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Vesantti Oy
Vesantti Oy on Antti Leppälän ja Vesa Selkämön  vuonna 1991 perustama elintarviketeollisuutta 
palveleva maahantuontiyritys. Nykyisin vetovastuu on toisella sukupolvella.

Tuotevalikoimamme koostuu maailmanlaajuisesti johtavien konetoimittajien ko-

neista, laadukkaista mauste- ja lisäaineseoksista sekä erilaisista tarvikkeista ja 

materiaaleista. Asiakkaamme ovat pääosin liha- ja valmisruokateollisuudesta, 

mutta palvelemme myös muuta elintarviketeollisuutta. Kasvavia toimialuei-

tamme ovat mm. leipomo- ja kalateollisuus.

Konetarjonnassa olemme keskittyneet ensisijaisesti tuotantoprosessei-

hin, joista meillä on paljon kokemusta ja teknologista osaamista. Toimimme 

useiden tunnettujen konetoimittajien yksinedustajana Suomessa. Esimerkkinä 

mainittakoon Handtmann, joka on maailman markkinajohtaja makkaran täyttö-, 

annostelu- ja kiertolaitteissa.

Vesantti - tuotevalikoima
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Mauste- ja lisäaineseoksissa edustamamme WIBERG 

on käsite suomalaisessa lihavalmisteteollisuudessa, ja 

markkinoilla on lukuisia suosikkilihavalmisteita, jotka ovat 

syntyneet asiakkaidemme, WIBERGin ja meidän yhteis-

työn tuloksena.

Korkeatasoisen tuotevalikoiman lisäksi panostamme 

huoltoon ja varaosiin. Koulutamme huoltomiehiämme val-

mistajien tehtaalla ja ylläpidämme laajaa varaosavarastoa, 

jotta voimme taata asiakkaillemme nopean ja ammattimai-

sen huolto- ja varaosapalvelun.

Tuotevalikoimamme sisältää elintarviketeolli-
suusalan johtavien konevalmistajien laitteita, 
mauste- ja lisäaineseoksia sekä tarvikkeita ja 
materiaaleja.

Valokuva: Maschinenfabrik  
Seydelmann KG
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Huolto ja varaosat
JOustaVan Ja nOPean HuOltOPalVelun aVulla Varmistamme, 

että asiakkaidemme koneet eivät ole pitkiä aikoja pois käytöstä. Koneiden 

korjaukset ja huollot teemme pääosin asiakkaan luona, mutta voimme tehdä 

ne tarvittaessa myös omissa tiloissamme Helsingissä. Kolme ammattitaitoista 

huoltomiestämme ylläpitävät osaamistaan kouluttautumalla konevalmistajien 

tehtailla. Tarpeen mukaan käytämme apunamme muutamia luotettavia alihank-

kijoita. 

Ylläpidämme laajaa varaosavarastoa, josta löytyy kaikkien edustamiemme 

koneiden varaosia. Varaosavastaavamme seuraa varastoa jatkuvasti ja 

varmistaa, että kaikkia tärkeitä osia on aina saatavilla. Näin voimme reagoida 

asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman nopeasti. Valokuva: Inotec
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Yhteystiedot
Vesantti Oy

Tulppatie 26, 00880 HELSINKI

Puh. 09 5491 6000

Fax 09 5491 6050

E-mail: etunimi.sukunimi@vesantti.fi

www.vesantti.fi

mausteet Ja tarViKKeet

Juhani Selkämö

09 5491 6060 / 040 584 1014

Jorma Antila

09 5491 6070 / 0400 465 507

Jesse Vesterinen

09 5491 6010

KOneet

Jarno Leppälä

09 5491 6033 / 0400 318 457

Pertti Voutilainen

09 5491 6040 / 040 545 1970

Pekka Mäyry

09 5491 6025 / 0400 342 310

Niko Nurminen

09 5491 6000 / 040 583 4776

KäyttöteKnOlOGia

Mika Jylhä

09 5491 6075 / 040 833 3981

VaraOsat

Joni Kahila

09 5491 6095 / 050 564 4867

Yksityiskohtaiset 
tuote tiedot saat 
tuoteryhmän 
vastaavalta.

www.vesantti.fi
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Seydelmann
In THe HandS Of THe beST

Seydelmann on maailman johtavia elintarviketeollisuuden 
koneiden valmistajia ja yksi alan pioneereista. Yrityksen historia 
ulottuu aina vuoteen 1834, jolloin se perustettiin Stuttgartissa. 
Sama perhe luotsaa yritystä vielä tänäkin päivänä jo viidennessä 
sukupolvessa.

Vesantti - tuotevalikoima
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Seydelmann tunnetaan erityisesti 

vankkarakenteisista kuttereista 

ja lihamyllyistä. Molemmissa ko-

netyypeissä yrityksellä on ollut jo 

vuosikymmeniä vankka jalansija 

Suomessa. Näiden lisäksi Seydel-

mann valmistaa sekä sekoittimia, 

monikäyttöisiä sekoitinlihamyllyjä että 

tuotantolinjoja.

tuotantolinjat
Tuotantolinjat kootaan halutun loppu-

tuotteen mukaan kuttereista, myllyistä 

ja sekoittimista palvelemaan asiak-

kaan yksilöllisiä tarpeita. 
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Yrityksellä on ollut jo 
vuosikymmeniä vankka 

jalansija Suomessa.

www.vesantti.fi
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Seydelmann 

Lihamyllyt
KaiKKi seydelmannin liHamyllyt Valmistetaan 

ruostumattomasta teräksestä. Valikoima on laaja ja sisäl-

tää sopivan koneen niin pienelle kuin suurellekin yrityk-

selle. 

