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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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Mottag- och lådfyllning av rotfrukter och grönsaker

Mottagslinje RH 2400
Avlastarbordet har bottenmatta 2,4 x 5 m. Den förstärkta bottenkonstruktionen gör detta
mottagsbord till en mycket pålitlig maskin. Kapacitet från ca: 10-80 ton/tim. Justerbart,
fjädrande tippskydd, samt frekvensstyrd drift via SEW motor är standard.

Avlastarbord RH
Avlastarbord finns för bakåt- samt sidotippning. Avlastarbord RH 2000/2700 används för att
snabbt lossa bil eller släp vid bakåttippning.

Avlastarbord RH K, RH S
Vid sidotippning används avlastarbord RH 12 S för att tippa bil och släp samtidigt.

www.emve.com
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Lådvändare BT
Lådvändaren finns i tre olika modeller, BT 600, BT 800 samt BT 2000 för tömning av 600,
800 respektive 2000 kg lådor. Lådvändaren manövreras bekvämt med ett teflerhandtag.
Tömning sker genom vridning av lådvändarkassen ca 135° runt sin centrumaxel.

Hydraulisk lådvändare BT H
Lådvändaren finns i tre olika modeller, BT H600, BT H800 samt BT H2000 för tömning
av 600, 800 respektive 2000 kg lådor Matning kan utföras med hjälp av handtruck.
Manövrering sker med ett elstyrt reglage. Lådan töms genom vändning ca 135° runt en axel
på 1,2 m höjd.

Lådvändare BT H storsäck/låda
Hyllplan för körning med stor trälåda, demonteras enkelt med trucken vid körning av storsäckar. 2 st gafflar som håller pall på plats, samt automatiska krokar håller säck. Storsäckar
matas in i golvnivå. Extra tippvinkel via 2 extra hydraulcylindrar ger optimal tömning.

Lådvändare BT H2B
Skonsam och effektiv låd- och säcktömning. Lådvändaren tömmer lådor i övre läget och
sänder sedan ner tom låda till bottenplan. Med denna funktion minimeras tiden för lådbyte. Nedtagning via lyftbord görs bara med tomlåda vilket minimerar slitage på lyftbordet.

Tömningsbinge H FT
Tömningsbinge H FT används för mottag. Bingen fylls från en lådvändare BT placerad
ovanpå bingen. Skonsam och slitstark tygsäck.
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Tömningsbinge H ST
Mellanlagringsbinge H ST används för mellanlagring innan vidare hantering. H ST fylls av
ovanliggande transportörer via falldämpare FB F. Bingarnas extremt slitstarka Trevirasäck är
upphängd i ett kraftigt stålstativ.

Tömningsbinge HFMC
Används för mottag där man tömmer produkten för vidare behandling. Finns i flera olika
storlekar. Bingen är invändigt klädd med stötdämpande gummi för skonsam hantering.
Tömningsbingen är byggd på en transportör med variabel hastighet för att enkelt anpassa
flödet till mottagande systems kapacitet. Utmatningen är även mekaniskt justerbar.

Storsäcksfyllare JBF
Storsäcksfyllaren är avsedd för fyllning av 800-1000 kg storsäckar med potatis m.m. Den
skonsamma modellen med falldämpare, JBF 1000 Zig-Zag, kan även användas för fyllning av
lådor. Falldämparen stegar automatiskt för att ge lägsta fallhöjd. Storsäcksfyllarna är försedda
med hjul för enkel flyttning.

Lådfyllare BF C
Lådfyllare BF C för skonsam fyllning av lådor tillverkas i olika varianter med olika typer
av falldämpare. Samtliga modeller har automatiskt reverserande transportör med en falldämpare i var ände för att slippa driftstopp när en låda blir full. Givare stannar påmatningen
om lådorna ej byts i tid. Lådfyllare BF CG är försedd med dubbla pneumatiska falldämpare.
BF CZ är en modell med dubbla zig-zag falldämpare. BF CE har vertikalgående nedtagningselevatorer för största möjliga skonsamhet även för morötter.

