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Maan antimet vaativat huolellisuutta

Me tiedämme, että maan antimet vaativat aivan erityistä huolellisuutta.
Korjatun sadon taustalla on paljon työtä, ja siitä pitää huolehtia hyvin.
Osalle asiakkaistamme kyseessä ovat jatkoprosessoitavat raaka-aineet,
toiset myyvät tuotteet sellaisinaan suoraan kulutukseen. Olipa kyseessä kumpi tahansa, me paneudumme huolelliseen käsittelyyn kaikissa
vaiheissa.

Parasta laatua joka vaiheessa, ja aloitamme itsestämme
Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme laitteita, jotka käsittelevät
juureksia, vihanneksia ja elintarvikkeita hellävaraisesti. EMVE-tavaramerkki
takaa korkean laadun, hyvän palvelun ja toimintavarmuuden, jotka perustuvat uudenaikaisimpaan tekniikkaan. Meidän koneitamme toimitetaan
maailman eri puolille ja moniin erilaisiin tarkoituksiin. Yhtenä päivänä
toimitamme laitteet perunalastutehtaaseen Intiaan, toisena lähetämme omat
asentajamme asentamaan pakkauskoneita Euroopan ulkopuolelle tai asiakkaan luo Yhdysvaltoihin.
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Juureksien ja vihannesten vastaanotto ja pakkaus laatikoihin

Vastaanottolinja RH 2400
Purkauspöydän mitat ovat 2,4 x 5 m. Vahvistettu pohjarakenne tekee tästä vastaanottopöydästä
hyvin luotettavan koneen. Kapasiteetti alkaen noin: 10 - 80 tonnia/tunti. Vakiona säädettävä
jousitettu kippaussuoja ja taajuusohjattu SEW-moottori.

Purkauspöytä RH
Purkauspöytä on saatavana taakse ja sivulle kippaavana. Purkauspöytää RH 2000/2700
käytetään auton tai perävaunun nopeaan purkaukseen taakse kippaamalla.

Purkauspöydät RH K, RH S
Sivulle kippaukseen käytetään purkauspöytää RH 12 auton ja perävaunun kippaamiseksi
yhtä aikaa.

www.emve.com
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Laatikonkääntäjä BT
Laatikonkääntäjästä on kolme mallia, BT 600, BT 800 ja BT 2000 vastaavasti 600, 800 ja
2000 kg:n laatikoiden tyhjennykseen. Laatikonkääntäjää käytetään kätevästi tefler-kahvalla.
Tyhjennys tapahtuu kääntämällä laatikonkääntökassia noin 135° keskiakselinsa ympäri.

HHydraulinen laatikonkääntäjä BT H
Laatikonkääntäjästä on kolme mallia, BT H600, BT H800 ja BT H2000 vastaavasti 600,
800 ja 2000 kg:n laatikoiden tyhjennykseen. Syöttäminen voidaan tehdä käsitrukin avulla.
Käsittely tehdään sähkökäyttöisellä ohjauslaitteella, Laatikko tyhjennetään kääntämällä 135°
1,2 akselin ympäri 1,2 metrin korkeudella.

Laatikonkääntäjä BT H, suursäkki/laatikko
Hyllytaso suuren puulaatikon kanssa ajoon, helppo irrottaa trukilla suursäkkejä ajettaessa.
Kaksi kuormalavaa paikoillaan pitävää haarukkaa sekä automaattisia säkkiä kannattavat
koukut. Suursäkit syötetään sisään lattian tasossa. Tyhjennys saadaan optimaaliseksi
kahdella ylimääräisellä lisää kippauskulmaa antavalla lisähydraulisylinterillä.

Laatikonkääntäjä BT H2B
Hellävaraista ja tehokasta laatikoiden ja säkkien tyhjennystä. Laatikonkääntäjä tyhjentää
laatikot yläasennossa ja lähettää sitten tyhjän laatikon alatasolle. Näin minimoidaan laatikon
vaihtoon kuluva aika. Alasotto nostopöydän kautta tehdään vain tyhjällä laatikolla, mikä
minimoi nostopöydän kulumisen.