Myllyjä saa myös sekoitinvarustuksella, jolloin esi-

merkiksi mausteet ja lisäaineet voi lisätä lihaan ennen 

jauhantaa. Lisäksi Seydelmann tarjoaa oman malliston 

jäisen lihan jauhamiseen sekä universaaleja malleja, joilla 

voi jauhaa tuoretta ja jäistä lihaa samanaikaisesti. 

Vesantti - tuotevalikoima
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seydelmannin teHOKKaita seKOitinliHamyllyJä VOi Käyttää 

joko sekoittimena, myllynä tai näiden yhdistelmänä. Ensiluokkaiset valmistus-

materiaalit ja huolella suunnitellut tekniset ratkaisut tekevät koneesta pitkäikäi-

sen, eikä mekaanista kulumista juurikaan esiinny. Sekoitinlihamyllyihin voi liittää 

myös jäähdytys- tai vakuumivarustuksen.

sekoittimet
Seydelmann tarjoaa myös perinteisiä lapasekoittimia monessa eri kokoluo-

kassa lukuisilla lisävarusteilla.

Seydelmann 

Sekoitin lihamyllyt
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Seydelmannin lihamyllyt 
ovat helppoja puhdistaa 
ja turvallisia käyttää. 

www.vesantti.fi
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Seydelmann 

Kutterit
seydelmann-Kutterin runKO Ja malJa Valmistetaan 

 sataprosenttisesti ruostumattomasta teräksestä. Valmistusmateriaali yhdessä 

laadukkaiden komponenttien kanssa takaa koneelle vuosikymmenten käyt-

töiän.

Maljakuttereita on saatavilla monessa eri kokoluokassa (20–1200 litraa) 

ja niihin voi liittää lukuisia lisävarusteita, kuten vakuumi- tai keittotoiminnon 

monien muiden vaihtoehtojen lisäksi. Viimeaikoina erityisesti ohjausjärjestelmät 

(Command ja Auto-Command) ovat kehittyneet huimasti, ja muun muassa 

Vesantti - tuotevalikoima
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tuotekohtaisten ohjelmien teko resepteineen onnistuu 

vaivatta. 

2000-luvulla perinteisten maljakuttereiden rinnalle on 

tullut myös läpivientikuttereita, joita Seydelmannilta on 

saatavilla kahdessa eri kokoluokassa (140 mm ja 250 mm 

reikälevyillä). Teräkokoonpanoa muuntelemalla niin hieno-

jen emulsiomassojen kuin karkearakenteisten tuotteiden 

valmistaminen on mahdollista.

Valmistusmateriaali yhdessä laaduk-
kaiden komponenttien kanssa takaa 
Seydelmann-kutterille vuosikymmen-
ten käyttöiän.
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Handtmann
IdeaS fOr THe fuTure

Handtmann on maailman markkinajohtajia vakuumitäyttö-, 
annostelu- ja kiertolaitteiden valmistuksessa. Ydinosaamisen-
sa ohella Handtmann tarjoaa runsaasti automaatiota lisääviä 
laitteita lihajalosteiden ja muiden elintarvikkeiden ainesosien 
muotoiluun, annosteluun, jauhamiseen, ripustamiseen ja pak-
kaamiseen.

Elintarviketeollisuuden ulkopuolella Handtmann tunnetaan luotettavana kom-

ponenttien toimittajana myös lentokone- ja autoteollisuudessa.

Handtmann

Vakuumitäyttölaitteet  
eli makkararuiskut
Handtmannin maKKara-

ruiskuinakin tunnetut vakuumitäyt-

tölaitteet ja niihin liittyvät annos-

telu- ja muotoilulisälaitteet tunnetaan 

erityisesti toimintavarmuudestaan ja 

annostelutarkkuudestaan.

Nimestään huolimatta makkara-

ruiskut soveltuvat muidenkin tuottei-

den annosteluun ja niitä on käytössä 

kaikilla elintarvikealan sektoreilla. 

Handtmannin laitteiden käyttäminen 

on helppoa suomenkielisen Win-

dows-pohjaisen ohjausjärjestelmän 

avulla.

Ruiskuja on saatavilla monessa 

eri teho- ja voimaluokassa ja niihin 

on tarjolla monia eri lisävarusteita, 

esimerkiksi lihamyllyvarustus sekä 

annostelu- ja muotoilulaitteita.

Vakuumitäyttölaitteita on 
saatavilla monessa eri teho- 
ja voimaluokassa sekä erilai-
sin lisävarustein. 

www.vesantti.fi
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Handtmann

aL-linjat
Handtmannin al-linJat OVat teHOKKaita 

apuvälineitä  ruokamakkaran tuotantoon. Ruiskuun 

yhdistettynä, mallista riippuen linjalla onnistuu annostelu, 

pituusannostelu, automaattinen suolensyöttö, katkonta 

ja koukkuradalle ripustus. Jokaiselle suolityypille löytyy 

sopiva ratkaisu. 

Niin kutsuttu revolverimalli on uusi lisäys valikoimaan. 

Täyttöputkeen voidaan asettaa uusi suoli sillä välin kun 

edellinen on vielä ajossa, jolloin tuotanto nopeutuu huo-

mattavasti. 

Patentoidut ratkaisut 
 tekevät tuotannosta 
 joustavaa ja taloudellista.

Vesantti - tuotevalikoima
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Handtmann

Lihamyllyt ja  
jauhelihalinjat
Handtmann VaKuumitäyttölaitteeseen On 

 saatavilla lisävarusteena lihamyllyvarustus, jolla tuote 

voidaan ajaa haluttuun partikkelikokoon. 