Lådfyllare BF CK
Lådfyllare BF CK är i första hand utvecklad för lådor b=1500 mm och bredare. Endast en
transportör, alltid med horisontell påmatning, matar och fyller växelvis båda lådorna.
Transportören börjar fyllningen vid lådans botten. Under fyllningen stiger transportören
sedan sakta och säkerställer optimal fyllning av lådan, samtidigt som den rör sig i sidled.
Kontinuerlig funktion gör att matande maskiner ej behöver stoppas vid lådbyte.

www.emve.com
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Tvätt- och sorteringslinjer för potatis & grönsaker

Alltid en EMVE-produktion

Trygghet utan avbrott

Våra tvätt- och sorteringslinjer utgör en betydande del av vår
totala produktion. De varierar i storlek och applikationsområden, men grundstommen utgörs ändå alltid av en EMVEproduktion. Denna typ av applikation är en kombination
av flera olika maskiner. Här grov- och finsorteras potatis och
grönsaker samt tvättas innan de går vidare för slutlig förpackning och distribution till butiker och kunder.

Vi är inte nöjda förrän vi har ett OK från vår kund, att nu
rullar linjen optimalt. Men, samarbetet upphör inte här.
Tvärtom, det är nu vi visar varför vi förtjänar 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.

Förutom sortering och avancerade tvättlinjer
erbjuder vi även manuella och optiska
sorteringslinjer för olika typer av produkter.
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Jordfrånskiljare SE D SE S
Jordfrånskiljare för att avlägsna jord från potatis,morötter, lök etc. Maskinens roterande axlar
är försedda med gummi- alternativt nylonrondeller (SE-D) eller stjärnor (SE S) beroende
på produkt samt vilken jordtyp som skall avskiljas. Valsarna drivs av en kuggväxelmotor.
Jordfrånskiljarna tillverkas i olika bredder och med olika antal valsar för olika kapacitetsbehov. På modell SE S kan valsarnas avstånd justeras via verktyg.

Jordfrånskiljare SE CC
Jordfrånskiljare för potatis, morot och liknande produkter. Ställbart genomsläpp för olika
produkter. Maskinen tillverkas med 6 eller 8 valsar samt i olika bredder beroende på behov.
Kapacitet från 1-80 ton/timme. Spiraler i stål eller gummi.

Rullbord RT
Rullbordet är avsett för att rotera och fördela potatis, rotfrukter m fl produkter så att man
kan inspektera dem från alla håll och manuellt avskilja avvikande produkter. Den låga
bygghöjden ger en ergonomiskt riktig arbetsställning. Borden tillverkas som standard med
plastrullar. Rullborden finns även i varianter med dubbla rullbanor och en 200 mm bred
avfallsränna i mitten.

Nätsorterare GB
Nätsorterare G B600 - G B2700 är avsedda för sortering av potatis, lök, rödbetor m.m. i
olika fraktioner. Sex olika bredder finns för olika kapacitetsbehov.

Diabolsorterare GD
Diabolsorterare G D sorterar potatis, lök m.m. i olika storlekar. Sortering sker via roterande
valsar med kvadratiskt formade rondeller. Detta ger en extremt tyst och skonsam drift.
Tre längdvarianter, 800, 1300 och 1700 mm, ger 2, 3 eller 4 storlekar. Olika bredder från
600-2400 mm, tillverkas för olika kapacitetsbehov.

www.emve.com
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Optisk sorterare för morötter
Optisk sorterare med hög precision. Sorteringskapacitet på upp till ca. 120.000 morötter i
timmen. Sorterar längd, diameter, volym, form och kvalitet.

Optisk sorterare för potatis
Optisk sorterare med hög precision. Sorteringskapacitet på upp till ca. 175.000 potatisar i
timmen. Sorterar längd, diameter, volym, form samt efter en lång rad kvalitetskriterier.
Modulär med 2-13 utgångar med bibehållen kapacitet.

Rullsorterare G HR
Sorteraren tillverkas i normal stål eller rostfritt utförande, i 3 olika längdvarianter. Bredden kan
levereras i 5 olika storlekar, från arbetsbredd 800 t.o.m. max 2400 mm.

Rullsorterare typ Kerian
Sorteraren tillverkas i normal stål eller rostfritt utförande, i 3 olika längdvarianter. Bredden
kan levereras i 5 olika storlekar, från arbetsbredd 760 mm. t.o.m. max 1830 mm.

Stenfrånskiljare
Maskinen pressar upp vatten, som tillsammans med en driven omrörare, får potatisen att
cirkulera ut mot sidorna och svämma in i tvätten. Stenen faller till botten och rensas ut via
en lucka eller med stenelevator.