Tyhjennyssiilo H FT
Tyhjennyssiiloa H FT käytetään vastaanottoon. Siilo täytetään siilon yläpuolelle sijoitetusta
laatikonkääntäjästä BT. Hellävarainen ja kestävä kangassäkki.
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Tyhjennyssiilo H ST
Välivarastointisiiloa H ST käytetään jatkokäsittelyä edeltävään välivarastointiin. H ST täytetään päällä olevasta kuljettimesta pudotusvaimentimen FB F kautta. Siilojen äärimmäisen luja
Trevira-säkki on ripustettu vankkaan terästelineeseen.

Tyhjennyssiilo HFMC
Käytetään vastaanottoon, kun tuote tyhjennetään jatkokäsittelyä varten. Useita eri kokoja.
Siilon sisäpinta on pinnoitettu iskuja vaimentavalla, hellävaraisen käsittelyn varmistavalla
kumilla. Tyhjennyssiilo on rakennettu kuljettimelle, jonka nopeus on säädettävissä, joten
virtaus on helppo sovittaa vastaanottavan järjestelmän kapasiteetin mukaan. Ulossyöttö on
säädettävissä myös mekaanisesti.

Suursäkintäyttäjä JBF
Suursäkintäyttäjä on tarkoitettu 800 - 1000 kg:n suursäkkien täyttämiseen perunoilla yms.
Putousvaimentimella varustettua hellävaraista mallia JBF 1000 Zig-Zag voidaan käyttää myös
laatikoiden täyttämiseen. Putousvaimennin nousee automaattisesti niin että pudotuskorkeus
on mahdollisimman pieni. Suursäkintäyttäjät on varustettu siirtelyä helpottavilla pyörillä.

Laatikontäyttäjä BF C
Hellävaraiseen täyttämiseen tarkoitettua laatikontäyttäjää BF C valmistetaan eri muunnoksina, joissa on erityyppiset putousvaimentimet. Kaikissa malleissa on automaattisesti
peruuttava kuljetin, jonka kummassakin päässä on putousvaimennin, laatikon täyttymisen
aiheuttavien keskeytysten välttämiseksi. Anturi pysäyttää syötön, jos laatikoita ei vaihdeta
ajoissa. Laatikontäyttäjässä BF CG on kaksi pneumaattista putousvaimenninta. BF CZ on
malli, jossa on kaksi sik-sak-putousvaimenninta. Mallissa BF CE on pystysuunnassa liikkuvat
elevaattorit, jotka mahdollistavat parhaan hellävaraisuuden myös porkkanoille.

Laatikontäyttäjä BF CK
Laatikontäyttäjä BF CK on kehitetty ensi sijassa laatikoille, joiden leveys on 1500 mm tai
enemmän. Ainostaan yksi kuljetin syöttää aina vaakatasossa vuorotellen kumpaankin
laatikkoa. Kuljetin aloittaa täyttämisen laatikon pohjasta. Täytön aikana kuljetin nousee
hitaasti ja varmistaa laatikon optimaalisen täytön liikkuen samalla sivusuunnassa. Jatkuvan
toiminnan ansiosta syöttäviä koneita ei tarvitse pysäyttää laatikkoa vaihdettaessa.
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Pesu- ja lajittelulinjat perunoille ja vihanneksille

EMVE-tuotteet kaikkiin tarkoituksiin

Luotettavuutta ilman keskeytyksiä

Meidän pesu- ja lajittelulinjamme muodostavat merkittävän osan kokonaistuotannostamme. Niiden koot ja käyttökohteet vaihtelevat, mutta perustana on kuitenkin aina
EMVE-tuotanto. Tämän tyyppinen käyttötapa on useiden
erilaisten koneiden yhdistelmä. Tässä perunat ja vihannekset
karkea- ja hienolajitellaan ja pestään ennen kuin ne jatkavat
pakkaukseen ja jakeluun kauppoihin ja asiakkaille.

Emme ole tyytyväisiä, ennen kuin asiakkaamme kertoo,
että nyt linja toimii ihanteellisesti. Mutta yhteistyö ei lopu
siihen. Päinvastoin. Nyt näytämme, miksi me ansaitsemme
maineemme vastuullisena toimittajana. Tarjoamme asiakkaillemme pitkälle menevän huolto- ja kehityssopimuksen.
Luotettavuutta, joka saa heidät vakuuttuneeksi tuotannon
jatkuvuudesta ilman epämukavia ja kalliita keskeytyksiä.