Ruiskun ja myllyn nopeuksia voidaan säätää toisistaan 

riippumatta, jolloin tuote saadaan vaivattomasti halutun 

näköiseksi. 

Jauhelihalinjassa erillinen katkontalaite pätkii jauheliha-

maton giljotiiniperiaatteella haluttuun kokoon ja siten eri 

pakkauksiin sopivaksi. 

www.vesantti.fi
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Handtmann

ConPro-menetelmä
Handtmann cOnPrO-menetelmän aVulla 

 tuotteen päälle voidaan ruiskuttaa alginaatista ja kalsium-

kloridista koostuva ”suoli”. Perinteiseen luonnonsuoleen 

verrattuna vaihtoehto on edullinen, mauton sekä suutuntu-

maltaan miellyttävä ja huomaamaton.  

Vesantti - tuotevalikoima
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ConPro-menetelmä on nopea ja toimintavarma. Mene-

telmään on saatavilla myös kiertovarustus, jolla makka-

raketju voidaan ajaa annoksina koukkuradalle ihan kuten 

luonnonsuolituote. Kokonaisuudessa on kaksi synkro-

noitua ruiskua, joista toinen ruiskuttaa tuotteen ja toinen 

alginaatin .

Tarkka ja nykyaikainen Con-
Pro-menetelmä takaa, että 
lopputuotteet ovat tasalaa-
tuisia niin painoltaan, kool-
taan kuin ulkomuodoltaan. 

www.vesantti.fi
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Handtmann

Muotoilu-
lisälaitteet
ruisKuun liitettäVien Handtmann- seKä 

 Verbufa-muotoilulisälaitteiden avulla tuotteet 

saadaan haluttuun muotoon esimerkiksi pihviksi, 

pullaksi, tikuksi tai donitsiksi. Tarjolla on laaja vali-

koima eri ominaisuuksilla varustettuja ja eri tehoisia 

vaihtoehtoja. Lisälaitteiden avulla makkararuiskujen 

käyttöalue laajentuu huomattavasti.

Muotoilulisälaite RF 440 soveltuu lihapyöryköiden 

ja pihvien muotoiluun pienille ja keskisuurille yrityksille. 

Vesantti - tuotevalikoima
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Täyttövirranjakajilla ruiskun 
tuotevirta voidaan ohjata 
yhteen tai useampaan osaan. 

FS 510:lla puolestaan voidaan katkaista erilaisia suoletto-

mia tuotteita erittäin tehokkaasti ja tarkasti ja jakaa tuote-

virta jopa 24 eri osaan horisontaalisesti. Laite soveltuu niin 

liha-, juusto-, kala- kuin kasvistuotteille.

Co-ekstruusiolaitteella kahden ruiskun tuotevirta 

voidaan yhdistää siten, että yhden ruiskun massa tulee 

tuotteen pintaan ja toisen ytimeen. Myös Co-ekstruusio-

laitteella onnistuu tuotteen muotoilu.

www.vesantti.fi
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Poly-clip System on vuonna 1922 perustettu 
saksalainen klipsien ja suljentalaitteiden val-
mistaja ja maailman markkinajohtaja alallaan. 
Kaikki Poly-clip Systemin tuotteet valmistetaan 
yrityksen omalla tehtaalla Saksassa. Tuotteet 
ovat tunnettuja eritoten luotettavuudestaan, 
turvallisuudestaan ja hygieenisyydestään. 

Poly-clip Systemin valikoima kattaa kaiken kokoisten 

yritysten tarpeet manuaalisista pienkoneista aina suurteol-

lisuuden automatisoituihin koneisiin asti. Suljennan lisäksi 

koneita voi käyttää etikettien, narujen ja narulenkkien 

syöttämiseen tuotteisiin. 

Suurimpia Poly-clip Systemin koneilla ajettavia tuote-

ryhmiä ovat liha-, meijeri-, leipomo ja valmisruokatuotteet. 

Yritys tarjoaa ratkaisuja myös räjähde- ja kemianteollisuu-

teen.

Poly-clip System
InnOVaTIVe, reLIabLe, LeadIng

Poly-clip System tarjoaa 
jämerää laitteistoa elin-
tarviketeollisuuden lisäksi 
myös kemian- ja räjähde-
teollisuuden non-food 
-tuotteiden suljentaan.

Vesantti - tuotevalikoima
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Poly-clip System

automaattilinjat
POly-cliP system Valmistaa myös ratKaisuJa, JOilla tuOtantO 

voidaan automatisoida vielä suljentaakin pidemmälle. Tarjolla on räätälöityjä 

ratkaisuja esimerkiksi tuotteiden kepitykseen, keppien siirtämiseen vaunuihin 

ja esimerkiksi suljettujen pötköjen korkitukseen. 

www.vesantti.fi
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Poly-clip System

Suljentalaitteet
automaatti kaksoissulkijat
POly-cliP system On autOmaatti sulKiJOiden 

maailman markkina johtaja, jonka valikoimasta löytyy 

tuotteillesi sopiva laite niin tehon kuin kaliiberitarpeenkin 

osalta. Hygieeniset ja tehokkaat automaatti sulkijat takaa-

vat pötkötuotteille puhtaat suljentakohdat.

Ruiskun antaman määräpainoisen annoksen jälkeen 

ruisku lähettää sulkijalaitteelle klipsaussignaalin. Annos-

ten välinen tyhjä suoli kiristetään ja puristetaan 

tyhjäksi suljenta-alueelta, minkä jälkeen laite 

tarvitsee ainoastaan millisekunteja edel-

lisen annoksen lopun ja seuraavan an-

noksen alun yhtäaikaiseen suljentaan ja 

annosten erottamiseen halutusta välistä. 