Flytavskiljare WE EF
Skrapar bort flytande objekt från vattenytan. Tillverkas i rostfritt utförande. Produkten matas
in i bakkant och flytande objekt dras i sidled ut över ett avvattningsscreen. Flytobjekt samlas
i låda eller liknande. Tillverkas i olika modeller avseende kapacitetsbehov från 1-50 ton/tim.
Optioner för sprayning av färskvatten, pumpsystem med nivåvakt, samt produktmatare kan
erbjudas.
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Trumtvätt WE DW
Trumtvätten tillverkas i tre olika modeller, WE DW1000,1200 respektive 1500, med olika
kapacitet. Tvätten är som standard försedd med trumma i rostfri perforerad plåt med ställbara
medbringare samt utmatning via ställbar spiralskruv i utloppskonen.

Industritvätt WE DW1200ES
Trumma som är hydrauliskt höj-/sänkbar, med skonsamma gummimedbringare. Reglerbar
lucka i utmatning, samt justerbar vattenhöjd ger fullständig flexibilitet avseende skonsamhet,
tvättresultat och ställtid. Inkluderar utmatningselevator E800 med renspolning av produkt.

Polerare WE PM D
12, 14 eller 18 borstar med längderna 2 - 2,5 - 3 och 3,5 meter. Olika längd och styvhet på
borstarna. Justerbar hastighet på trumma och valsar. Justerar lutning på trumma samt höjd på
lucka i utmatning. Direktdrift på varje borstvals. Ingen remdrift. Enkelt avtagbara valsar utan att
demontera kullager.

Hydrokyl WE DW 1200
För kylning av potatis, morot m.m. Kan levereras med plattvärmare. Invändig spiralskruv
säkerställer korrekt uppehållstid i kylvattnet.

Torkbana WE DM
Torkbanan tillverkas i två olika modeller med 10, 15 respektive 20 torkvalsar för olika behov
av torkningsgrad och kapacitet. Vattnet sugs upp från produkten av valsar som är klädda med
filtduk. Under varje torkvals sitter en ställbar tryckvals med skrapskena för vattenavrinning.

www.emve.com
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Pack- och palletering av rotfrukter och grönsaker

Sista instans före konsumtion

Funktionellt och säljande

Pack- och palletering av produkterna är sista instans innan
distribution ut till butiker och konsumenter. Denna del utgör
inget undantag avseende våra höga kvalitetskrav. Denna hantering omgärdas av rigorösa krav som vi tillsammans med våra
kunder måste uppfylla.

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, samtidigt som den måste
paketeras på ett estetiskt, miljömässigt och säljande sätt.

EMVE automatiserar förpackning
och palletering i grönsaks- och övrig
livsmedelsbransch. Kartong och pallhantering skräddarsys efter önskemål.
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Vertikalpack, JASA
För förpackning av produkter i säckar från film på rulle. Utförande i rostfritt stål och kompositdelar och därför mycket lämplig för livsmedelsindustrin. Maskinen är utrustad med
ett PC-operativsystem, är programmerbar och mycket enkel att använda med hjälp av
JASA Display. Våg och printer kan styras av JASA.

Papperspack BE 6000
BE 6000 Papperspack för paketering av potatis, lök och liknande produkter i papperspåsar
1-10 kg. Maskinen kan synkroniseras med olika vågsystem efter behov. Påsmagasinet som kan
matas kontinuerligt, rymmer ca: 250 påsar. Snabb omställning mellan olika påsstorlekar från
operatörspanelen. Modell finns även upp till 25 kg’s påsar.

Plastpack horisontell V-film
Packmaskiner för plast och nätpåsar ca 100 gr-30 kg. Plast och nätpåsar som är förvikta på
rulle. Horisontell modell som ger skonsam paketering upp till ca 40 påsar/minut.

Nätpack C-pack
Packmaskiner för små nätpåsar ca 100 gr-5000 gr. Förslutning via clips eller svets. Paketering
av frukter, grönsaker mm via horisontell, lutande eller vertikal modell.
Halv- och helautomatiskt.