Lajittelulinjojen ja kehittyneiden pesulinjojen lisäksi
tarjoamme myös manuaalisia ja optisia lajittelulinjoja
erityyppisille tuotteille.
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Mullanerottimet SE D ja SE S
Mullanerottimille perunoista, porkkanoista jne. poistetaan multa. Koneen pyörivät akselit on
varustettu kumi- tai nailonlaikoilla (SE-D) tai tähdillä (SE S) riippuen tuotteesta ja erotettavan mullan tyypistä. Valsseja käyttää hammasvaihdemoottori. Mullanerottimia valmistetaan erilevyisiä ja erilaisin valssimäärin erilaisiin kapasiteettitarpeisiin. Mallissa SE S valssien
välisiä etäisyyksiä voi säätää työkaluilla.

Mullanerotin SE CC
Mullanerotin perunoille, porkkanoilla ja samantapaisille tuotteille. Säädettävä läpäisy
erilaisille tuotteille. Kone valmistetaan 6- tai 8-valssisena ja eri levyisinä tarpeesta riippuen.
Kapasiteetti on 1 - 80 tonnia/tunti. Teräs- tai kumispiraalit.

Rullapöytä RT
Rullapöytä on tarkoitettu perunoiden, juureksien yms. tuotteiden pyörittämiseen ja levittämiseen niin, että ne voidaan tarkastaa joka suunnasta, jolloin poikkeavat tuotteet voidaan
ottaa pois. Matala rakennekorkeus tekee työasennosta ergonomisesti oikean. Pöydässä on
vakiona muovirullat. Rullapöydästä on myös muunnoksia, joissa on kaksi rullarataa ja
keskellä 200 mm leveä hylkykouru.

Verkkolajittelija GB
Verkkolajittelijat G B600 - G B2700 on tarkoitettu perunoiden, sipulien, punajuurien jne.
lajitteluun eri jakeisiin. Leveyksiä on kuusi eri kapasiteettitarpeisiin.

Diabolilajittelija GD
Diabolilajittelija GD lajittelee perunat, sipulit jne. koon mukaan. Lajittelun tekevät pyörivät valssit, joissa on nelikulmaiset laikat. Kone toimii erittäin äänettömästi ja hellävaraisesti.
Kolmella pituusvaihtoehdolla, 800, 1300 ja 1700 mm, saadaan 2, 3 tai 4 kokoa.
Eri kapasiteettitarpeisiin valmistaan leveyksiä 600 - 2400 mm.

www.emve.com
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Optinen lajittelija porkkanoille
Tarkka optinen lajittelija. Lajittelukapasiteetti jopa noin 120 000 porkkanaa tunnissa.
Lajittelee pituuden, läpimitan, tilavuuden, muodon ja laadun mukaan.

Optinen lajittelija perunoille
Tarkka optinen lajittelija. Lajittelukapasiteetti jopa noin 175 000 perunaa tunnissa.
Lajittelee pituuden, läpimitan, tilavuuden, muodon ja monenlaisten laatukriteerien
mukaan. Modulaarinen 2 - 13 ulostulolla kapasiteetin säilyessä.

Rullalajittelija G HR
Lajittelija valmistetaan normaalista tai ruostumattomasta teräksestä kolmena pituusvaihtoehtona. Leveyksiä on viisi: 800 - 2400 mm.

Kerian-tyyppinen rullalajittelija
Lajittelija valmistetaan normaalista tai ruostumattomasta teräksestä kolmena pituusvaihtoehtona. Leveyksiä on viisi: 800 - 1830 mm.

Kivienerottelija
Kone painaa ylöspäin vettä, joka yhdessä käytetyn sekoittimen kanssa pyörittää perunoita
kylkiä vasten ja huuhtoo niitä pesussa. Kivet putoavat pohjalle ja ne poistetaan luukun
kautta tai kivielevaattorilla.

Kelluvien esineiden erotin WE EF
Poistaa kelluvat esineet veden pinnalta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tuote syötetään sisään takareunasta ja kelluvat esineet vedetään sivusta ulos vedenpoistosiivilän kautta.
Kelluvat esineet kerätään laatikkoon tai vastaavaan. Eri malleja kapasiteettitarpeisiin 1 - 50
tonnia/tunti. Tarjolla on vaihtoehtoja tuoreveden ruiskutuksella, pumppujärjestelmällä
tasovahdilla sekä tuotteensyöttäjällä.
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Rumpupesuri WE DW
Rumpupesurista on kolme mallia, WE DW1000, 1200 ja 1500, joilla on eri kapasiteetit.
Pesurissa on vakiona rei’itetystä rosteripellistä varustettu rumpu säädettävin vääntiön sekä
ulossyöttö poistokartiossa olevan säädettävän kierukkaruuvin kautta.