Kaliiberista riippuen laitteilla voidaan 

päästä jopa 300 annokseen minuutissa.

Poly-clip System 
tarjoaa laajan valikoi-
man suljentalaitteita 
käsisulkijoista auto-
maattisulkijoihin.

Vesantti - tuotevalikoima
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Puoli automaattiset 
 suljentalaitteet
PuOliautOmaattisilla sulJentalaitteilla 

 varsinainen suljentaliike tehdään manuaalisesti. Annoksen 

sulkemisen jälkeen laite antaa ruiskulle annostelusignaa-

lin. Pienemmästä ja yksinkertaisemmasta rakenteestaan 

huolimatta myös puoliautomaattisilla koneilla päästään 

varsin mukaviin tuntitehoihin sekä kaliiberikokoihin. 

käsisulkijat
POly-cliP systemin KäsisulKiJat edustaVat sa-

maa korkeaa saksalaista laatua kuin automaattikoneetkin. 

Valittavanasi on laitteita 500-, 600-, ja 700-sarjoissa eri 

klipsivahvuuksille sekä erikoiskoneita esimerkiksi pussin 

tai verkon suljentaan. 

www.vesantti.fi
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Poly-clip System

Klipsit
POly-cliP system Käyttää 

klipseissään  itse kehittämäänsä 

SAFE-COAT-pinnoitetta, jonka 

ansios ta klipsit ovat turvallisia ja 

hygieenisiä. Klipseissä ei käytetä 

lainkaan tahraavia öljyjä tai muita 

pinnoitteita. Klipsit valmistetaan 

puhtaasta alumiinista tai ensiluokkai-

sesta seosmetallista huolella siten, 

että niiden ja lopputuotteen käyttö on 

turvallista. 

Vesantti - tuotevalikoima
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Poly-clip Systemin klipsit 
läpäisevät tiukimmatkin 
laatutestit.

www.vesantti.fi
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MaJa
MAJAn perustaja Hermann Schill alkoi jo vuon-
na 1925 kehittelemään koneita lihanjalostajille. 
Virallisesti MAJA perustettiin kuitenkin vuon-
na 1955 Kehlissä, Lounais-Saksassa, ja tänä 
päivänä sitä johdetaan kolmannessa sukupol-
vessa. Yritys on maailmanlaajuisesti tunnettu 
erityisesti koneidensa korkeasta laadusta ja 
tarkkuudesta.

Vesantti - tuotevalikoima
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leikkurit
Leikkeiden ja pihvien leikkaamiseen MAJAlta on saatavilla 

kolmea automaatiotasoltaan erilaista konetta. Läpiajetta-

vat koneet ohjaavat ja puristavat lihan joko vertikaalisten 

tai horisontaalisten teriensä läpi. Leikkaus on tasaisen 

tarkka, joskaan leikatut palat eivät ole lihan epäsäännölli-

sen muodon vuoksi määräpainossa. 

Automaattisessa määräpaino leikkuukoneessa liha 

puolestaan puristetaan muotin sisällä kasaan ja syötetään 

terälle, jolloin määräpaino saavutetaan vaivattomasti. 

Tästä vielä pidemmälle automatisoitu versio syöttää leika-

tut palat halutunlaisena kokonaisuutena rasiaan.

kamaran vuolu- ja 
kalvonpoisto koneet
MAJAn valikoimasta löytyy monenlaisia  koneita tuoreen 

lihan käsittelyyn. Kamara, kalvot ja rasvat on mahdol-

lista poistaa lihasta sekä manuaalisilla avokoneilla että 

läpiajettavilla automaattikoneilla. Jatkuvan tuotekehityksen 

ansiosta laitteiden saanto, turvallisuus, teho ja kestävyys 

paranevat koko ajan.

MaJa 

Lihankäsittelykoneet

MaJan valikoimasta 
löytyy monenlaisia 
 koneita tuoreen lihan 
käsittelyyn.

www.vesantti.fi
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ilman HuOlellista PuHdistusta raVintOlOiden Ja elintarViKe-

teollisuuden käyttämät jäähilekoneet keräävät sisälleen bakteerikasvustoa. 

MAJA on tuotekehityksessään panostanut erityisesti jäänmuodostustilan puh-

distamisen helppouteen ja nopeuteen sekä manuaalisesti että automatisoituna. 

Tuotekehityksen tuloksena syntyi MAJAn HY-GEN-mallisto, jolla onnistuu sai-

raalatason jään tekeminen päivittäin uhraamatta siihen liiaksi kallista työaikaa. 

MAJA HY-GEN -jäähilekoneet voi purkaa jäänmuodostustilan pesua varten 

helposti ja nopeasti ilman työkaluja. Laitteisiin on saatavilla myös viikkoajastin-

ohjattu pesujärjestelmä. Mikäli koneen seisonta-aikaraja ylittyy, sisälle jäänyt 

vesi poistuu automaattisesti. MAJA erottuu muista myös tuotetun jään lämpö-

tilan ( -7°C) osalta. Jää on kuivaa koivunlehtimäistä liusketta, jonka jäähdytys-

pinta-ala on suuri. 

MaJa

Jäähilekoneet
Kapasiteetti:  
85–12000 kg/vrk

Vesantti - tuotevalikoima
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MAJA jäähilekoneita on saatavilla 

85–12 000 vuorokausikilon tuotan-

tokapasiteetilla. Koneet voidaan 

toi mittaa kompakteina yksikköinä tai 

erillisellä lauhduttimella varustettuina, 

jolloin lauhdutin on asennettavissa  

asiakkaan toivomaan paikkaan 

erilleen jäänmuodostusyksiköstä. 

