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Våra kunder i fokus: Lantmännen Lantbruk
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Vebe Teknik finns på monterplats 12/B17.

Tredje gången gillt
på Interpack 2017
På Lantmännen Lantbruks säckanläggning i Falkenberg förpackas husdjursfoder. I dag använder man Vebe Tekniks
säckfyllare Autopac 2.20 för att packa en mängd olika fodertyper i limförslutna pinchsäckar.

Tätt samarbete för modernisering
När Lantmännen Lantbruk ville förnya sina två förpackningslinjer för husdjursfoder valde
man att samarbeta med Vebe Teknik AB. I dag kör Lantmännen två Autopac 2.20.
Lantmännen Lantbruks säckanläggningar i
Falkenberg och Västerås packar och pallägger
husdjursfoder för grisar, höns, kor och hästar.
Fodermaterial i olika former förpackas i 20-kilossäckar som distribueras vidare till butikskedjor
och lokalföreningar.
När företaget 2015 bestämde sig för att
förnya sitt säcksortiment, både utseendemässigt
och funktionellt, insåg man att man även behövde
modernisera sina säckfyllare.
– Det var lite som att börja om från ett vitt
papper. Vi sökte en maskin som klarar att dosera
en mängd olika fodermaterial i en typ av säck som
vi tidigare aldrig hade använt, berättar Jan Valdemarsson, teknikchef på Lantmännen Lantbruk.
Företaget tittade på lösningar från både tyska,
italienska och svenska företag. Valet föll till slut på
Vebe Teknik AB.
– Vebe ligger i framkant då det gäller teknik
för säckfyllare och pallrobotar. En viktig anledning
för oss var tillgången på service. Vebe Teknik
ligger centralt i landet och deras personal kan
vara på plats hos oss inom bara tre timmar, berättar Jan Valdemarsson.
Limförslutna pinchsäckar
Under ett par års tid har man samarbetat med
Vebe för att ta fram en säckfyllarlinje som hanterar olika sorters material doserat i limförslutna så

kallade pinchsäckar.
Pinchsäcken ger
både tätare och
snyggare förpackningar än de
tidigare använda
ventilsäckarna.
För Vebe Teknik
uppstod flera prövningar, bland annat
hur man skulle hantera variationen hos
Jan Valdemarsson är
fodermaterialet.
teknikchef på Lantmännen
– Lantmännen
Lantbruk.
Lantbruk förpackar
allt från 8 millimeters foderpellets till värmebehandlade mjölprodukter. En av utmaningarna för
oss var att möta kraven på både hög flexibilitet
och hög effektivitet, berättar Joel Tapper, säljare
på Vebe Teknik.
– Det har varit ett väldigt roligt projekt och
det är alltid givande att samarbeta så tätt med en
kund, säger han.
Jan Valdemarsson är också nöjd med samarbetet och särskilt engagemanget från Vebe
Tekniks sida.
– De är otroliga på det sätt de ställer upp.
Vebe har hela tiden varit fast besluten på att
leverera det man har utlovat, säger han.

Den 4 – 10 maj arrangeras världens
största förpackningsmässa, Interpack,
i Düsseldorf. 2700 utställare från över
60 länder visar den senaste förpack
ningstekniken, och Vebe Teknik är
givetvis på plats med hela sitt team för
att demonstrera sina senaste innovatio
ner och träffa nya och gamla kunder.
Det är tredje gången som
Vebe Teknik medverkar
på den världsledande förpackningsmässan i Tyskland. I år kommer mycket
av fokus att hamna på
den nya superhygieniska
Autopac Easy Clean (som du
kan läsa mer om på andra sidan).
– Lättstädade maskiner har blivit
något av Vebes nisch.
Vill man ha en visning av
Autopac EC så får man
gärna höra av sig till oss,
säger Mats Lindgren,
försäljningschef på Vebe
Teknik.
Mats Lindgren,
Vebe Teknik hittar du
försäljningschef på
på monterplats
Vebe Teknik AB.
12/B17.