Teollisuuspesuri WE DW1200ES
Hydraulisesti nostettava ja laskettava rumpu ja hellävaraiset kumivääntiöt. Säädettävä luukku
ulossyötössä, säädettävä vedenkorkeus antaa täydellisen joustavuuden hellävaraisuuden, pesutuloksen ja asetusajan suhteen. Sisältää ulossyöttöelevaattorin E100 tuotteen puhtaaksihuuhtelulla.

Kiillottaja WE PM D
12, 14 tai 18 harjaa, joiden pituudet ovat 2 - 2,5 - 3 ja 3,5 metriä. Harjojen eri pituuksia ja jäykkyyksiä. Rummun ja valssien nopeus säädettävissä. Rummun kaltevuuden ja ulossyöttöluukun
korkeus säädettävissä. Jokaisen harjavalssin suora käyttö. Ei hihnakäyttöjä.
Valssit on helppo irrottaa kuulalaakereita purkamatta.

Hydrojäähdytin WE DW 1200
Perunoiden, porkkanoiden yms. jäähdytykseen. Voidaan toimittaa varustettuna levylämmittimellä. Sisällä oleva kierukka varmistaa, että jäähdytysaika on oikea.

Kuivausrata WE DM
Kuivausradasta on kaksi eri mallia. Kuivausvalsseja on 10, 15 tai 20 erilaisiin kuivuusaste- ja kapasiteettitarpeisiin. Huovalla päällystetyt valssit imevät veden tuotteesta. Jokaisen kuivausvalssin
alla on säädettävä puristusvalssi, jossa on veden pois valuttava kaavinkisko.

www.emve.com
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Juureksien ja vihannesten pakkaus ja lastaus kuormalavoille

Viimeinen vaihe ennen kulutusta

Toimiva ja myyvä

Tuotteiden pakkaus ja kuormalavoille lastaaminen on viimeinen vaihe ennen kauppoihin ja kuluttajille toimittamista.
Tämä vaihe ei ole poikkeus meidän korkeuden laatuvaatimustemme kannalta. Tätä käsittelyä koskevat tarkat vaatimukset,
jotka meidän pitää yhdessä asiakkaidemme kanssa täyttää.

Myös tässä tuotteen käsittelyn viimeisessä vaiheessa on monia huomioon otettavia seikkoja. Tuote pitää suojata huolellisesti, jotta se kestäisi pitkään, samalla kun se pitää paketoida esteettisesti, ympäristöystävällisesti ja myyvästi.

EMVE automatisoi vihannesten ja
muiden elintarvikkeiden pakkauksen ja
kuormalavoille lastauksen. Pakkausten
ja kuormalavojen käsittely räätälöidään
toiveiden mukaan.
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Pystypakkaaja JASA
Tuotteiden pakkaamiseen kelmurullasta tehtäviin säkkeihin. Valmistettu ruostumattomasta
teräksestä ja komposiittiosista, joten sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuteen. Kone on
varustettu PC-käyttöjärjestelmällä, on ohjelmoita ja sitä on varsin helppo käyttää JASAnäytön avulla. Vaakaa ja tulostinta voidaan ohjata JASAlla.

Paperiinpakkaaja BE 6000
BE 6000 Paperiinpakkaaja perunoiden, sipulien ja vastaavien tuotteiden pakkaamiseen 1 - 10
kilogramman paperipusseihin. Kone voidaan synkronoida erilaisten vaakajärjestelmien kanssa
tarpeen mukaan. Jatkuvasyöttöiseen pussimakasiiniin mahtuu noin 250 pussia. Pussikoko voidaan vaihtaa nopeasti käyttöpaneelista. On myös malli jopa 25 kilogramman pusseille.

Vaakasuora muovipakkaaja, V-kelmu
Pakkauskoneet muovi- ja verkkopusseilla noin 100 g - 30 kg. Muovi- ja verkkopussit on
esitaiteltu rullalle. Vaakamalli, joka paketoi hellävaraisesti jopa 40 pussia minuutissa.