MAJA jäähilekoneen voi kytkeä myös 

omaan kylmäaineverkkoon. Tarjo-

amme lisävarusteita erityisen kylmiin 

tai lämpimiin tuotanto-olosuhteisiin.

MaJa HY-gen 
-jäähile koneet voi 
purkaa jäänmuodos-
tustilan pesua varten 
helposti ja nopeasti 
ilman työkaluja.

www.vesantti.fi
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Inject Star 
Itävaltalainen Inject Star on valmistanut koneita lihateollisuuden  
tarpeisiin jo yli 40 vuotta. Yritys tunnetaan eritoten laajasta 
tuotevalikoimastaan ja ratkaisuista, jotka räätälöidään vastaa-
maan asiakkaan tarpeita. Vuonna 2012 Inject Starin omistuk-
seen siirtyi Doleschal, joka on tunnettu ympäristöystävällisistä ja 
tehokkaista savustus-, keitto-, esi- ja jälkikypsytyslaitteista.

Inject Starin koneita 
on myyty tyytyväisille 
asiakkaille maailman-
laajuisesti yli 50 000 
kappaletta. 

Vesantti - tuotevalikoima
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Inject Star 

Suolauskoneet
Kymmenien VuOsien tuOteKeHityKsen ansiOsta inJect star 

-suolauskoneet ovat alansa huippua. Valikoima sisältää laitteita pienkoneista 

aina yli 11 000 kg/h kapasiteetin tehokoneisiin. Kehittyneen neulatekniikan 

ansiosta sekä luullisen että luuttoman lihan tasainen suolaus on vaivatonta. 

Neulapalkin neuloja voidaan ohjata yksittäin ja niiden liike 

on lineaarista. Neulapalkin vertikaalista liikealuetta 

voidaan säätää 5–22 cm. Neulat voidaan myös 

korvata osin tai kokonaan mureutustaltoilla.

Kapasiteetti:  
�11000 kg/h

www.vesantti.fi
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Inject Star 

Maseerit
maseerauslaitteet OVat KeHittyneet Viime 

vuosina huimasti, ja Inject Star on ollut kehityksen kär-

jessä. Nykylaitteiden hienostunut ohjaustekniikka mah-

dollistaa entistä tuotelähtöisempien ohjelmien tekemisen. 

Koneita on saatavilla esimerkiksi vakuumi- tai jäähdytys-

tekniikalla, horisontaalisina ja kallistuvina malleina sekä 

manuaalisesti tai imualtaalla täytettävinä vaihtoehtoina. 

Vesantti - tuotevalikoima
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Sulattavat maseerit ovat loistava 

valinta jäiselle lihalle. Rummussa ir-

toavat lihasnesteet imeytyvät takaisin 

lihaan käsittelyn aikana, jolloin saanto 

ja laatu pysyvät optimaalisina.

Inject Starin maseerit lyhen-
tävät maseerausaikaa jopa 
80 % perinteisiin menetelmiin 
verrattuna.
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Inject Star 

doleschalin  
savustus-, keitto- ja 
jäähdytyslaitteistot
dOlescHal Valmistaa KOrKealaatuisia Ja eKOlOGisia saVustus-, 

keitto-, intensiivijäähdytys- ja kylmäsavustuslaitteita vuosikymmenien kokemuk-

sella. Viime vuosina laitteistot ovat kehittyneet huomattavasti niin ohjauksen, 

toimintaperiaatteen kuin energiatehokkuudenkin saralla. Doleschal on pa-

nostanut tuotekehityksessään erityisesti ekologisiin ratkaisuihin, minkä vuoksi 

yritystä pidetään alansa kehitystyön edelläkävijänä.

Vesantti - tuotevalikoima
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doleschalilla on merkit-
tävä jalansija Suomessa 
jokaisessa valmistamas-
saan laitetyypissä.

www.vesantti.fi
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Inotec
Vuonna 1988 perustettu Inotec valmistaa elintarvikeprosesseja 
automatisoivia laitteita erityisesti makkaranvalmistukseen. Tänä 
päivänä yritys on tunnettu etenkin makkaranerottelukoneistaan, 
mutta valikoima sisältää myös paljon muita laitetyyppejä, joista 
voi koota jopa kokonaisia tuotantolinjoja.

Inotecin makkaran-
erottelukoneet on 
 helppo yhdistää erilai-
siin pakkauslaitteisiin.

Vesantti - tuotevalikoima
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Inotec

Makkaran-
katkontalaitteet
inOtecin maKKaranKatKOnta-

laitteet ovat nopea ja luotettava 

vaihtoehto perinteisille erottelume-

netelmille. Makkaravitja syötetään 

koneeseen, jossa se kuljetetaan 

kameran ohi. Kameran avulla kone 

ajoittaa leikkauk sen makkaroiden 

kierrekohtiin, ja toisistaan puhtaasti 

irti leikatut makkarat tulevat hallitusti 

ulos koneen toisesta päästä. Inotecin 

menetelmä on toimiva, oli pakkaus-

linjassa katkontalaiteen perässä 

sitten robotti tai ihminen. Valikoimasta 

löytyy oikea laite eri suolityypeille 

ja kaliibereille sekä omansa myös 

suorille tai käyrille makkaroille. 
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Inotec

Variomix- 
sekoittimet
VariOmix-sPiraaliseKOittimissa yHdistyy nOPeus Ja Hellä-

varaisuus ennennäkemättömällä tavalla. Sekoittimissa on kaksi sisäkkäistä 

spiraalia, joita voidaan pyörittää itsenäisesti haluttuun suuntaan halutulla 

nopeudella. Sekoitettavaan materiaaliin ei spiraalimuodon ansiosta kohdistu 

lainkaan suoraa ja repivää liikettä. Näin esimerkiksi salaatit tai lihatuotteet py-

syvät mahdollisimman ehyinä, mutta sekoittuvat silti nopeasti ja tehokkaasti.