4 – 10
maj
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Dina kontakter
Försäljning
Mats Lindgren, försäljningschef
0383-312 06 mats@vebe.se
Thomas Nilsson, säljare
0383-312 02 thomas@vebe.se
Joel Tapper, säljare
0383-312 04 joel@vebe.se
Anders Skäär, säljare
0383-566 099 anders@vebe.se
Helena Friberg, innesäljare
0383-312 09 helena@vebe.se
Autopac EC har stora vikdörrar som gör att personal snabbt och enkelt kan kliva in i maskinen för
rengöring och service. Innanmätets vinklar och hålutrymmen är optimerade för självrengöring.

AUTOPAC EASY CLEAN

Ny Autopac-design ger
stora hygieniska vinster
Vebe Tekniks klassiska säckfyllarlinje Auto
pac har genomgått en rejäl ansiktslyftning.
Autopac Easy Clean är optimerad för att
möta de allt tuffare kraven på hygien och
hantering av allergena material. Vebe Tekniks
positionering som marknadsledande på
superhygieniska säckfyllare fortsätter.
Vebe Teknik blir allt mer inriktad mot hygieniska
säckfyllare och lanserar nu en Autopac-modell
där fokus ligger på enkel rengöring.
– Vi har behållit konceptet med moduler och
satsar nu ytterligare på att maximera hygienen,
säger Vebe Tekniks VD Stefan Andersson.
Den stora nyheten med Autopac EC är att
konstruktionen är uppdelad i två helt åtskilda

segment. I det ena ryms motorer och rörliga delar.
I det andra sker hantering av säckar och material.
Två vikdörrar har installerats på framsidan och
den tidigare frambalken har tagits bort. Nu kan
personal enkelt kliva in i maskinen för rengöring
och service.
Den nya designen är mer inkapslad för att
undvika att damm läcker in eller att material
läcker ut. Åkvagnen är konstruerad i lättmetall
och horisontella ytor och skarpa vinklar har
minimerats för att optimera självrengöring under
drift.
– Autopac EC innebär många förbättringar,
inte bara för de som hanterar allergena material.
Alla tjänar på att skaffa en maskin som är så här
lättstädad, säger VD Stefan Andersson.

Fujis robotar åter i Vebes sortiment
Japanska företaget Fuji Robotics, världsledande
tillverkare av robotstyrda pallastare, ingår nu i
Vebes standardsortiment. Fuji har över 30 års
erfarenhet av att utveckla basrobotar och
har tidigare samarbetat med Vebe Teknik.
– Deras robotar är ett bra komplement till de pallastare från
ABB som vi erbjuder våra

kunder idag, säger Mats Lindgren, försäljningschef på Vebe Teknik.
– Fujis basrobotar är energisnåla, lättprogrammerade och särskilt anpassade för
pallastning. Det betyder att många av de
vanligaste funktionerna för pallastare finns på
plats redan från början, fortsätter han.

Stefan Andersson, vd
0383-312 03 stefan@vebe.se
Reservdelar
Dan Borg
0383-312 25 dan@vebe.se
Service
Torbjörn Karlsson
0383-312 27 torbjörn@vebe.se

Anders Skäär är ny säljare på Vebe Teknik.

Anders möter satsning
på global marknad
Anders Skäär är ny säljare på Vebe Teknik.
Han ska bland annat arbeta med företages
satsning mot internationella kunder.
– Vi ser i dag en ökad efterfrågan på
Vebes säckfyllare även utanför Sverige.
Företaget har en genomtänkt strategi och
levererar gedigna produkter. Det ska bli
spännande att delta i Vebes e
 xpansion
utomlands, säger Anders Skäär.

PS.

Missa inte Vebe Teknik på Empackmässan
i Kista i oktober. Du hittar oss i monter D:19.

Fuji EC201 är en av de
pallastare som nu ingår i
Vebe Tekniks sortiment.
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