeyttä. Haluatko tietää
lisää Åstorpin satavuotiaasta? Vieraile kotisivullamme:
www.emve.com

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