Variomix-sekoittimia on saatavilla 150–4000 litran kokoluokissa. Tarpeen 

tullen laitteen voi varustaa mm. keitto- tai jäähdytyssuuttimilla, vakuumi-, punni-

tus-, vesimittari- tai mikroaaltovarustuksella. 
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Variomixin patentoiduilla  
sekoituslavoilla tuotteet 
pysyvät mahdollisimman 
ehjinä, mutta sekoittuvat 
silti nopeasti ja tehokkaasti.
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rühle
PIOneer Of fOOd TeCHnOLOgY

Rühle on vuonna 1966 perustettu perheyritys, joka on tunnettu 
etenkin sekoittimistaan sekä suikalointi- ja kuutioimislaitteistaan.  

Vesantti - tuotevalikoima
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rühle

Sekoittimet
rüHlen seKOittimet sOVeltu-

vat vakuumin ja jäähdytyksen 

ansiosta erityisen hyvin myös ma-

seeraukseen, marinointiin ja suolauk-

seen. Laitteiden kokoluokat kattavat 

niin pienen kuin suurenkin toimijan 

tarpeet. Kestävän ja hygieenisen ra-

kenteen ansiosta laitteet ovat helposti 

puhdistettavia.

Sekoittimen ulompi lapa kaapii 

seinät ja pohjan tarkasti, jolloin tuo-

tetta ei pääse kertymään laitteen sei-

nille. Laitteisiin on saatavilla sisempi 

sekoitinlapa, joka takaa tehokkaan 

sekoittumisen koko säiliön tilavuu-

delta. Lavat toimivat itsenäisesti ja 

niitä voidaan pyörittää yksilöllisillä 

nopeuksilla joko samaan tai eri suun-

taan toisistaan riippumatta. Laitteen 

kallistuskulmaa voidaan säätää, jol-

loin yhdessä vakuumin, jäähdytyksen 

ja sekoitinlapojen ansiosta jokaiselle 

tuotteelle löytyy optimaalinen sekoi-

tustapa.  

Sekoitusohjelmat voidaan tallen-

taa käyttöpaneeliin, ja yksi sekoitus-

ohjelma voi sisältää useita askeleita. 

Näin ollen sekoittimen ominaisuuksia 

voi käyttää monipuolisesti yhdistele-

mällä esimerkiksi erilaisia vakuumias-

teita, kallistuskulmia ja sekoitinnope-

uksia ohjelman kuluessa.

Laitteiden koko-
luokat kattavat niin 
pienen kuin suuren-
kin toimijan tarpeet.
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rühle

Kuutiointi- ja  
suikalointikoneet
rüHlen ValiKOimista löytyy KuutiOimiseen Ja suiKalOintiin 

 soveltuvia koneita kaikkien kokoluokkien toimijoille. Pienimmät laitteet ovat ma-

nuaalisesti ladattavia, kun taas kokohaitarin yläpäästä löytyvä kookkain kone 

on tarvittaessa mahdollista ladata täysin automaattisesti. 

Leikkuuterien tyypeillä ja terien jaolla voidaan vaikuttaa leikkausgeomet-

riaan ja sitä kautta luoda joustavasti erilaisia paloja. Huolimatta lukuisista 

mahdollisista terien kokoonpanoista, terien vaihtaminen on nopeaa ja yksinker-

taista. Näin tuotevaihdot pysyvät lyhyinä ja tuotantoprosessi tehokkaana. 

Vesantti - tuotevalikoima
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Kuutioitava tuote johdetaan 
teräpakan läpi, jossa toisiinsa 
90 asteen kulmassa olevat 
terät sahaavat tuotteen oike-
aan muotoon. Tuotteen pituus 
määritellään sapelimaisella 
terällä, joka leikkaa tuotteen 
halutun mittaiseksi. 
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alco 
Alco-Food-Machines on perinteikäs perhe-
yritys, joka valmistaa moderneja elintarvikkei-
den käsittelylaitteita jo yli kolmenkymmenen 
vuoden kokemuksella. Valikoimasta löytyy 
laitteita niin valmisruoan, lihan, kalan kuin 
 makeisten ja leivonnaisten käsittelyyn.  

alcon koneilla onnistuu 
niin tuotteiden viimeis-
tely, jäähdytys kuin 
kypsennyskin. 
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alco 

Pintamausto-, kuiva-  
ja märkäpaneerauslaitteet 
alcOn PintamaustO-, KuiVa- Ja märKäPanee-

rauslaitteiden avulla tuotteiden pinnalle voidaan laitetyy-

pistä riippuen lisätä erilaisia nestemäisiä ja tomumaisia 

aineita, sokereita, jauhoja, muruja ja muita vastaavia 

aineosia. Laitteita on saatavilla eri kuljetinleveyksillä 

(250–1000 mm), minkä vuoksi ne sopivat monelle eri 

tuotantokapasiteetille. 
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alco 

Litistäjät
litistäJät teKeVät litistystyön usealla eri 

rullaparilla, jolloin lihan palautumisefekti pystytään 

välttämään. Paksuuden säätö toimii portaattomasti ja 

kuljettimen nopeus voidaan säätää muuhun tuotantoon 

sopivaksi. Muiden Alco-laitteiden tapaan litistäjät on val-

mistettu helppokäyttöisiksi ja helposti puhdistettaviksi.