Verkkopakkaaja C-pack
Pakkauskoneet pienille verkkopusseille, noin 100 g - 5000 g. Suljenta klipseillä tai hitsaamalla.
Hedelmien, vihannesten yms. paketointi vaaka- tai pystymallilla tai kaltevalla mallilla.
Puoli- ja täysautomaattisesti.

Casepacker
Casepacker on kehitetty pienten pussien automaattiseen pakkaukseen pahvi- ja kiertolaatikoihin. Kapasiteetti jopa 60 pussia minuutissa pussista, tuotteesta ja laatikosta riippuen.

www.emve.com
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Automaattivaaka W 25
Automaattivaaka on tarkoitettu porkkanoiden, lanttujen ja vastaavien pitkulaisten ja/tai isojen
tuotteiden punnitukseen 5 - 25 kilogramman erissä. Kaksi moottoria, hieno- ja karkeasyöttöhihna
ja hienosyötön läppä tekevät valitun eräpainon punnitsemisesta tarkkaa ja nopeaa. On myös
oktabin-laatikoiden (kahdeksankulmaisten laatikoiden) täyttöön tarkoitettu malli perunoille.

Suljentakone SM PN
Suljentakone SM PN sulkee ompelemalla paperi-, verkko- ja juuttisäkit, painot 1 - 50 kg.
Pohjakuljetin voi säätää portaattomasti erikorkuisille pusseille. Syöttökoneiston käyttöjärjestelmä takaa oikean suljennan.

Säkkikuljetin CS500 x 2000
Säkkikuljetin on tarkoitettu säkkien nostamiseen mukavalle työkorkeudelle kuormalavalle
tai vastaavalle lastaamista varten. Ulossyöttöosa on varustettu keräävällä
rullatelineellä. Säkkikuljettimessa on pyörät.

Pussielevaattori pyörivällä pöydällä
Pussielevaattori on tarkoitettu valmiiksi pakattujen pussien nostamiseen esim. pyörivälle
pöydälle. Koneesta on monia eri malleja nostopolilla ja ilman niitä. Nostopolallinen pussielevaattori on tarkoitettu muovi- ja verkkopusseille. Polaton pussikuljetin on tarkoitettu
paperipusseille. Kun pyörivä pöytä sijoitetaan pussielevaattorin yhteyteen, pöytä
varustetaan kartiolla, jossa on ylhäällä vaimennus hellävaraisuuden parantamiseksi.

Oktabin-laatkoiden täyttäjä W 200
Oktabin-laatikoiden (kahdeksankulmaisten laatikoiden) täyttäjä noin 200 - 250 kilogramman punnitsemiseen. Täyttö kumilla verhoiltuun putousvaimennettuun vaakasäiliöön.
Syöttö leveällä ja kapealla elevaattorimatolla. Kapea painon hienoannosteluun. On myös
malleja yhden tai kahden oktabin-laatikon täyttöön sykliä kohti.
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Prosessilinjat juureksille ja vihanneksille

Toimiva kokonaisuus

Avaimet käteen -ratkaisut

Me suunnittelemme ja räätälöimme pieniä ja suuria prosessilinjoja läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tämän
työn perusta on se että me kuuntelemme herkin korvin ja
voimme kääntää asiakkaan tilanteen omasta rakenne- ja tuotantonäkökulmastamme. Lopullisesta ratkaisusta tulee ihanteellinen, kun ymmärrämme asiakkaiden tuotteet ja heidän
todellisuutensa.

Prosessilinjoille on ominaista myös tuotteiden hellävarainen
ja järkevä käsittely. Prosessikäsittelyn kokonaisratkaisut täyttävät elintarvikealan hyvin korkeat hygienia-, luotettavuus-,
huollettavuus- ja turvallisuusvaatimukset. Meidän konevalikoimamme on suuri, joten tarvittaessa voimme kytkeä
yhteen omia EMVE-tuotteitamme ja yhdistää niitä alihankkijoiden koneisiin. Kaiken tämän tavoitteena on optimaalinen prosessikäsittely.