Casepacker
Casepackern är utvecklad för automatfyllning av småpåsar i kartonger och returlådor.
Kapacitet upp till ca 60 påsar i minuten beroende på typ av påse, produkt och låda.

www.emve.com
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Vågautomat W 25
Vågautomaten är avsedd för uppvägning av morötter, kålrötter och liknande avlånga och/eller
stora produkter i satser om 5-25 kg. Dubbla motorer med fin- och grovmatningsband i
kombination med spjäll på finmatningen ger noggrann men ändå snabb uppvägning till förvald satsvikt. Modell finns även för potatis 3-25 kg med oktabinfyllning.

Förslutningsmaskin SM PN
Förslutningsmaskin SM PN syförsluter pappers-, nät- och jutesäckar, vikter mellan 1-50 kg.
Bottentransportören är steglöst ställbar för olika påshöjder. Matarverkets drivsystem
garanterar en korrekt förslutning.

Säcktransportör CS 500 x 2000
Säcktransportören är avsedd för att lyfta upp säckar till bekväm arbetshöjd för
stuvning på pall eller liknande. Utmatningsdelen är försedd med ett
ackumulerande rullställ. Säcktransportören är försedd med hjul.

Påselevator med roterande bord
Påselevatorn är avsedd för att lyfta upp färdigpackade påsar på t.ex. ett roterande bord.
Maskinen finns i många olika utföranden, med och utan medbringare. Påselevatorn, med
medbringare, är avsedd för plast- och nätpåsar. Påstransportören, som saknar medbringare,
är avsedd för papperspåsar. När det roterande bordet placeras tillsammans med påselevatorn
förses bordet med en kon som har en dämpning på toppen för att öka skonsamheten.

Oktabinfyllare W 200
Oktabinfyllare för ca 200-250 kilo vägning. Fyllning i gummiklädd falldämpad vågbehållare.
Matning via en bred och smal elevatormatta. Den smala för findosering av vikt. Modeller
finns även för fyllning av 1 eller 2 oktabiner per cykel.
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Processlinjer för rotfrukter och grönsaker

Grundläggande helhetstänk

Nyckelfärdiga lösningar

Vi projekterar och skräddarsyr såväl små som stora processlinjer och vi gör detta i ett nära samarbete med våra kunder.
Grundläggande för detta arbete är att vi lyssnar med extremt
stora öron och kan vända och vrida på kundens situation utifrån vårt konstruktions- /produktionsperspektiv. Den slutliga
lösningen blir optimal då vi förstår våra kunders produkter
och deras verklighet.

Processlinjerna karaktäriseras även de av skonsam och rationell
hantering av produkterna. Helhetslösningarna för processhantering möter livsmedelsbranschens extremt höga krav
på hygien, tillförlitlighet, underhållskrav och säkerhet. Vårt
maskinutbud har en stor spännvidd vilket gör att vi vid behov
kan sammanfoga egna EMVE-produkter och kombinera med
maskiner från underleverantörer. Allt för att nå en optimal
processhantering.

Unikt kundanpassade
processlinjer för hantering
av bl a potatis, rotfrukter
och sallad. Förädling genom
t. ex. grovskalning, knivskalning, tärning, skivning
och kylning av produkter.
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Kundanpassning, problemlösning och innovationer

Vår långa erfarenhet har lett till att vi blivit experter på automatisering och hantering av primärt rotfrukter, 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 avseende 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 processade grönsaker.

Effektiv, noggrann och hygienisk förpackning
av grönsaker är en del av processen innan
de olika produkterna ska levereras.
14
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Konstruktion, service och begagnade maskiner
Konstruktion
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för skonsam hantering av potatis, morötter, övriga grönsaker och livsmedel och har så gjort i 100 år. Företaget och vår personal
representerar hög kompetens med en känsla för högsta kvalitet, 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 substantiv. Det handlar lika mycket om tillgänglighet och vårt bemötande 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 förebyggande service och underhåll försöka undvika obehagliga och
dyra driftsstopp.

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

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.

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

All projektering sker in-house. Ofta kräver ett projekt att vi integrerar
standardkomponenter från någon av våra underleverantörer, ett
”pussel” som måste passa i alla ändar.
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Joakim Trägårdh är EMVE’s marknadschef och Vice VD.
Även han projekterar och säljer.
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Vi utvecklar & tillverkar maskiner för
hantering av potatis, grönsaker & frukt

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 hundraåringen från Åstorp? Besök oss gärna på: www.emve.com

EMVE SWEDEN AB
www.emve.com info@emve.com
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