 

Litistäjät tasaavat kypsennys-
aikoja, lyhentävät paistoaikoja 

ja valmistelevat tuotteen 
panerointia ja täyttöä varten. 
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alco 

Kypsennys- ja  
jäähdytyslaitteet
mOduuliraKenteiset sPiraaliJääHdyttimet Ja -Keittimet OVat 

nerokas tapa saada pitkän tuotantolinjat edut pienelle lattiapinta-alalle. 

Varustus voidaan rakentaa mm. kuumalle ilmalle, höyrylle, kaasulle ja eri 

kylmäaineille.  Sovelluksia löytyy kaikille elintarviketuotannon aloille. Laitteita 

on saatavilla 200–1500 mm kuljetinleveyksillä. Spiraalilaitteiden lisäksi valikoi-

masta löytyy myös lineaarisia kypsennys- ja rasvapaistolaitteita.

alco 

Mureuttajat 
alcOn mureuttaJat OVat VarmatOimisia laitteita, JOiden Käsit-

tely ja puhtaanapito on helppoa. Ylä- ja alaterävalssia voidaan säätää portaat-

tomasti, jolloin tuotteista saadaan halutunlaisia ja vältetään tuotteen läpiviiltä-

minen. Mureuttajia on saatavilla 400–900 mm kuljetinleveyksillä. 
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Stephan
Vuonna 1953 perustetun Stephanin koneet ovat avainasemas-
sa useissa suurissa elintarvikealan yrityksissä kautta maailman. 
Stephan valmistaa koneita ja tuotantolinjoja leipomo-, valmis-
ruoka-, liha- ja meijeriteollisuuteen.

Suomessa Stephan on erittäin vahva erityisesti valmisruokateollisuudessa, jo-

hon yritys tarjoaa erilaisia kolloidimyllyjä, mikrokuttereita, universaalikoneita ja 

keittopatoja. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu hyvin monikäyttöinen Vacutherm-

kone.

Helppokäyttöiset mikro-
kutterit sopivat kaiken 
kokoisiin yrityksiin elin-

tarvikealan eri sektoreille. 
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Stephan

Kolloidimyllyt  
ja  mikrokutterit
KOllOidimyllyt Ja miKrOKutterit sOVeltuVat erinOmaisesti 

erilaisten tuotteiden hienontamiseen kun partikkelikoon halutaan olevan hyvin 

pieni. Laitteita saa sekä pysty- että horisontaaliversioina sekä erilaisilla terä-

sarjakombinaatioilla monessa eri koossa. 
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Stephan 

Keittopadat ja 
 Vacutherm-koneet
stePHanin KeittOPatOJa On saataVilla mOnen 

kokoisina, ja ne valmistavat valmisruokakomponentit 

tehokkaasti. Tuote kuumennetaan joko vaipan kautta tai 

vaihtoehtoisesti pohjassa olevien höyrysuuttimien avulla. 

Näistä jälkimmäinen on menetelmänä erityisen nopea. 

Tuotantoprosessia vauhdittavat osaltaan myös keittopa-

dan helppo täyttö, tyhjennys sekä nopeat lajinvaihdot. 

Padat voidaan varustaa erilaisilla lisälaitteilla kuten jääh-

dytyksellä tai vakuumilla.

Vacutherm-kone sisältää keittopadan ominaisuuksien 

lisäksi mahdollisuuden kierrättää tuotetta siihen integroi-

dun mikrokutterin avulla, jolloin lopputuote on homogeeni-

nen. Kuiva-aineille on erilliset täyttösuppilot. 

Sekä keittopadat että Vacutherm-koneet on soveltuvat 

erinomaisesti suurten yritysten käyttöön.

Keittopadan helppo 
täyttö ja tyhjennys 
sekä nopeat lajin-
vaihdot vauhdittavat 
tuotantoprosessia. 
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Stephan 

universaali-
koneet
mOnessa eri KOOssa ValmistettaVat uniVer-

saalikoneet soveltuvat hyvin erilaisten kastikkeiden, 

keittojen ja lastenruokien valmistamiseen. Tuotteen 

kuumennus voi tapahtua suoraan tai epäsuorasti. Koneet 

voidaan varustaa vakuumilla ja säiliön sisäpuolen terien 

vuoksi niillä voi yhtäaikaisesti leikata ja sekoittaa tuotetta. 

Kuiva-aineille koneissa on erillinen täyttösuppilo. Uni-

versaalikoneet sopivat erityisesti pienten ja keskisuurten 

yritysten käyttöön.
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nIerOS
Jo vuonna 1773 perustettu NIEROS valmistaa 
kenkien ja käsien  desinfiointi- ja pesulaitteita 
sekä näiden yhdistelmiä. Lisäksi NIEROS tar-
joaa kulkuportteja ja kaiteita, teräskalusteita, 
työkalujen ja tarvikkeiden sekä mollavaunujen 
ja altaiden pesulaitteita niin elintarvike-, lääke- 
kuin kemianteollisuuden tarpeisiin. 
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NIEROS tunnetaan pitkän kokemuk-

sensa ja innovatiivisuutensa lisäksi 

erityisesti hygieniakontrolliratkai-

suista, joiden ansiosta tuoteturvalli-

suus pysyy korkeana.

Kaikki NIEROS-laitteet valmiste-

taan ruostumattomasta teräksestä 

vankoiksi ja toimintavarmoiksi. Yritys 

valmistaa myös yksilöllisiä, asiakkaan 

tarpeisiin räätälöityjä kokonaisratkai-

suja.