Asiakkaalle sovitetut uniikit
prosessilinjat mm. perunoiden, juureksien ja salaattien
käsittelyyn. Esijalostus esim.
tuotteiden karkeakuorinnalla, veitsikuorinnalla,
kuutioinnilla, viipaloinnilla
ja jäähdytyksellä.

www.emve.com
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Asiakkaalle sovittaminen, ongelmien ratkaiseminen ja innovaatiot

Pitkän kokemuksemme ansiosta meistä on tullut juureksien, vihannesten ja elintarvikkeiden käsittelyn automatisoinnin asiantuntijoita. Meidät on usein kutsuttu ratkaisemaan ongelmia, ja on käynyt ilmi, että ratkaisuja voidaan soveltaa muidenkin kuin elintarvikkeiden käsittelyyn. Se tekee toiminnastamme laajaa – itse asiassa
mitään rajoituksia ei ole. Sopeudumme kuin kameleontti tehtävän mukaan sekä koon, kompetenssin että kapasiteetin kannalta. Silloin tällöin tunnistamme ja ratkaisemme ongelmia niin että ratkaisuja voidaan soveltaa
laajemminkin. Esimerkki on meidän ruostumattomasta teräksestä valmistettujen koneidemme kehittäminen,
joka avasi aivan uuden prosessoituja vihanneksia käsittelevän asiakaskunnan.

Vihannesten tehokas, tarkka ja hygieeninen pakkaus
on osa prosessia, joka edeltää erilaisten tuotteiden
toimittamista asiakkaille.
14
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Suunnittelu, valmistus, huolto ja käytetyt koneet
Suunnittelu ja valmistus
Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme laitteita, jotka
käsittelevät perunoita, porkkanoita ja muita vihanneksia ja
elintarvikkeita hellävaraisesti, ja olemme tehneet tätä jo sadan
vuoden ajan. Yritys ja henkilöstömme ovat erittäin päteviä ja
vaativat parasta laatua, palvelua ja luotettavuutta, joka perustuu kaikkein uusimman teknologian käyttöön.

Palvelua ja huoltoa sekä reagoivasti
että ehkäisevästi
Meille palvelu ja huolto ovat muutakin kuin pelkkiä sanoja.
Kysymys on yhtä paljon saatavuudesta kuin siitä miten kohtaamme asiakkaat. Samalla se tarkoittaa käytännössä sitä, että
me tulemme paikalle ja huollamme koneemme asiakkaidemme luona. Pyrimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ennalta
ehkäisevällä huollolla välttämään kiusalliset ja kalliit keskeytykset.

Andreas Agardh työn touhussa tietokoneen ääressä.
Hän on yksi niistä pätevistä projekti-insinööreistä ja myyjistä,
jotka ovat olleet jo vuosia EMVEn palveluksessa.

Käytetyt koneet
Toimintamme kattaa myös käytetyt koneet. Se on merkittävä
markkina. Otamme vastaan käytettyjä koneita, jotka kunnostamme tehtaassamme ja myymme edelleen.

Martin Hansson tekee samoja töitä kuin Andreas.
Myös Martin on ollut EMVEllä jo vuosia.
Nyt hän hoitaa omia projektejaan asiakkaiden suuntaan.

Kaikki suunnittelu tehdään talon sisällä. Projekti vaatii usein sen,
että yhdistämme alihankkijoidemme vakiokomponentteja – se on
palapeli, jossa kaikkien osien pitää sopia yhteen.
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Joakim Trägårdh on EMVEn myyntijohtaja ja varatoimitusjohtaja.
Myös hän hoitaa projekteja ja myy.
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Kehitämme ja valmistamme koneita peruneiden, vihannesten ja hedelmien käsittelyyn

EMVE Sweden AB on spesialisti, joka on jo sadan vuoden ajan toimittanut
kaikkein laadukkaimpia koneita perunoiden, vihannesten ja hedelmien käsittelyyn. Meidän koneitamme on käytännöllisesti katsoen kaikkialla maailmassa erilaisissa yhteyksissä ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin.
Katsomme olevamme ongelmien ratkaisijoita ja innovoijia, jotka toimittavat asiakkaillemme kokonaisratkaisuja. Noudatamme aina elintarvikkeiden
käsittelyä koskevia tarkkoja sääntöjä ja määräyksiä, mutta emme koskaan
unohda sitä, että ratkaisujen pitää olla kustannustehokkaita. Haluatko tietää
lisää Åstorpin satavuotiaasta?
Käy katsomassa sivustoamme: www.emve.com
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