Jokainen hygieniaratkaisu 
suunnitellaan vastaamaan 
asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. 
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nIerOS 

Hygieniaportit
nierOs-HyGieniaPOrtit OVat 

luotettavia ratkaisuja hygieniatason 

ja kulkureittien hallintaan. Erilaisilla 

kokoonpanoilla voidaan huolehtia 

sekä käsien että jalkojen hygieni-

asta tuotantotiloihin mentäessä ja 

sieltä palattaessa. Portteihin voidaan 

tarpeen mukaan lisätä saippuointi-, 

desinfiointi-, saappaanharjaus- ja kui-

vauspisteitä. Kulkua voidaan ohjata 

myös ruostumattomasta teräksestä 

tehtyjen kaiteiden ja porttien avulla. 

Sähkökatkon sattuessa puomit 

aukeavat vapaasti, joten laitteiden 

turvallisuus hätätilan sattuessa on 

taattu.
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Turvallisia hygienia-
portteja on saatavilla 
niin pienten kuin suur-
ten yritysten tarpeisiin. 
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afoheat
LICenSed TO grILL

Belgialaisen Afoheatin grillitunnelit ovat te-
hokkaita ja kompakteja laitteita lihan, kalan, 
juustojen, kasvisten ja valmisruokien pinta-
grillaukseen ja sulatukseen. Grillitunnelilla on-
nistuu myös ohuiden tuotteiden läpikypsennys 
ja se sopii myös pintamaustetuille tuotteille. 
Jatkuvatoiminen laite sulkee tuotteen pinnan, 
tuottaa vain vähän hävikkiä ja antaa tuotteelle 
aidon grillauksen maun. 

Tunneli tuottaa infrapunavaloa ja lämpöä kaasupoltinten 

avulla – kokonaan ilman sähköä. Sähköä laite kuluttaa 

ainoastaan kuljettimen ja ohjauksen toimintaan, minkä 

vuoksi käyttökustannukset pysyvät matalina. Grillitunne-

lia, sen polttimia ja poltinten määrää voidaan muunnella 

asiakkaan toiveiden mukaan. Laitteeseen on saatavilla 

myös esimerkiksi tuotteen kääntöasema ja kuljettimen 

automaattipesuri.

Afoheat valmistaa myös grillimarkkereita, joilla tehdään 

tuotteen pintaan esimerkiksi grilliraitoja. 
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eICKer
THe beTTer CuT

Vuonna 1928 perustettu saksalainen yritys valmistaa kor-

kealuokkaisia veitsiä ammattilaiskäyttöön. Kaikki EICKER-

veitset valmistetaan Saksassa markkinoiden parhaista 

materiaaleista kestämään kovaakin käyttöä. Erikoisveitsi-

tuotteet ovat etenkin lihaleikkaamoiden suosimia, ja veitsiä 

myydään tällä hetkellä yli neljässäkymmenessä maassa.

Kahvojen muotoilu on 
ergonominen, ja pitävä 
valmistusmateriaali estää 
otteen lipsumisen. 

www.vesantti.fi

59



WIberg
THe WOrLd Of exTraOrdInarY TaSTe

WIBERG on vuonna 1947 perustettu itäval-
talainen perheyritys, jonka kotipaikka on Salz-
burg. Yritys valmistaa laadukkaita mauste- ja 
lisäaine seoksia. WIBERG on yksi ensimmäisistä 
ulkomaisista maustetaloista, joka on vakiinnut-
tanut asemansa suomalaisessa lihateollisuu-
dessa. 

Yritys panostaa tuotekehitykseen jatkuvasti. WIBERGin 

teknologi vierailee Suomessa monta kertaa vuodessa 

kehittämässä uusia makuja ja tuotteita yhteistyössä asiak-

kaiden kanssa. Lisäksi yritys järjestää räätälöityjä kursseja 

asiakkailleen Salzburgissa.

ensiluokkaiset 
raaka-aineet, 
tarkka laadunval-
vonta ja luotettavat 
toimittajat takaavat 
WIberg-tuotteiden 
korkean laadun. 
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elintarviketeollisuuden 
lisäksi CaseTechin tuot-
teita käytetään laajalti 
myös muilla teollisuu-
den aloilla.

THe rIgHT CaSIng fOr eVerY SauSage

CaseTech on pitkällä kokemuksella 

toimiva saksalainen yritys, joka val-

mistaa erilaisia keinotekoisia suolia 

elintarvike- ja etenkin lihateollisuuden 

tarpeisiin. Tuotevalikoima sisältää 

kuitu-, selluloosa- ja muovisuolia 

laajalla halkaisija-alueella. Kaikkia 

tuotteita saa valmiiksi suolitoukiksi 

rypytettyinä sekä katkottuina, naru-

lenkeillä varustettuna. Kaikki tuotteet 

voidaan haluttaessa valmistaa myös 

yksilöllisillä painatuksilla. 

CaseTech
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ModerPaCk hoPPe
Modernpack Hoppe on luotettava saksalainen 
yritys, jolla on pitkät perinteet elintarvikete-
ollisuuden erottelulaitteiden valmistukses-
sa. Yritys tunnetaan paremmin tuotenimellä 
 Sepamatic. 

Sepamaticilla kovien partikkelien, kuten jänteiden, luiden, 

ruotojen ja kovien kalvojen, erotteleminen raaka-aineista 

on vaivatonta ja erottelu tapahtuu tuotetta lämmittämättä. 

Kone puristaa tuotteen kuljetinhihnan ja reikäsylinterin vä-

lissä, jolloin pehmeä massa puristuu reikäsylinterin rei’istä 

ja on heti käytettävissä jatkojalostukseen.

adelmann
adelmann On VuOnna 1925 Perustettu saKsa-

lainen perheyritys, joka tarjoaa laadukkaita alumiinista ja 

ruostumattomasta teräksestä valmistetuista lihateollisuu-

den muottituotteita. Tuotevalikoima on laaja ja muotteja 

valmistetaan myös räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin.
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